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Minden jog fenntartva!



Bevezetés
 

Köszönteném ez úton is a kedves olvasóimat. Fontos ismertetőjelét közölném máris ennek a
kötetnek: nem egy kézikönyvet tartotok a kezetekben, hanem fő blogom eddigi tartalmának teljes
gyűjteményét. Ezt fogom megtűzdelni számotokra beszámolóimmal, saját élményeimmel, amikkel
gazdagabb lettem ezen a bizonyos hosszú úton.

Nem akarom most így bő lére ereszteni a dolgot, amit bevezetés gyanánt tárok elétek, csupán
még néhány dolog, amit fontos tudnotok. A felületet, amin a blogom fut, nem zárom be, csak az
eddigi tartalmakat szeretném letörölni. Arra hivatott el ez a kötet, hogy ezt mégis megőrizze. Tehát a
linkek  csak  egyfajta  emlékként  szerepelnek  itt,  idővel  már  nem fognak  megjeleníteni  semmit.
Barangoljatok együtt velem, és ezt a kis gyűjteményt pedig fogadjátok szeretettel!

Ui.: Néhány bejegyzés tartalmazott képek, de ezek a jogvédelmi szempontok miatt a kötetben
nem szerepelnek. Valamint a tartalom nem esett át javításon, eredetijében olvasható a könyvön
belül.

 



1. bejegyzés
Dátum: 2012. 12. 25.

Link: http://marosikatalin.blogspot.hu/2012/12/karacsonyi-meglepetes.html

Bejegyzés címe: Karácsonyi meglepetés

 

SZIASZTOK! MIVEL KARÁCSONY VAN, ÉS ÉN HOLNAP UTAZOM EL, MEGOSZTOM VELETEK
A KÖNYVEMNEK BORÍTÓJÁT, ÉS PROLÓGUSÁT, AMI MA KÉSZÜLT EL VÉGLEGESEN. VÁRHATÓ
MEGJELENÉSE: 2013. ÁPRILIS.

M.K.

 

PROLÓGUS
 

Leila

 

Milyen balga, naiv kislány voltam még akkor, s ennek köszönhetően hatalmas hibába estem, amit
már javítani nem igen lehet. Nincs visszaút, de kérlek, helyettem is jól tanuld meg, nem minden
arany, ami fénylik.

Sok év telt el az a nyár óta, s én változnék, de nem tudok, s már nincs is miért. Ha egyszer nincs
visszaút, akkor nincsen, és akármivel is próbálkozom, a pokol bevonz.

Kegyetlen tüze perzseli a bőrömet, ajkam repedezik a szárazságtól. Nem tudok ellene mit tenni,
egyszerűen elveszi minden erőmet, s a figyelmemet magára vonzza.

Nem lehet már más célom, csak az, hogy minél mélyebbre bejussak, és ne kívánjam az áhított
édes nyarakat, melyek felől a változás kegyes szele fúj.

A pokol vérmes útján elindultam, de azt hittem van remény. A remény hal meg utoljára, mondják,
de én még mindig élek és nincs erőm, nincs ki út, nincs már több remény.

Miért kövezték ki nekem gyémánttal, csillogó ezüsttel? Miért volt olyan erős a becsábítás, s miért
hatott rám oly derűsen, miközben ördögien szövögette a hálóját, melyet alattomos módon csak reám
vetett ki? És én ennyi év után még mindig itt vergődöm, mint egy partra vetett hal, akiért a tenger
oltalmazó hűvöse soha többé nem tér vissza.

Bőrömet még mindig oly forrón égeti a pokol melege, a pára csípi arcomat, s vészjósló vörössel
rajzol rá erezetet. Ezernyi éles fog marcangolja testemet, s apró szálkák vájnak a húsomba.

És ennek sohasem lesz vége. A pokol szörnyei elkapnak, behálóznak, s végén kivégeznek. Az
életemnek nem volt sok értelme, de ezért a vérre menő játékért talán mégis megérte…



 



2. bejegyzés
Dátum: 2013. 02. 26.

Link: http://marosikatalin.blogspot.hu/2013/02/darkline-megjelenes.html

Bejegyzés címe: DARKLINE MEGJELENÉS!

 

Darkline, várható megjelenés: 2013. április

 



3. bejegyzés
Dátum: 2013. 02. 26.

Link: http://marosikatalin.blogspot.hu/2013/02/sziasztok-megosztom-veletek-keszulo.htm

Bejegyzés címe: Sziasztok! Megosztom veletek készülő könyvem első periódusát.

 

Az árvaság VIP-ja

 

 

A híreket bemondó hölgy mindent széles mosollyal az arcán csicsergett el a déli adásban, elvégre
nem csak a rádióban ment, hangi adottságokkal, hanem a TV-t is millióan figyelik, nap, mint nap,
hogy tudomást szerezzenek a nagyvilág eseményeiről.

Karneválok, örömünnepek, kultúra… minden, ami közzétehető volt, és nem ütközött törvénybe.
Ami tudható volt a pórnéppel is. Bár a nagy események, Oscar gálák olykor sóvárgást válthattak ki
az alsóbbrendűekből.

Oscar gála. Amin tavaly, és idén is jelölve lett Sarah és Edward Hawk, és ami most is már
rohamosan közeledett.

Mindenki készült, várta, hogy eljöjjön a nagy nap. Ezt persze a sztárcsemeték is megérezték,
hiszen kevesebb volt a törődés, ami feléjük irányult. Mindennek stimmelnie kellett, ruha, smink,
fények.  A  sajtó  minden  ilyen  eseményen  ott  volt,  és  élőben  tudósított  különböző  csatornákon
keresztül.

Mindenki rohant mindenhová, életbe léptek az ügynökök, menedzsmentek,  és minden egyéb
fontos,  a  háttérből  igazgató  személy,  akik  a  világsztárok körül  sürögtek-forogtak,  és  a  sztárok
legtöbb útja különféle szalonokba vezetett.

Jenna Hawk csak figyelte ezt a nagy, és kívülről mesésnek tűnő világot, amiben szülei révén ő
maga is benne élt, de éppen csak úgy, amennyire az megengedett volt. Sarah nem akarta, hogy
Jenna nagyon belefolyjon ebbe az életbe, mert ő belelátott a gyémánt magjába, és az korántsem volt
annyira fényes, mint amilyen módon kívülről ragyogott.

És ebben a döntésében Sarah férje, Edward támogatására is rátalált. Nem is akárhogyan. Edward
is pontosan megszabta, mennyire mehet el a kislány a filmezésben, valamint kidolgozott feleségével
együtt egy olyan rendet, ami tartalmazta, hogy milyen információkat adhatnak ki a magánéletükről
az újságíróknak – avagy a vérszívó piócáknak, ahogy ők nevezték őket.

Amolyan kötelezőképp adható feleletek voltak ezek, amik nem adtak túl sok információt, csak épp
annyit, amennyi kielégíthette a hiénákat.

A  riporterek,  és  TV-bemondók  már  csak  ilyenek  voltak.  Kegyetlenek.  De,  hiszen  csak  a
munkájukat közöltél. Kellett egy arculat, meg közölni kellett mindent, amit a papírjuk súgott.



Így most is rezzenéstelen arccal közölte a bájos, aranyozott hangú hölgy a halálhírt is, ami, bár
mondta,  mindenkit  megrázott,  és  mindenki  gyászol.  De  azért  ő  csak  mosolygott.  Mosolygott
mindenkire, mosolygott minden percben, amikor ajkai közül csak repdestek a megrázó, gyászos,
fájdalmat, mély sebet ejtő szavak, mondatok.

És ezt Jenna is tudta, hogy rosszat közöl. Bár nem látta az arcán, a hangjából kihallotta, hogy
valami baj van. Valami nagy baj, amiről sejtette, az ő életére nagy kihatással lesz. És ez végképp
akkor igazolódott be, amikor meghallotta Edward és Sarah Hawk nevét. A mama és a papa.

A mama és a papa, akiket Jenna, bár könnyes szemekkel – s ő nem is tudta, miért sír, hiszen
látszólag minden tökéletes volt, és mint már egy hete, minden nap, most is alig egy óra, és Edward
és Sarah megjelent az ajtóban, s karjaiba zárta őt -, de hazavárt.

A mamáért, és a papáért, még vagy két órán keresztül küzdöttek az orvosok, a helyszínen, majd a
mentőhelikopterben, de nem sikerült. Minden hiába. A kórházba már nem értek oda élve.

Az  világ  most  hatalmas  veszteséget  szenvedett.  Két  ilyen,  lelkes,  szívvel  játszó  világsztárt
veszített el.

De akkor is a legnagyobb veszteség az Jennáé volt. Ő nem sztárt veszített el, hanem a szüleit. Az
ő drága szerető szüleit. A pótolhatatlan mamát és papát.

Fájdalom volt, ami teherként nehezedett a hozzátartozók vállára. Tudatni a kutakodó tekintetű
kis Jennával, hogy mi történt a szüleivel.

 



4. bejegyzés
Dátum: 2013. 02. 26.

Link: http://marosikatalin.blogspot.hu/2013/02/az-arvasag-vip-ja-2-periodus.html

Bejegyzés címe: Az árvaság VIP-ja; 2. periódus

 

 

A naplóírás eredendően Edward családjából gyökeredzett. Így rengeteg emlékirat maradt fent az
utókorra tőle, amiről az édesanyja így rendelkezett:

 

Meghagyom békében ezeket Jennának. Majd, ha nagy lesz, azt tesz velük, amit szeretne. Amit
Edward szeretett volna. Amit majd a szíve súg.

 

- Nagyi, nagyi! – suttogta Jenna, amikor Elisabeth elé ért. – Hol van az anya meg az apa?

Elisabeth éppen ettől a kérdéstől félt. Tudta, hogy valahogyan el kell mondania neki, de bízott
benne, hogy ezek a percek nem jönnek el ilyen gyorsan.

- Kicsim, ők most az angyalokkal vannak. – mondta bájosan Elisabeth, s apait-anyait beleadott,
hogy rá tudjon mosolyogni a kislányra ezekben a nehéz percekben is.

- De hát nem az Oscar gálára készültek még a tegnap? – vonta fel kérdőn a szemöldökét a kicsi
lány.

A nagymamának majd megszakadt a szíve, és legszívesebben felkiáltott volna a fájdalmában,
hogy miért, miért, miért, miért mindig csak a jók mennek el, és vajon miért engedte az ég árván
maradni ezt a tündéri, okos, csupa-szív kislányt.

- Talán az angyalok segítenek nekik a felkészülésben? Ah, már értem! – emelte fel a jobb kezét,
mutatóujjával az ég felé bökve. – Bizonyára ők varrják a mama ruháját! Már alig várom, hogy
láthassam! Biztosan gyönyörű lesz a mami, mert ő mindig az!

Elisabeth boldog volt, hogy a kislány, így tudata nélkül is, de segített rajta. Meghosszabbított egy
bizonyos, egyre jobban, veszettebbül ketyegő határidőt.

Elisabeth Hawk elővette ütött-kopott naplóját, és írni kezdett.

 

Jenna hozzám került, vagyis én hozzá, mivel drága Sarah-m szülei már rég nem élnek.

De nem tudom elmondani neki sehogy sem, hogy mi is történt a szüleivel. Hogyan is mondhatnám
el, hogy már sosem térnek vissza?



Az élet kegyetlen. De miért mindig azzal, aki a legnagyobb mértékben nem érdemli meg? Kedves
naplóm, hatalmas szerencséd van, hogy nem kell megélned ilyeneket. Másrészről pedig… hogy ennyi
titkot és fájdalmat kell megőrizned, nagyon is sajnállak!

De nem tudok ekkora teherrel élni, ha nincs segítség, aki velem együtt hordozza ezt. Szükségem
van rád!

Ma, amikor bejelentették, hogy meghalt a fiam, teljesen összetörtem, de megmondták, hogy nem
szabad ezt mutatnom Jenna felé. És gyászt sem viselhetek. Így csak egy fekete szalag van tűzve a
blúzomra, ezt viselem, ezzel mutatom ki fájdalmamat.

Edward itt hagyott. Itt hagyott engem és Petert egy gyönyörű kislánnyal, aki vér a véréből, hús a
húsából.

Micsoda…

 

- Nagyi, mit írsz? – szólalt meg egy vékony, kíváncsi hang Elisabeth mellett.

- Naplót, kedvesem. – simított végig Elisabeth Jenna borostyánszín, göndör fürtjein.

- Naplót, nagyi? Az, mi? – érdeklődött tovább.

- Egy olyan könyv, vagy füzet, amibe leírhatjuk azt, ami fáj, és azt is, ami boldoggá tesz minket. A
naplóval megoszthatjuk legféltettebb titkainkat is, amiről azt akarjuk, hogy ne tudjon senki más. De
így, ha a naplónkkal megosztjuk, nem nyomja tovább feleslegesen a lelkünket. – a kislány ámulattal
hallgatta, ahogy a nagyanyja beszél.

Jennát minden érdekelte, amivel kicsit többet tudhatott annál a csekély gondolatnál, amit az
iskolában megtanítottak vele.

- Az biztosan érdekes dolog, nagyi! Én is írhatok ilyet? Engedd meg, kééérlek! – nézett vágyakozó
szemekkel Jenna Elisabethre, mire a nagyi meggondolta, és egy üres füzetet meg egy ceruzát adott a
kislány kezébe, aki a maga kis érdekes, gyermekies betűjével, szépen lassan elkezdte papírra vetni a
gondolatait. Igazán értékes, mély gondolatokat.

 

Képzeld,  kedves kis  naplóm! A mama meg a papa elment az angyalokhoz,  mert  kedves kis
naplóm, ők nagyon nagy emberek ám! Az én példaképeim!

A mama meg az apa éppen Oscar gálára készülnek, amiről nekem mindig csak ennyit mondanak,
hogy kicsim az egy nagyon neves és fontos esemény.

Szerintem csak azért mentek el ma az angyalokhoz, mert erre az estélyre, ami úgy közeledik, az
angyalok varrják meg az anyu ruháját. Biztosan nagyon szép lesz benne a mama! Mert a mama
mindenben olyan szép!

 

Csak úgy szaporodtak a sorok a legifjabb Hawk – naplóban. És álmodni sem lehetett volna ennél
szebb gondolatokat egy ilyen tündéri mosolyú kislánytól.



Elisabeth letette maga mellé a saját naplókönyvét, és finoman áthajolt Jenna válla fölött, hogy
beleleshessen abba, amit a kislány ír. Csak úgy elámult a gondolatokon, és nem tudta fékezni magát.
Kicsordult a könnye.

Igyekezett letörölni, de nem tudta, mert egymás után futottak végig a sós cseppek az arcán.

Jenna, mikor ezt észrevette, Elisabeth nyakába kapaszkodott, és vele együtt sírt tovább. Bár nem
tudta, miért, de sírt.

Siratott valamit, amiről még maga sem tudta, hogy megtörtént, de érezte, hogy valami ott lebeg a
levegőben, és nem lehet örökkön csak halogatni a pillanatot, amikor majd könyörtelenül lecsap.

- Este van, kicsim. – mondta Elisabeth, amikor sikerült elfojtani a könnyeit. – Segítek lefeküdni,
jó?

- Olvasol mesét? – kérdezte Jenna, de a nagyanyja látta a tekintetében, hogy legszívesebben arra
kérdezne rá, hogy hol a mama és a papa. – Anyu mindig szokott, annyira szép meséket tud! Meg apa
is! Ő többnyire nem is olvas, hanem mesét mondd! Csodálatos meséket!

- Persze kicsim. – csókolta meg Elisabeth Jenna homlokát, mint még Edwardét, amikor az kicsi
volt.

 



5. bejegyzés
Dátum: 2013. 02. 26.

Link: http://marosikatalin.blogspot.hu/2013/02/szellemsziv-novella.html

Bejegyzés címe: Szellemszív – novella

 

Egy káreset leírása

Szellemszív

 

- Már megint, nem hiszem el. Nem tudom, miért nem lehet végre békén hagyni! Legalább míg
hazaérek! – a sírástól rázkódik a teste, s nem igazán van nyugodt állapotban, de azért Kerry mégis a
telefonért nyúl.

- Halló! Már megint ki? – kérdezte, de nem igazán érdekelte a válasz.

- Figyelj Kerry, az a helyzet, hogy holnap mégis szükség lenne rád. – Kerry morcos képet vágott, s
ködös tekintettel meredt az útra.

 Aztán mégiscsak valami olyat  mondott  az igazgató,  ami nagyon felidegesítette ezt  a fiatal,
törékeny lánykát, aki igazándiból nagyon is harcias volt.

 Most is kézzel-lábbal hadakozott a kijelentés és a történtek ellen, amit sehogy sem tudott meg-
nem történtté tenni.

 Annyira belefeledkezett a beszéd-partnerével folytatott vitába, hogy kezeit levette a kormányról,
mikor észrevette, hogy elveszítette uralmát a kocsi fölött, már késő volt. Az autó egyenesen az út
melletti oszlopnak csapódott, majd a heves csattanást követően heves tűzzel égni kezdett.

 Kerry érezte közel a vég, semmi erő nem lakozott már a testében. Nem volt ereje hívni a
tűzoltókat. Lelke és teste elszakadt egymástól. A lélek felülről figyelte, ahogy a tűz az otthonát, azt a
törékeny, gyenge testet felemészti.

- Mi történik itt? – kérdezte riadtan magától, csakis magától, mert nem volt, a közelben senki,
már senki nem felelt. Könnyezve szállt fel s alá. Kereste a tegnapot.

 Bízott benne, hogy ez csupán csak egy rossz álom. Hogy mikor felébred, minden újra a régi lesz.

 A lángok egyre csak a levegőt, a mindent körülvevő semmit nyaldosták. Ez a megriadt lélek vajon
hová rejtőzhetett volna el. Mintha őt is el akarták volna kapni. Őt is felemészteni, mint az otthonát.

 -  Segíts! Segítsen valaki. – a levegőben repkedő szellem nem tudta, mihez kezdjen. De azt
nagyon is tudta, hogy senki sem hallja és senki sem látja őt. Teljesen védtelen.

 Azért mégis egyre hevesebben sikoltozott, hangja minden egyes szónál egy-egy oktávval fentebb
csúszott.



 A lángok egyre jobban sziszegtek, egyre hangosabbal voltak, mintha üldözni szerették volna
legfőbb ellenségüket.

 A lélek egyre riadtabb lett,  de észrevette, hogy sérülések nélkül megússza a tűzön át való
járkálást, így erőt vett magán, s megpróbálta kiszabadítani ’ön magát’.

 Számára ez nem volt veszélyes kísérlet, s meg is találta a testet, de azt is fölfedezte, hogy nem
tud fogni, tulajdonképpen, amikor próbálta megragadni a lányt, csak „belenyúlt” vagy a levegőt
markolászta.

A képességet, hogy érinteni tudjon, nem lehet percek alatt kifejleszteni, évek kellenek hozzá.
Vagy talán még annál is több idő.

- Úristen, nézd kedvesem! Egy lángoló autó! Mit tegyünk? – egy pár sétált erre, s a nő idegesen
kapkodta a levegőt.

- Várj, hívom a tűzoltókat! És… és… a mentőket is! – a férfi elmondott mindent, s mentők, majd a
tűzoltók is néhány percen belül a helyszínre érkeztek.

 A  tűzoltók  a  másodperc  törtrésze  alatt  munkához  láttak,  s  nagy  küzdelmek  árán,  de
felülkerekedtek a lángokon.

 Ezután a mentősök következtek.

 Egy már majdnem teljesen összeégett testet találtak, s hosszan küzdöttek a színművész nő
életéért.

 Mivel a lángok már nem csaptak fel újra- és újra, a lélek megnyugodott, de ez csakis addig
tartott, míg meg nem látta a gazdatestet.

 Ő nem ilyennek ismerte.

 Ő egy élettel teli, üde, kecses mozgású, karcsú és csodaszép fiatal lányt ismert, és a látvány
elborzasztotta.

 - Miért? Miért? – kérdezgette magától, majd a halk könnyek zokogássá fajultak. De őt senki sem
hallotta.

 Nem tudta elmondani mit történt, ki az oka, ki a tettes, és vajon ki a felelős a balesetért.

 Tulajdonképpen ilyet nem is igen találni.

 Olyan volt ez, mint egy rossz álom. S minden percben bízva- bízta, hogy a perc hamar eljő, és ő
szerencsésen felébred és minden a régi lesz.

- Csak egy rossz álom. – suttogta. – Csak egy rossz álom! – így nyugtatta magát.

 Boldog volt, mert tudta, hogy őt senki sem hallja, és senki sem bántja. Csak a lángok tettek kárt
benne.

- Az álomban minden megtörténhet. – nyugtatta, és így semmi sem zavarta. Vagyis ezt akarta, de
a valóság mindennél erősebb hatást gyakorolt rá.

 Fájt…



 Minden fájt és minden, de minden azon igyekezett, hogy neki jobban fájjon.

Egyre jobban…

- Rendben, sikerült! Vigyétek! – mondta az egyik mentős, s a lélek többé már nem keringett a
köztes létben, a test hívta, s ő boldogan engedelmeskedett.

 Tudta, hamarosan újra frissek és boldogok lesznek.

Együtt!

 Sok tánc és vigasság…

 Partik és taps…

Taps és fények!

Minden!

A rémálomnak vége szakad és egy új boldog életbe csöppenek majd. Újra együtt… 

 

 



6. bejegyzés
Dátum: 2013. 02. 27.
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A telefon hangosan megcsörrent, pont, amikor Jenna arca már nyugodt volt, kis törékeny lelke az
igazak álmát aludta.

- Halló? – szólt bele Elisabeth, s titkon reménykedett, hogy Edward vagy Sarah hívja, és az egész
hercehurca csak egy nagy félreértés, elvégre a holttestek, és minden bizonyíték elveszett, vagy még
nem tárták fel a család előtt. Elvégre lehetett reménykedni, hiszen még semmit sem láttak. Sem ő,
sem pedig id. Edward Hawk, Elisabeth férje.

Egy idegen hang hallózott bele a telefonba a vonal másik végén, és elkezdte nyugtatni először az
asszonyt,  aki  rögtön  zokogni  kezdett  a  bemutatkozás  hallatán  –  Dr.  Smith,  boncorvos  -,  majd
részvétet kívánt, és csak így folytatta azzal, amivel már legszívesebben el is kezdte volna ezt a
fájdalmas beszélgetést.

- Sajnálom. – mondta, már vagy ezredszerre. – De szinte teljesen biztosak vagyunk benne, hogy a
kedves fia, és annak felesége a baleset áldozatai. Már csak annyi kellene, hogy vagy ön, vagy az ön
kedves  férje  bejöjjön,  és  azonosítsa  őket,  hogy  teljesen  biztosak  lehessünk.  Sajnos  csak  így
kezdhetjük  el  a  hivatalos  vizsgálatokat,  és  így  végezhetjük  el,  az  önök  véleménye  alapján  a
papírmunkát – ami mindig kötelező.

- Persze, de nem hagyhatom itthon a kislányt. – mondta Elisabeth, de ő maga is tudta, hogy
megint csak halogatni akarja az eseményeket, amik előbb vagy utóbb, de úgyis bekövetkeznek.

- Nem is kell otthon hagynia, jöhet önnel, aztán, amíg elvégezzük azt, ami szükséges, vigyáznak
az irodán a kicsire. Jól fogja érezni magát! – bíztatta az orvos Elisabethet, de neki csak most jutott
eszébe, hogy még van kártya, amit bevethet az idő múlása ellen.

- De Jenna már alszik. – mondta gyorsan.

- Hát, rendben, akkor hazaküldöm a férjét, hogy legyen maga mellett inkább ezekben a nehéz
pillanatokban. – mondta az orvos, mire Elisabethnek leesett az álla.

- A férjem? – kérdezte meglepetten.

- Igen, hölgyem – mondta az orvos -, a férje. Őt már korábban behívtuk, annak reményében, hogy
ön majd utána jön, de így sincsen semmi baj, ő most hazamegy önökhöz, és majd holnap, egy kiadós
alvás után bejönnek együtt, és elvégezzük, amit el kell.

Ezzel az orvos elköszönt, és letette a telefont.

Nem  kellett  sokat  várni,  hogy  id.  Edward  megérkezzen,  és  védelmezőn  a  karjaiba  zárja
Elisabethet, hogy együtt, egymás vállán sírjanak. Mindig is úgy érezték, hogy együtt erősebbek,
többre képesek, többet érnek.



- A kicsi jól van? – kérdezte Edward.

-  Nem tudtam még elmondani neki,  szükség van ebben is a te tapasztaltságodra. –  mondta
lesütött szemekkel Elisabeth.

-  Nem is  kell,  hogy  ilyen  korán  megtudja,  drágám.  –  mondta  Edward,  miközben gondosan
felakasztotta a kabátját a fogasra. – Vagyis, egyszer persze el kell, hogy mondjuk, de addig elég neki
éppen az, hogy a mama és a papa az angyalokkal van.

- Kicsim, ha hallottad volna a meséjét ennek folytatásául. – sóhajtott fel gondterhelten Elisabeth.

- Elmondod majd nekem, hogy ne legyek szorult helyzetben, ha rákérdez? – kérdezte Edward.

- Szerintem elég, ha elolvasod ezeket a kis sorokat. – nyújtotta oda neki Elisabeth a frissen
szentelt naplókönyvet, kinyitva az első oldalnál.

A férfi hümmögve olvasta végig, majd csak ennyit szólt: - Hát, igen. A fantáziája megvan, kié.

- Nagyapa, nagyapa! – szólt egy csilingelő hangocska a lépcső tetejéről.

Edward visszatette a kis naplókönyvet a helyére, és elkezdett szaladni fel a lépcsőn Jenna felé,
aki ugyanígy tett.

- Csillagom! – mosolyodott el Edward, amikor Jenna kis testét a karjaiba kapta. – Gyönyörű vagy
ma este!

- Tudod, hol van a mami? – kérdezte a kislány csillogó szemekkel.

- Na, hol, madárkám, meséld el a papának!

- Tudod, neki lesz ezen a díjátadón a legkülönlegesebb ruhája! Mert elment az angyalokhoz a
papával, mert az angyalok varrják a maminak a ruhát!
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1.FEJEZET

 

Lesz-e ebből szerelem?

 

Emily

 

 Még csak egy hónapja éltem itt apunál Párizsban. Tetszett, de magányos voltam, mivel apu már
hozzá volt szokva a magányos élethez, de én nem. Apa erdész, ezért nem kellett sűrűn közösségbe
lépnie.

 Valójában itt, Párizsban lakott, de a legtöbb időt Los Angelesben, az erdészházában töltötte.
Most csupán csak miattam tért vissza ide. Nem akarom az itteni, nagy városi életre kényszeríteni,
ezért kötelességemnek tartom, hogy még ma beszéljek vele erről. Lemegyek hát a nappaliba.

 - Szia, apa! – szóltam kedvesen. Még elég álmos voltam, ezért nem sikerült valami vidám hangot
megütnöm.

 

Leo

 

 Engem senki sem tud átverni, ezzel teljesen bebiztosítottam magam, de azzal is, hogy az elmúlt
évek egyhetes vakációi során, amikor a drágalátos kislányom itt volt nálam és beszélni szándékozott
arról, hogy mit szeret vagy mit nem. Így már előttem sem lehetnek titkai. S most is tudom, hogy
valami baj van.

 

Emily

 

 - Szia, Emily! Mi a baj? – az Isten áldja meg, akármennyire keveset is vagyok vele, éppoly nagyon
ismer.



 - Hát, apa, mondanom kell valamit… - nyögtem ki végül ezt a pár szót, várva, hogy Leo tovább
kérdezgessen.

 - Tudod, nagyon hasonlítasz anyádra… Mondd, Emily, mi a baj. – mondta egykedvűen. Ez rosszul
kezdődik, azt hittem, majd átszalad ezen az egészen és nem kérdez semmit. De nekem soha sem volt
ekkora szerencsém és úgy látszik, most sincs.

 - Hát, apa, én tudom, hogy te legtöbbet Los Angelesben élsz, és nem muszáj miattam itt élned,
megvagyok magam is. – tulajdonképpen ez nem volt igaz. Minden porcikám belesajdult, mikor arra
gondoltam, hogy egyszer egyedül kell élnem. Még eddig bele sem mertem gondolni, hogy lesz ilyen
is. Én ahhoz voltam hozzá szokva, hogy anyámmal élek New Yorkban.

 - Ó, kicsim, ha akarod, csak hetente járok el Los Angelesbe egy-két napra. Látom rajtad, hogy a
magányt a hátad közepére sem kívánod. – úgy viselkedett, mintha belelátna a gondolataimba. Mintha
évek óta kémkedett volna utánam és kiismerte volna azt, hogy egyes helyzetekre hogyan reagálok.
Vagy csak egyszerűen tényleg olyan lennék, mint anya?

 

Leo

 

 Jó, én nem vagyok valami gondoskodó fajta, s ezt magamra irányuló megvetéssel vallom be, de
jobb apatársaktól sem hallottam még olyanról, hogy a saját gyerekük aggódna értük.

 De be kell látni, az én lányom éppen az ellentétem.

 

Emily

 

 - Nem apa! Éld az eddigi megszokott, saját életedet! Hiszen a változás neked sem tenne jót, én
meg valahogy túlélem. – nem akartam, hogy miattam szenvedjen. Az olyan szörnyű lenne, hogy
„fájdalmat okozok” a saját apámnak. Mondjuk, ha apa kibírta annyi ideig, akkor én is csak kibírom
néhány évig.

 - Jól van, de mikor jövök vissza nem a kórházba vagy a temetőbe szeretnék menni hozzád,
rendben? – máris ilyenekre gondol… Csak nem vagyok én ilyen szörnyű? Ha igen akkor is nagyon
fogok magamra vigyázni és megpróbálni nem kórházba kerülni egy kis magány miatt. Bár, az már
biztos, hogy nincs még egy ilyen furcsa lány, mint én. Valaki azt várja, hogy egyedül hagyják, én meg
ettől rettegek.

 - Ígérem, apu, én leszek a legegészségesebb, mikor visszaérsz. – vagyis remélem, hogy így lesz.
     

 Tényleg nem akartam belebetegedni egy kis egyedüllétbe. Meg amúgy is,  nem lehet velem
mindig valaki.

 Apu felvette  a  kabátját,  s  már  indult  is  kifelé,  mikor  hallottam a  régi  furgon motorjának
dobhártyaszaggató dübörgését, hirtelen nem tudtam mit tehetnék. Nem tudtam eldönteni, hogy mi



lett volna a helyes.

 - Nos, kezdjünk valamit… mert… mert… mert nem lehetek tétlen… - ez volt a legjobb indok, ami
most hirtelen eszembe jutott. Ne higgye senki sem azt, hogy megbolondultam, ez csak olyan féle
önbizalom keltő pár sor volt. Bíztam benne, hogy most csenget majd valaki, de a csengetés nem
érkezett. Hát, minden tiszta volt, hiszen ki porolhatta volna össze, de én inkább törölgetni kezdtem,
az is jobb semmittevés helyett.

 

Leo

 

 A legnagyobb fájdalommal néztem a lányomra, amikor kiléptem az ajtón. Elképesztően rosszul
éreztem  magam,  tulajdonképpen  magam  miatt,  de  mégsem  éreztem  késztetést  arra,  hogy
visszaforduljak, s zokogva öleljem magamhoz Emilyt.

 

Emily

 

 -  Hí!  Hát  én  hoztam  magammal  CD-ket!  –  jutott  eszembe,  és  ezt  sikerült  hangosan  is
kijelentenem.  Tőlem  az  is  elvárható,  hogy  a  repülőtéren  elhagyom  a  bőröndömet,  de  most
szerencsésebb voltam. Erről meg is bizonyosodtam, mikor felértem a szobába, persze csak rá pár
percre,  mert  Leo  a  szekrényembe  rejtette  a  két  bőröndöt.  Mikor  felfedtem a  szekrény  titkát
elégedett sóhaj hagyta el a számat.

 - Nos és most hol keressem a lemezeket? – a sokk hatása alatt álltam még és így hirtelen nem
tudtam hova tehettem például  a Brodway musicalek dalait  tartalmazó három lemezemet.  Pedig
ezeket nagyon szerettem. Majd eszembe jutott, hogy a kis bőrönd címkéjére írtam valamit, s gyors
megkerestem… Hát persze… én bolond… „Zene örökké”. Ez állt a kis cetlin.

 Gyorsan visszatettem a nagyobb bőröndöt a szekrénybe, nem volt kedvem máris kicsomagolni.
Elővetten először is az összecsukható CD tartót, felállítottam és rápakoltam a lemezeimet.   

 Megtaláltam a  bőrönd mélyében a  CD-s  magnót  is,  beüzemeltem és  beraktam az  általam
készített Brodway 1.-et.  Ugyanis én válogattam rá dalokat a kedvenceim közül. Például ezen, nagy
részben Jekyll és Hyde szerepelt. Nagyon szerettem ezt a musicalt, egyszer anya el is vitt megnézni,
már nem emlékszem melyik színházban láttam és hogy kik játszottak. Aztán anyám vett nekem egy
olyan lemezt, hogy a „Brodway legszebb szerelmes dalai” és mindig, amikor betettem, azt mondta,
„Légy már te is szerelmes”. Ezen sokszor elgondolkoztam… Utcán sétálva, parkban a padon ülve,
ahol  ember  járt…  De  nem  láttam  senki  olyat,  aki  szerintem  szeretni  tudna,  s  én  tudnám
viszontszeretni.

 - Ó, miért is hallgathatnám a zenéimet nyugodtan, egyedül? – mérgelődtem, mikor kopogást
hallottam. Igazán nem hiányzott ez most… Tényleg szerettem volna most kivételesen egyedül lenni,
hogy átgondoljam, hogy a következő pár évben mit akarok kezdeni magammal. De hát most úgy
látszik nincs rá lehetőségem.

 Szinte már verik az ajtót, na, kinyitom.



 - Szia, vagyis jó napot! – mosolygott szégyenlősen az a srác, akit nem is ismerek és váratlanul
megjelent az ajtómban.

 - Szia! Nyugodtan maradj csak a sziánál. – mosolyogtam vissza bíztatóan.

 -  Úgy látom,  rosszkor  jöttem,  elég  morcosnak látszol… -  szinte  nevetett  rajtam.  Majdnem
mondtam, hogy „jaj, de vicces”, de inkább magamban tartottam.

 

Peter

 

 Amikor benyitottam, egy egészen más lány állt előttem, mint amire számítottam. Igazából ez az
eltérés pozitív.

 Látszott rajta, hogy kicsit megviselt, mintha elveszített volna valakit az imént. Mégis, amikor
meglátott, kedvesen üdvözölt, s üde, de talán nem annyira valós mosoly játszadozott az ajkain.

 Nem tudtam, mit mondhatnék, és így inkább vártam, hogy ő szóljon, vagy legalábbis engedje,
hogy bemenjek. Csak nem rekeszt ki ide az ajtó elé!

 

 

 

Emily

 

 - Nem, dehogyis. Gyere beljebb. – mosolyogtam rá, és tágabbra nyitottam az ajtót.

 - Köszönöm… - elég otthonosan mozgott itt, mert rögtön helyet foglalt a kanapén.

 - Biztosan apámat keresed, Leót. – közben megkínáltam egy üdítővel.

 - Nem, én tulajdonképpen… tulajdonképpen… miattad jöttem… - nyögte ki nehezen, nagyon
meglepett.

 - Ó tényleg? Az meg hogy? – kapcsoltam gyorsan, „hogy miattam van itt”…

 -  Hát,  amikor  láttalak  a  repülőtéren…  hát,  ahogy  megláttalak,  elsőre  megszerettelek…
Odamentem a jegyirodához és megkérdeztem, ki vagy, hol fogsz lakni ezentúl, meg ilyenek… Nem
mindent hallottam tisztán… - nevetett halkan. Annyira mérges lettem, hogy azt hiszem közel a
robbanás.

 - Te, te kémkedni mertél utánam? – robbant ki belőlem a kérdés, elég dühös hangot sikerült
megütnöm.

 -  Húhaa…  Dühös  vagy?  Annyit  tudj,  hogy  jó  okból  tettem…  -  nevetett  most  egy  fokkal
hangosabban. Most vagy véletlen, vagy azért, hogy fokozza a dühömet, esetleg azt akarta, hogy most



azonnal hajítsam ki, úgy, hogy a lába se érje a földet. Bár hittem neki. Valami olyat indított be
bennem, amit még soha senki.

 - Oké, nem baj, felejtsük el. – nevettem most már én is, bár kicsit keserűen.

 - Jó zenéket hallgatsz… - elkezdte dúdolni a most bent levő Jekyll és Hyde dallamát. Akár az
énekes, de hangosabban és szebben.

 Egy ideig hagytam, hogy énekeljen, mert igazán andalító volt, s mézes dallam a fülemnek, de
nem bírtam sokáig. A türelmetlenség nagyúr!

 - Mikor tanultad? – annyira szép volt, hogy muszáj volt megkérdeznem.

 - Ó, nem rég, de most semmi ne érdekeljen… Az sem, hogy ki vagyok, jó? – nevetett és én nem
piszkáltam ezzel.

 - Jó… - meglepett, hogy a magamfajta kíváncsi kiscsaj nem kérdezősködik. Egyszer csak lerázott
magáról.

 Ezt nem igazán találtam helyesnek, de az idő közben felhangosodott zene – vagy csak nekem
tűnik így? – amikor már ő nem énekelt, sértette a fülemet, ezért odasétáltam – olyan kecsesen, ahogy
csak tudtam - a kis lemezes magnómhoz, és megnyomtam a „stop” gombot.

 - Jézusom! Elkéstem egy olyan helyről, ami nagyon fontos számomra, sietnem, kell! – egy csókot
nyomott az arcomra és sietve elrohant, becsapta maga mögött az ajtót.

 Igazából bántott ez a dolog, de azért hagytam, hogy elmenjen. Egyszerre butának is éreztem
magam amiatt, hogy egyetlen percet is elhalasztottam, hogy a szemébe nézzek, de amint elment,
odaröppentem a tükör elé, s dacolva az érzéseimmel megpillantottam, hogy ajkai nyomán vörös
lángrózsák nyíltak, amik később az egész arcomat beborították.

 - Na, ez gyors volt… - suttogtam. De azt már tudtam, hogy ebből még lehet valami. De, hogy lesz-
e ebből szerelem, azt nem tudom. Hisz ahhoz kettő ember korlátlan szeretete kell.  Vége lett a
Brodway 1.-nek. Úgy gondoltam, hogy a „Brodway legszebb szerelmes dalai” című CD-t teszem be.
Illik a helyzethez.

 Még a nevét sem tudom, de már teljesen bele habarodtam. Nem baj, mindennek megvan a maga
ideje.

 Nevetve gondoltam arra, hogy mi együtt örökre. De tényleg vicces… Jó lenne tudni, hogy ő is így
gondolja ezt, vagy tényleg komolyan gondolta azt, amit kimondott, hogy elsőre megszeretett.

 Na, mindegy… nekem az a furcsa, hogy úgy dúdolta azt a dallamot, mint egy énekes. És miért
nem akarta elmondani, hogy ki ő? Talán nem az első alkalomra akar besűríteni mindent? Igaza van.

 Jó, ahogy ő szeretné, hiszen lehet, hogy most nem tervezett hosszú távú beszélgetést, hiszen elég
zavart volt, mikor dühös arccal megjelentem.

 Lejárt a második lemez is, mára nem tervezek több zenehallgatást, hiszen elég sok ideig leszek
itt Párizsban, nem ismerem a várost, és az időt mégis valamivel el kell töltenem. Nem szeretném már
az elején kívülről tudni az összes dalt.

 Szerintem veszek egy várostérképet  és  keresek néhány közeli  könyvesboltot.  Néha jó  lesz



zenehallgatás helyett az olvasás. Meg remélem, hogy összejön a dolog azzal a sráccal, aki itt járt, és
akkor majd bemutatja nekem a várost.

 Meg persze jó lenne sok időt együtt tölteni, akár itt, akár valamelyik parkban ülve bámulni a
végtelenbe.

 Ó, miért is ábrándozok én ilyeneken, nem vagyok én olyan szerencsés. Jó lenne lemenni az
újságárushoz, és venni egy Párizs térképet, csak eltalálok a szomszédig…

 - Ó, jó napot hölgyem! – szóltam kedvesen, hiszen kedves arc bámult vissza rám a pult mögül.

 - Mit szeretnél, kedvesem? – a hangja is kedves volt.

 - Hát, egy várostérképet… - mondtam szégyellősen, szerintem nagyon elpirultam.

 Talán bután hangozhat ez egy olyan lány szájából, akit már egy csomószor láthatott korábban az
apja oldalán sétálgatni.

 -  Ne félj,  biztosan új  vagy itt… -  átnyújtotta a zsebtérképet én pedig fizettem, majd kicsit
magabiztosabban elköszöntem.

 Az  irányt  a  legközelebbi  könyvesbolt  felé  vettem,  ahol  nagy  meglepetésemre,  vagyis  hát
örömömre, hogy CD-ket is találtam. Rendesen tudtam vásárolni, hiszen apu egy csomó pénzt hagyott
az asztalomon azzal az üzenettel, hogy érezd jól magad! Hát megtettem… elég sok pénzt hagyott
rám apu, de a fele elment CD-kre, DVD-kre és könyvekre. Na, meg, majd’ egy hónapra bevásároltam
enni, inni.

 Taxit kellett fogadni, mert gyalog nem tudtam volna hazacipelni azt a sok mindent, amit vettem.
Csodáltam, hogy befér a csomagtartóba.

 - Kisasszony, ha megkérdezhetem, hová utazik? – kérdezte kedvesen a fiatalúr.

 - Ó, majd elfelejtettem, a főutcára, 32-es tömb. – mosolyogtam.

 - Jaj, kisasszony, ugye segíthetek felvinni a csomagjait? – kérdezte udvariasan az úr.

 - Persze, nagyon megköszönném. – utáltam magam, amiért már első nap segítségre szorulok, de
persze,  hogy  elfogadtam,  hiszen  ha  nem,  akkor  az  örökkévalóságig  kellett  volna  forognom  a
holmikkal.

 Végül megérkeztünk, a taxis segített felhordani az aznap összevásárolt cuccokat, utána megint
csak fizettem, majd elköszöntünk én pedig rendezgetni kezdtem a szobámat.

 Bővült a CD-im száma és megtöltöttem a könyvespolcokat is.

 Kopogtatnak… Most tiszta szívemből azt kívántam, hogy az a srác legyen, aki reggel vagy
délelőtt… De sajnos nem. Mikor kinyitottam az ajtót, megláttam, hogy nem ő az.

Az újságárus hölgy volt, s kedvesen mosolygott vissza rám az ajtóból, s ezek után muszáj volt
nekem is egy mosolyfélét erőltetnem az arcomra.

 - Oh, szia, kedvesem! – szólt csilingelő hangon.

 - Miben segíthetek, hölgyem? – kérdeztem kedvesen, de hangomban még mindig ott csengett a



csalódottság.

 - Hát, mit ne mondjak, a személyi igazolványodat és a lakcímbejelentő kártyádat elhagytad lent,
és  ezeket  szeretném visszaadni… -  mondta  ugyanolyan  kedvesen,  mint  amilyennek  ő  maga  is
mutatkozott és átnyújtotta a két vékony kártyát.

 - Jaj, nem is tudom, hogyan hálálhatnám meg… - mondtam, tényleg nagyon boldog voltam.

 Vajon minden újjal ilyen kedvesen bánik, vagy csak én vagyok a híres kiválasztott, mert az apám
– nem a saját hibájára írhatóan – itt hagyott egyedül ebben a hatalmas lakásban?

 - Semmi, kedvesem, de, ha nem haragszol, nekem most mennem kell vissza dolgozni! Légy jó és
érezd jól magad! – mondta, s még időm sem volt válaszolni, ő már messze járt, s én újra egyedül
maradtam a rémálmomat élve.

 

( H a  e z  t e t s z e t t ,  i t t  m e g v á s á r o l h a t o d  a  k ö n y v e t :  h t t p : / / h u . u n i t e d -
p c . e u / k o e n y v e k / s z e p i r o d a l o m / e g y e b - v e g y e s / e g y - s z e r e l -
m -
toertenete.html?tx_mdprodukte_pi1%5Bpointer%5D=6&cHash=34ebf9ccc84123324870e6c6f3e81a
85 )
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Olasz szerelem

Az Egy szerelem története sorozat testvérregénye.

 

Roberto de la Dante-ban minden megvan.

Jó pasi, jó hanggal, jó külső adottságokkal.

Csupán egy apró hibát ajánlott részére a természet: az elméje önálló életet él. Mégpedig egy
fiatal, igazán szemrevaló leányka életét.

Vajon lehet még valaha Roberto szerelmes,  vagy ez az érzés már teljesen a képzelete által
született asszonynak van szentelve?

Senkinek sem meri elárulni a titkát, hogy miért is bújik el a padovai utcára néző szobájában
naphosszat, s hogy kivel társalog ez idő alatt.

Szeretne ő is normális életet élni, de vajon van rá esélye? Vajon felülkerekedhet a kettősségen,
ami az életét jellemzi?

Gyere, és segíts neki Te is!
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PROLÓGUS

 

Ő minden idejét a mesterével kellett, hogy töltse, ha azt akarta, ne bukjon el a harcban.

- Jobbra, most balra, fel, és le! – így magyarázta el neki a mestere, mikor és merre mozduljon,
mert az amúgy is erős koncentráció közben sem kedve, sem ereje nem volt az égtájakkal bajlódni.

Emily keményen dolgozott, mert legnagyobb vágya az volt, hogy miután hivatásához híven –
minél előbb – megmentette a világot, Olaszországba utazhasson. Valami vonzotta oda, valami, ami
erősebb volt mindennél, és egyre csak hevesebben égett a fiatal lány életében.

-  Kérlek,  Emily,  próbálj  meg koncentrálni!  Te is tudod, hogy már nem sok kell,  hogy teljes
tudásod magadévá tehesd, ne most rontsd el! Próbáld meg másodlagos dologgá tenni az álmodozást!
– a lány bólintott, és igyekezett sikeresen kitérni az újabb csapások alól.

- Nekem mára ennyi elég. – úgy gondolta, hogy legalább ahhoz van joga egy ilyen kemény edzés
után, hogy ő mondja meg, mikor van vége.

Egy kis hatalmat már érzett szétáradni az ereiben, miközben teljes lényét maga elé engedve
küzdött. És meg kell mondani, ez nem is volt olyan rossz.

- Mikor lesz az ütközet? – kérdezte játékosan a mesterétől, miközben az izzadtságtól ázott ruháit
behajigálta a sporttáskájába.

- Nagyon siettetni akarod, lányom, és ez nem helyes! – fedte meg finoman a Mester. – Teljesen
felkészültnek kell lenned akkora, nem szabad veszítenünk. – persze ezt Emily nagyon jól tudta, de azt
is, hogy amikor vége az edzésnek, teljesen szabadjára engedheti az álmait.

És amikor ez megtörtént, ő azonnal Olaszországban járt, pontosabban Padovában. Mindig is oda
vágyott. Vonzotta az a hely, mióta csak látta azt az álmot.

Az álmot a fiatal srácról, aki mindig csak maga elé néz, és valami édes hangon szólongat egy
nevet. Emily nevét. Az ő nevét. Olyan mézédes hangon, amit még sehol eddig nem hallott a lány, és
mióta meghallhatta, mindig is arra vágyott, hogy újra megtörténjen a csoda. Hogy a hang az övé
legyen. Hogy neki szóljon. Hogy az a két erős kar őt ölelje, hogy az a két csókra nyíló finom ajak az
övéit becézgesse.

- Persze, tudom, tudom. – motyogta gondolataiból ébredve, amikor már a mestere egyre többször
szólította meg a nevét. – Elnézést. – tette hozzá.



- Semmi baj, Emily. – mondta a Mester. – A lényeg, hogy ne akkor tedd meg ezeket a balga
álmodozásokat, amikor komoly munkát végzek, kislány! – ezt sosem szerette Emily. Ezt a tökéletesen
paradoxonokból álló beszédet és cselekedeteket.

Hogyan lehet kislány, ha neki már ilyen komoly feladatai vannak? Miért egy kislánynak kell
megmenteni a világot? És fordítva. Valahogy minden egymás ellen dolgozott.

De ezeket a kérdéseket nem tette fel. Kicsit akkor is maga alatt vágta volna a fát.

Az évek során már hozzászokott, hogy ő csak egy amolyan álomvilágban él, és minden úgy van,
ahogy mások mondják,  nem pedig úgy,  ahogy ő.  Hogy a  világon mindenkinek van beleszólása
mindenbe, csak neki nincs.

Ezek  voltak  a  világ  legzavaróbb,  legsértőbb  dolgai  az  önbecsülésre  nézve.  Neki  viszont
mindehhez hozzá kellett szoknia. Alkalmazkodni, örökké csak alkalmazkodni! Ez jutott neki.
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1. fejezet

Roberto élete – kezdet

 

 Éjszaka gyönyörű volt Padova. Gyönyörű, és azon a környéken, ahol a fiatal fiú lakott, nyugodt is,
és békés.

 Jó volt ott álmodozni, menni, csak menni a parkban az érzéseket kergetve, és nem törődni
senkivel és semmivel. Néhány órácskára elhallgattatni a fejében csacsogó kellemes, kis vékony, de
olykor már idegesítő hangocskát.

 Jó volt, amikor szórakoztatta, de már a jóból is megárt a sok néha. És ezt Roberto egyre többször
tapasztalta  meg.  Ha  ilyen  a  szerelem,  akkor  én  csak  egy-egy  időszakra  kívánom.  –  gondolta
magában, mintha ezzel üzenhetne a benne élő másik énnek.

 De nem volt ilyen könnyű. Ha a fiú nyugodt volt,  a benne élő lány vette a fáradtságot, és
mindenféle nőies dolgokról kezdett el csacsogni. Utasításokat osztogatott, és minden időt kihasznált
ezekre az esztelenkedésekre, amit Roberto alvással, pihenéssel tudott volna tölteni.

 Olyan volt, mint egy az anyaméhben növekvő kisbaba. Amikor az anya éppen mozgásban van,
őneki ehhez hasonló tevékenységre nincs sok lehetősége, de amikor az anya pihenni tér, a kis élet
kihasználja a lehetőséget, és a legkülönfélébb módokon adott jeleket létezéséről.

 - Most viszont csend kell, hogy legyen. Csendre van szükségem. – Roberto észre sem vette, hogy
amit gondol, hangosan ki is mondja. Csak nyugalomra vágyott, teljes nyugalomra. Amikor önmaga
lehet, egyetlen énnek élve, és nem kellett átélnie azt az ambivalenciát, ami minden nap kínozta.

 Imádta a csendet. Főleg három éve. Mióta kettéhasadt az elméje, és megszületett benne a lány.
Aki minden energiáját magáénak akarta, és el is vette. Szépen, lassan eltulajdonította azt, amire
vágyott. Roberto összes érzelmét. A szerelmét is kiharcolta magának.

 És talán minden szép is lett volna, ha ez a lányka létezett volna. Mert olyan volt, mint az ideál.
Mint minden fiatal srác álomnője. Pontosan olyan.

 Emily gyönyörű volt, méz szőke loknijai az arcát csapdosták, ahogy kacagva futott ide, oda.

 -  Oh,  Rómeó,  mért  vagy te  Rómeó!  –  szólalt  meg a kedves hang Roberto fejében most  a
megszokottól hangosabban.

 De persze tudja, hogy ez minek köszönhető. Most csendes helyen járt, rajta kívül senki nem járt



a téren, így sokkal élesebben elválasztódott a fejében felcsendülő hang a többi apró zajtól. 

 -  Hallgass, kérlek, csendre vágyom. – próbálta csitítani,  és most legnagyobb meglepetésére
sikerült kapcsolatba lépnie vele – olyan volt, mintha magában beszélne.

 - Az a vonat már régen elment. – jelentette ki a lány hetykén. – Pontosabban akkor, amikor voltál
azon a cserediák hétvégén, Franciaországban. – persze Robertónak azonnal eszébe jutott a gyönyörű
lány, akit akkor pillantott meg, de nem beszélték egymás nyelvét, így esély sem volt arra, hogy
megismerjék egymást.  És még ezt tetézte az, hogy az idegenvezető rideg volt és merev. Senki
kedvéért nem szakadt volna el az ütemtervtől. Főváros, vár, gyár. És irány haza.

 - Azt mondod, hogy miatta van ez az egész? – kérdezte Roberto, mert már azt hitte, hogy ilyen
könnyen csevejbe elegyedve megtudhat minden apró kis titkot, de a lány nem volt ilyen könnyűvérű.
Nehezen adta magát. És ez nagy valószínűséggel – elnézve a helyzeteket – még sokáig így is fog
maradni.

 - Nem mondhatok el semmit. – mondta. – Még nem. Még várnod kell. Ami azt illeti, magadnak
kell megfejtened, vagy nem tudod meg soha.
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2. fejezet

Talánok a szerelem ellen

 

 Talán, ha akkor nem ment volna iskolába. Talán, ha akkor éppen beteg, vagy ugyanúgy, mint
minden nap, akkor is fogja kezében a könyvet, és olvas, és nem mozdul ki a tanteremből… ha nem
lenne olyan kíváncsi természete.

 Persze, ez mind csak olyan öncsalás, mert amit a sors úgy rendez, ahogy rendez, az ellen nem
lehet tenni. Az úgy is megtörténik, előbb vagy utóbb, s hát most előbb megtörtént, mint Emily
számított volna rá.

 És a  legironikusabb az,  hogy nem is  ő  volt  az  a  lány,  aki  a  legjobban készült  az  olaszok
érkezésére.  Ott volt  még Mici,  aki  megtanult  pár olasz kifejezést is,  hogy tudjon pasizni,  mert
annyira számított  rá,  hogy talál  magának valakit.  Persze csalódott,  mert a nap végére teljesen
lerombolódott az illúzióképe a tipikus olasz emberről – kivéve az éles kurjongatásokat, amiktől egész
nap hangos volt a sportcsarnok.

 - Voltak IT-kinézetűek is, meg jóképűek is. – zárta a többség a napot, amikor az olasz cserediákok
felszálltak a buszra, és még több apróbb megállóval, de elhagyva Franciaországot, elindultak haza.

 Emily jót nevetett az IT megjegyzésen, de azért végig figyelte az autóbuszt, ahogy végighajt a
suli hosszú utcáján. Mert ő már tudta, hogy neki van azon a buszon valakije, aki egyáltalán nem IT.
Akihez, tudta már a kezdetekben, hogy erős szálak fogják fűzni. És talán a fiú is tudta. Talán nem
véletlen volt az, hogy olyan kedvesen nézett rá a nagy tömeg szorításából, és mintha könyörögtek
volna a  szemei,  hogy szabadítsák meg fogságából,  hogy segítsenek neki,  hogy ne kelljen  még
hazamenni, hadd maradhasson.

 Hát, adta volna neki az Isten, hogy ott maradjon még pár napig Franciaországban. Emily a
csillagokat is lehozta volna egy a Roberttel töltött napért – és talán még az éjszaka gondolata sem
volt utolsó.

 Nagyon szerette volna közelebbről megismerni a fiút – bár ez nulla olasz tudással nem ment
volna olyan jól, hacsak nem hagyatkoznak a mosolyra, és az egyéb testbeszédre. Ennek sem lett
volna nagyon ellene a lány.

 Mégis  utálta  magát,  amiért  a  szerelem  legapróbb  jeleit  kezdte  el  felfedezni  magán,  a
viselkedésén.  Pedig  tudta,  tilos,  TILOS,  igen,  így,  tisztán,  feketén-fehéren  nyomtatott,  nagy
betűkkel. 



 Mert a fiú elment, Olaszország meg hatalmas – nem mintha itt kicsinyelném Franciaország
tájainak méreteit -, és semmi esély nincs arra – csak körülbelül egy a milliárdhoz -, hogy Emily
valaha is újra találkozzon vele.

 Minden álmodozása Olaszországhoz, pontosabban ahhoz a Roberto nevű – mert időközben ez is
felderült Emily számára, mint egy hajnali, szerény napsugár – fiúhoz volt köthető. Pedig nagyon jól
tudta, hogy mindez a munka rovására megy. És amikor a mestere ezt felhozta neki, csak ennyit
mondott: - Nem én hívtam orosz cserediákokat a suliba.

 - Persze, persze, lányom, de tudod, mindennek megvan a maga oka és vonzata. – mondta bölcsen
a Mester, és Emily kénytelen volt fejet hajtani.

 Az öreg mestere különleges volt. Semmi érzelmet nem táplált a lány iránt, és nem is akart – már
a kor miatt is -, de mégis olyan testi közelséget teremtett az edzéseken és jógaórákon is, ami a fiatal
tini lánynak új volt, és hozzá kellett, hogy szokjon.

 Anyja, apja, rég nem élt már. Így tulajdonképpen ideje nagy részét a kollégiumban töltötte –
terhes volt számára az a tény, hogy egy nála sokkal idősebb férfinél lakik. Ez miatt többször is
megrótták társai, de próbált meg kibújni a téma alól, és kerülni azokat az embereket, akik tudtak az
élete kisebb titkairól – és igyekezett megóvni ezeket a tényeket az új barátoktól. Egyszóval a fiatal
lánynak ciki volt a koros lakótárs.
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MAROSI KATALIN

Rómeó és Júlia 2.

Montague papa dinnyeboltja

 

 

 

Nyitány

 

Hol a két családnak színe volt,

Ott épült föl egy dinnyebolt.


