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Chase 
z elmúlt órák csodái után fájdalmasan néztem végig, 

ahogy Michelle öltözködni kezd. 

– Mennem kell – mondta hűvösen.  

Nem tartóztathattam. Amióta engem elhagyott és visszament 

a férjéhez, mindössze ennyi jutott nekem: néhány röpke pillanat, 

ameddig megfeledkezhetem az életemről, és újra átélhetem vele 

azt a mostanra már csak illúziónak nevezhető délibábot, ami ne-

künk valaha egy kis időre megadatott. A szerelmet. 

Nehéz volt őt visszaszereznem; kapcsolatot nem akart többé, 

így legalább a szeretőmnek. Állítása szerint többet már nem érzett. 

Vagy gondosan titkolta.  

Néhány héttel a szakításunk után találkoztunk újra, persze 

nem véletlenül. Ő a férjével volt egy partin, amelyre én is hivatalos 

lettem, amint megtudtam, hogy Michelle ott lesz. A szigeten tör-

tént elválásunk óta ekkor láttuk egymást újra először.  

Szomorú, egymást kerülgető végtelen percek után sikerült 

Alex figyelmét kicseleznem, és kettesben maradnom vele. Egyetlen 

dolgot tehettem. Meg kellett próbálnom meggyőzni.  

– Michelle, beszéljük meg! – könyörögtem neki az erkélyen. 

Néhányan még voltak idekint, ezért suttogtam. 

Félig felém fordult, miután a majdnem teli pezsgős poharát 

lerakta a korlátra. A tekintete arról árulkodott, hogy kész, vége, 

mondhatok bármit, nincs több esélyem. Eszem ágában sem volt 

hinni neki, sem pedig az elvárásainak megfelelően cselekedni. 

Harcolni érte annál inkább. Még ha nem hagyta is… 

– Nekünk nincs már semmilyen megbeszélnivalónk. 

– De még mennyire, hogy van! – feleltem határozottan, és kö-

zelebb léptem. Ő hátrált, de a korlát megállította. Rátámaszkodtam 

a teste mellett, mire remegni kezdett. – Kérlek… Hiányzol! 

A 
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– Hagyjuk ezt, Chase! – hunyta le a szemeit. Megcirógattam 

az arcát, mire ismét kinyitotta őket, én pedig belefulladtam azok 

smaragdtengerébe.  

– Legalább próbáljuk meg – suttogtam egyre közelebb hajolva 

az ajkaihoz. – Kérlek! Tudom, hogy még nem felejtettél el.  

Erre olyasmit mondott, amivel újabb sebeket okozott a szíve-

men, és töredezte az önbizalmam, holott jelenleg ez volt az egyet-

len segítségem és fegyverem ebben a háborúban.  

– A testem még nagyon is reagál rád, igen, de a szívemet soha 

többé nem adom. – Éppen azt akartam pedig. Ha azonban a teste 

az enyém lehet, talán idővel meglágyíthatom a szíve körül a falat, 

amelyet ő maga épített fel ellenem, gondoltam. 

A szavai szöges ellentétben álltak a reakcióival. A légzése 

szaggatottságából és a testéből felém áradó hőből arra mertem kö-

vetkeztetni, hogy nagyon is hatással vagyok rá. Ez egyszerre jelen-

tett szerelmet és háborút, így ezeket kellett kihasználnom.  

A számmal alig érintve végigsimítottam az ajkain. Azok meg-

remegtek, a lélegzete elfúlt, én pedig megcsókoltam.  

Az érzés felülmúlhatatlan volt.  

Már a harmincadik napja kerestem az alkalmat erre a pilla-

natra, de az első hétben csak amiatt gyötrődtem, amit megtudtam 

róla: újra együtt van Alexszel. Aztán annyival is megelégedtem 

volna, ha beszélhetek vele, de mindannyiszor elutasított. A hívá-

saimra nem válaszolt. Fel sem vette a telefonját, még akkor sem, 

mikor titkos számról hívtam. A házába pedig nem engedett be. 

Carrie alaposan tönkretette az életemet és a kapcsolatunkat 

egyaránt. Főleg most, miután vele is folytattam egy beszélgetést 

éppen ezen a napon. Már nem volt kétséges, hogy feleségül kell 

vennem. Nemcsak a gyerek, egy másik adu is volt a kezében. Nem 

akartam, minden porcikám tiltakozott ellene, hogy ne azt a nőt ve-

gyem el, akit utálok, hanem azt, akit mindennél és mindenkinél 

jobban szeretek, de mégis rákényszerültem. Michelle érdekében.  
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Egyelőre nem hoztuk nyilvánosságra a dolgot, én magam 

akartam elmondani Michelle-nek, de nem hagyott alkalmat, most 

pedig már csak az ajkai ízére tudtam figyelni, mely elvette az esze-

met. Kézen fogtam, és mivel úgy láttam, rá is hasonló hatást gya-

korolt a csókunk, átvezettem a mulatozó tömegen, nyílegyenesen 

az egyik emeleti szobába. Egy ismerősöm házában tartották a bulit, 

ezért tudtam csak beszökni ide. Most pedig…  

Magunkra csuktam az ajtót, és kissé bódult tekintetű szerel-

mem felé fordultam. 

– Michelle… – kezdtem volna, de a számra tette az ujjait, így 

inkább hallgattam. Abban bíztam, közli, hogy meggondolta magát 

és még mindig szeret, de nem ez történt.  

Egy percig csak nézett rám, tűnődve, majd a nyakam köré 

fonta a karjait és izzóan megcsókolt. Már nem érdekelt semmi más, 

csak az, hogy ismét a karjaimban tarthatom. Ennyit sem mertem 

remélni az elmúlt kínokkal teli hetek alatt. Iszonyatosan hiányzott 

az érintése, az illata, a mosolya, a csókja, minden: ő maga.  

Miközben sebtében levetkőztettük egymást, nem szakadtak 

el az ajkaink. Utána éppen csak eljutottunk az ágyig, amelyre rá-

dőlve gyengéd cirógatások közepette tehettem ismét a magamévá. 

Az egész testem remegett a gyönyörtől, amint végre az ő tüzét 

érezhettem magam körül. Mivel partin voltunk, idegen szobában, 

ráadásul a férje még lent szórakozott, nem volt túl sok időnk egy-

másba feledkezni, de a pár percig tartó gyönyörteli pillanatok 

mégis megérték a lebukásveszélyt.  

Michelle lehunyt szemmel, fájdalmasan sóhajtotta a nevemet, 

amikor elértük a beteljesülést, de az ajkaira tapasztottam a számat, 

hogy ne tudjon mást mondani. Nem akartam, hogy elrontsa a va-

rázst, amely, ha csak kis időre is, közénk költözött. Megint. Újra 

szeretőkké váltunk. 

Gyötrelmes volt ebbe belegondolnom. Csak ennyi. Ahelyett, 

hogy szerelmesen lennénk együtt továbbra is, boldogságban.  
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Nem volt más választásom; immár nem követelhettem tőle 

többet annál, mint amit megkaptam az imént. Ez is több volt annál, 

amit egy órája még csak remélni sem mertem. 

– Mikor találkozhatnánk újra? – kérdeztem, mialatt szerel-

mem már a ruháját igazította vissza.  

– Nem jó ötlet ezt megismételni, Chase – próbált kiábrándí-

tani, de nem hagytam magam.  

Miután helyre igazítottam az öltözékem, odaléptem hozzá, és 

a cseppet sem meggyőző ellenkezése ellenére magamhoz öleltem.  

– Tudom, hogy több már nem jut nekünk – kezdtem bele fáj-

dalmasan. Most kellett volna bevallanom, hogy elveszem Carrie-t, 

de nem bírtam. Nem jöttek a számra a szavak. – De legalább ezt ne 

tegyük tönkre. Legalább ennyi hadd maradjon. 

– Néha egy kis alkalmi szex? – nézett rám erre gúnyosan.  

Én nem alacsonyítottam volna le ennyire azt, ami az imént 

történt, de be kellett látnom, hogy ez tényleg csupán az volt. Pont, 

mint a kapcsolatunk elején. Részemről továbbra is mély szerelem, 

ami az egyetlen szalmaszálba kapaszkodik, hogy ne veszítsem el 

őt végleg. Ha csupán ennyit kaphatok már tőle, akkor elfogadom. 

A semminél jóval több. És talán idővel a szerelmét is vissza tudom 

nyerni majd. Bár nem lesz könnyű, mivel másvalakivel kell együtt 

élnem, laknom, és várnom a gyermekemet, nem pedig vele, miköz-

ben ő szintén másvalakivel él együtt megint. 

– Igen – feleltem a kérdésére.  

A tekintete ekkor gúnyosról fájdalmasra változott.  

– Felejtsd el! – mondta kicsit sem biztatóan, de én mégis re-

ményt merítettem abból, ahogy az előbb átölelt.  

Még egy csókra magamhoz húztam, mikor indulni készült, 

aztán hagytam, hogy kibontakozzon a karjaimból és elmenjen. 

A szavai ellenére alig vártam a másnapot, amikor pár órára 

ismét a magaménak tudhatom. Szándékomban állt megkeresni, és 

elintézni, hogy újabb pillanatokra együtt lehessünk. 




