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Az első szerelem 

A cseresznyefák már kezdtek virágozni. Az utcák melletti fák mind rózsaszínben 
pompáztak. Gyorsan telt az idő és oly’ hirtelen lett nyár. 

Yuko hazafelé ballagott új barátnőjével Natsumival. Yuko elég szűkszavú volt és új 
diáklányként félénk és szégyenlős is.  

- Hogy tetszik eddig az iskola és a falu? - kérdezte Natsu.  

- Megszerettem Itomori-t ebben az 1-2 hétben. A suli is szép, tetszik, hogy az ablakokból 
Itomori hatalmas tavát láthatom - mondta, és kék szemeivel Natsu-ra mosolygott. 

Elköszöntek egymástól és mindketten hazamentek. Yuko, mikor hazaért egyből felszaladt a 
szobájába és boldogan elterült az ágyon és örült, hogy elkezdődik a nyári szünet. Hetekkel 
később egy ismeretlen, de rosszat nem sugalló kisebb méretű teherautó parkolt le a lány 
háza mellett. Új lakók. Mivel főhősnőnk egy kíváncsi személyiség volt ki is nézett az 
ablakából. Yuko szeme egy szőkésbarna hajú fiúra tapadt.  

- Biztosan most költözött ide a szüleivel - gondolta magában és csak nézett rá tovább piros 
pofijával. 

-Akio! Gyere segíteni! - szólt a fiú anyja. 

-Megyek már - válaszolt a fiú, amikor elállt egy percre a lélegzete. 

Yuko csak ott állt, és nagy nehezen sikerült kinyögnie egy köszönést. 

- Üdv! Yuko vagyok, mi is nemrég költöztünk ide. Ha kell, segítek becipekedni és szívesen 
körbevezetlek titeket - mondta fülig érő szájjal. 

Ezután Akio és édesanyja is bemutatkoztak Yukonak, és szüleinek. 

A nyár gyorsan eltelt, Akio és Yuko gyorsan összebarátkoztak. Szinte egész nyáron együtt 
voltak. Yuko a suliban bevallotta Natsunak, hogy mit is érez Akio iránt. Natsu bíztatta a lányt, 
hogy mondja el neki, de Yuko félt bevallani az érzéseit. Néhány hónap múlva Natsuki és Yuko 
összevesztek, amiről Akio gyorsan tudomást is szerzett. Akio aznap átment megvigasztalni a 
lány. Akio bevallotta, mit érez Yuko iránt. 

 - Szeretlek - mondta a fiú, és szorosan magához ölelte a lányt. 

-É..én is szeretlek - mondta szipogva. 

Majd következő nap már kézenfogva lépték át az iskolakaput. Natsuval nem lett jóban 
újra, de tudta, hogy Akio mindig mellette fog állni.    

 

 

 


