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Minden jog fenntartva!
1969-et írtunk. Csodás, nyári idő volt: sokat sütött a nap,

de  az  ilyenkor  szokásos  rekkenő  hőség  mégis  elkerülte
Kaliforniát. Épp akkor kezdtem meg a nyári a szabadságomat.
Ebéd  után  kimentem a  teraszra,  elnyúltam a  nyugágyon,
kezembe  vettem  egy  könyvet  és  élveztem  a  nyugalmat.
Néhány  oldal  elolvasása  után  rám  tört  az  álmosság,
leengedtem  a  könyvet ,  és  kis  hí ján  elaludtam.
Kábultságomból  George  érkezése  térített  magamhoz.
Gyöngéden megcsókolt,  kedvesen érdeklődött  a  hogylétem
felől, aztán beinvitált a házba. Együtt mentük fel az emeletre
és már előre örültünk annak a két hétnek, amit együtt töltünk
majd.

A  szabadság  eltelte  után  visszamentem  dolgozni.
Feltöltődve érkezetem az irodába, jókedvűen álltam neki a
napi  teendőimnek.  Kicsit  nehéz  volt  visszarázódni  a
hétköznapokba,  de  néhány  nap  elteltével  már  minden
ugyanolyan olajozottan működött,  mint  korábban.

Egy  napon  azonban  kicsit  rosszul  éreztem  magam.



Szédültem  és  a  hasam  is  fájdogálni  kezdett.  A  főnököm
megjegyezte,  hogy  a  szokásosnál  is  sápadtabb  vagyok.
Igyekeztem  erős  lenni,  de  aztán  úgy  gondoltam,  talán
okosabb, ha kimegyek a mosdóba, és egy kicsit felfrissítem
magam. Mikor kiértem, már alig tudtam emelni a lábamat,
annyira  fájt  a  hasam.  Szinte  képtelen  voltam  járni.
Találkoztam egy kolléganőmmel, aki mentőt akart hívni, de
ezt  szigorúan  megtiltottam neki.  Aztán  mikor  beléptem a
mosdóba,  ösztönösen  a  hasamra  tettem  a  kezem.  Úgy
éreztem, mintha valami áradna a kezeimből, amelyek furcsa
módon most forróak voltak, pedig általában nagyon hidegek
szoktak lenni.  Eluralkodott  rajtam a fájdalom, berogyott  a
térdem. Hirtelen azt vettem észre, hogy furcsák a fények: túl
világos lett,  egyre világosabb. Aztán már nem emlékeztem
semmire.

A  kórházban  tértem  magamhoz.  A  szobában  nem volt
rajtam  kívül  senki.  Felkeltem  és  kimentem  a  folyosóra.
Megláttam  George-ot.  Úgy  döntöttem,  odasietek  hozzá.
Biztos  örülni  fog,  ha  látja,  hogy  milyen  jól  vagyok  már.
Tudtam, hogy nem fog számítani rám, mert épp egy orvossal
beszélgetett.  Gondoltam,  nem  zavarom  őket,  megvárom,
amíg befejezik.  Pár perc múlva George arca megváltozott:
néhány pillanatig hitetlenkedve nézett az orvosra, aztán öles
léptekkel  elindult  a  kórterem  felé,  ahol  eddig  feküdtem.
Nagyon  csalódott  voltam,  mert  nem  vett  észre,  mikor  a
folyosón elhaladt mellettem. Kicsit duzzogva mentem utána.
Láttam, ahogy áll az ágyam előtt és motyog. Füleltem egy
kicsit.

– Miért? – kérdezte zokogva. – Miért tetted ezt velem?
Miért hagytál itt?



Arra gondoltam, megijedt, amiért nem talál az ágyamban.
Szóltam neki, hogy itt vagyok, de a füle botját sem mozgatta.
Odamentem hozzá, de hiába álltam elé, akkor sem figyelt.
Kezdtem megelégelni  ezt  a bugyuta játékot.  Meg akartam
ragadni  a  karját,  de  mindannyiszor  kudarcot  vallottam.  Ő
pedig  folyamatosan  zokogott  és  bámulta  az  ágyat.  Én  is
odanéztem, és akkor elállt a szavam. Ott feküdtem. Hófehér
volt az arcom. Először nem fogtam fel, de aztán az orvos is
belépett a kórterembe, és beszélni kezdett George-hoz:

– Sajnálom, uram. Az ilyen kórképeknél gyakori a méhen
kívüli terhesség. Sajnos a felesége későn került be hozzánk,
már nem tudtuk megmenteni őt sem és a kicsit sem. Kérem,
próbáljon megnyugodni. Ne hibáztassa magát, nem tehet róla
senki,  hogy  nem észleleték  időben  a  bajt,  mivel  a  vér  a
hasüregben gyűlt össze. Fogadja részvétemet.

A férjem gyilkos pillantást vetett az orvosra és sziszegő
hangon  távozásra  szólította  fel.  Akkor  értettem  meg,  mi
történt, bár elfogadni sokáig nem tudtam még. De már akkor
biztos voltam benne, hogy halálom ellenére a férjem mellett
maradok, és ha egyszer majd gyermeke születik, rá is úgy
fogok vigyázni, mintha a sajátom lenne.

***
–  Nem  hiszem  el,  hogy  ennyire  nem  vagy  képes!  –

sziszegte a lány a fogai között. – Tudod, én miken mentem
át?! El tudod képzelni?!

– Senki nem kért rá! Érted? S– E– N– K– I! – üvöltötte a
férfi.



– Szóval neked ennyit jelent ez az egész? Senki nem kért
rá,  persze.  De  mintha  egyszer-kétszer  te  vágtad  volna
fejemhez, hogy én biztos nem is akarok neked gyereket szülni.

– Mert akkor úgy éreztem.

–  Igen?!  Akkor  úgy  érezted?!  Hát  én  meg  nem  úgy
éreztem. És most sem úgy érzem, hogy én nem akarok szülni,
hanem hogy  te  nem akarod,  hogy  szüljek.  Egy  nyavalyás
andrológiai vizsgálatra sem vagy képes!

– Hát ne is haragudj, az én farkamat ne fogdossa senki!

– Senki nem is akarja fogdosni. Ez jellemző rád! Azt sem
tudod, miből áll egy ilyen vizsgálat, de mereven elutasítod.

– Igenis elutasítom! És ne üvöltözz velem,…

–  Ne  üvöltözzek?  Joggal  üvöltözöm!  Engem
agyonvizsgálgattak,  érted?  Kiterítve  feküdtem  egy  csomó
orvos  előtt,  hogy megtalálják  a  bajt,  míg  te  folyamatosan
azzal vádoltál, hogy nem akarok neked szülni. Operációkon
és megalázó beavatkozáson estem keresztül, te meg arra nem
vagy képes,  hogy  mintát  vigyél  a  kedvenc  sejtjeidből  egy
orvosnak! Orvos! Érted ezt a szót? Nem egy kéjencről van szó.

–  Nem érdekel!  Örülök,  hogy nálad már  nincs  baj,  de
engem ne vizsgálgasson senki. Semmi bajom.

– Mondom, hogy nem érted. De az az érzésem, hogy azért
nem  érted,  mert  nem  akarod  megérteni  –  azzal  a  lány
bevágta maga mögött az ajtót, kiviharzott a garázsba, beült a
kocsiba,  és elhajtott.  Elege volt  már a hónapok óta tartó,
mindennapos veszekedésekből.



Nem figyelt oda, merre jár. Csak vezetett. Nem is látta az
utcákat,  a gondolataiba merült.  Dühöngött és a tehetetlen
düh csak még jobban űzte, hajtotta őt is és az autót is. A
könnyei végigfolytak az arcán. Nem tudott másra gondolni,
minthogy már hat éve vágyik gyerek után, és látszólag Peter
is erre vágyott – legalábbis ezt mondta –, mégsem adatik meg
neki,  ami  másnak  olyan  könnyen  az  ölébe  hullik.  Az  a
gondolat,  hogy hány nő dobja  el  magától  így  vagy úgy a
gyermekét, csak még jobban felzaklatta. Már rázta a zokogás,
de úgy érezte, nem tud megállni. Hajtotta a mérge. Hirtelen
összeszorította ajkait, ujjai elfehéredtek, ahogy ráfeszültek a
kormányra,  elszántan nézett  előre,  és  döntő elhatározásra
jutott:  hazamegy  és  kiadja  Peter  útját.  Rá  pazarolta  a
legszebb  éveit,  és  semmi  értelme  nem  volt.  Semmi.  Az
annyira áhított család most a jövő messzi távolába merült.
Hirtelen úgy érezte, nincs is olyan messzi jövő, hiszen már
elmúlt harminc éves. Teljesen kétségbe esett. Újra zokogni
kezdett. És akkor a könnyein keresztül újra meglátta őt. A
szokásos hosszú, fehér ruhája volt rajta. Pár száz méterre állt
az úttesten, épp a kocsi előtt. Az arca szigorú volt, a kezével
jobbra  mutatott.  A  lány  most  végre  újra  józanul  tudott
gondolkodni:  úgy  döntött,  enged  a  szigorú  alaktól  érkező
utasításnak és félreáll. Eszébe jutott, hogy mikor először látta
a furcsa, fehér jelenést, mennyire megijedt. Még kislány volt.
Az  iskola  udvarán  játszott  a  barátaival,  mikor  a  labdájuk
kipattant  a  kerítésen  túlra,  és  neki  kellett  utána  mennie.
Rohant ki a kapun, hogy minél előbb utolérje a labdát, de
mikor a járda széléhez ért, meglátta a nőt, ahogy az úttest
felől  egyenesen  felé  szállt.  Szörnyen  megijedt  tőle,
megtorpant. Ekkor egy száguldó autó haladt el közvetlenül
ott, ahol ő is át akart rohanni. Ha nincs a jelenés, a lány



meghalt volna. Mikor felnézett, a nő kedvesen elmosolyodott,
de az ujjával  óvatosságra intette,  aztán köddé vált.  Ekkor
látta  először.  Később  gyakran  segített  neki,  vizsgákon,
nem-szeretem  találkozókon,  álláskeresésben,  és  a
vállalkozásai  ügyeiben  is  rendszeresen  számíthatott  a
segítségére. Hamar megtanulta, hogy bízzon benne. Most is
igyekezett  így  tenni.  Kitette  jobbra  az  indexet  és  lassan
elkezdte  tekerni  a  kormányt,  fékezett…  Hirtelen  azonban
agresszív dudálást hallott,  és a következő pillanatban jobb
oldalról  hatalmas  lökés  érte  az  autót.  Ekkor  ébredt  fel
teljesen a gondolataiból. Érezte, hogy elvörösödik. Tizennégy
éve vezetett,  de még koccanása sem volt.  Kikászálódott  a
kocsiból. Lassan vánszorgott az autó jobb eleje felé, ahol az
ütés érte. Hallotta a másik jármű ajtajának csapódását, ahogy
a  másik  sofőr  kiszállt.  Lelki  füleivel  már  hallotta  is  a
szitkozódást: „Hülye nő! Libáért vetted a jogsidat?…”. Úgy
érezte, már minden mindegy, ebbe a napba már akár ez is
belefér.  Nem  érdekelte  semmi,  hagyta,  hadd  mondja  a
magáét a másik sofőr. Nem volt kedve veszekedni. A kocsi
orrához ért, és nézegette a törést.

Nem  volt  forgalom  az  úton.  Most  vette  szemügyre  a
környéket: ismeretlen része volt ez a városnak, talán sosem
járt még erre. A távolból hangokat hallott. Aztán ráeszmélt,
hogy nem is olyan távoliak ezek a hangok, csak ő merült el
megint a gondolataiban.

– …, hm? – a beszélő kis szünetet tartott. – De úgy látom,
Ön most sem figyel.

A  lány  megkereste  a  hang  forrását,  és  meglepetten
tapasztalta,  hogy az mosolyog.



– Bocsásson meg, kérem, nem figyeltem – mondta a lány
zavartan. Valakire emlékeztette ez az arc, valahonnan a távoli
múltból.

– Nem figyelt?! Hát persze, hogy nem figyelt! Látott már
jobbkezes utcát? – kérdezte fojtott hangon a középkorú férfi,
és még mindig mosolygott. A lány értetlenül nézett rá: nem
értette  azt  sem, hogy minek örül,  de azt  sem, hogy mire
mondta ezt. Aztán, ahogy alaposabban szemügyre vette ezt
az arcot, már látta, hogy a mosoly koránt sem olyan kedves,
mint amennyire először annak látszott. Cinikus volt és sértő.
Így már nem is emlékeztette arra a régi, túlságosan is kedves
ismerősre. Az autó felé nézett, és meglepetten látta, hogy ül
benne egy nő és hátul egy kisfiú is. Nyugodtnak tűntek. A
kisfiú talán még élvezte is a váratlan eseményeket. A nő csak
ült,  mozdulatlanul.  A lány a környéket  figyelte,  igyekezett
valami mentséget keresni magának a történtekre.

– Ne haragudjon, de ez nem egy jobbkezes utca, hanem
egy… – a lány a szavakat kereste –… ki-bejáró – fejezte be
kissé sután és félénken a mondandóját.

– Hát peeersze! – a férfi egyre cinikusabban beszélt. – Van
egy kis saját falvunk, és ezen az utcán szoktunk ki-bejárni! –
az  utolsó  szót  szándékosan  megnyomta,  ezzel  is  csak
kellemetlenebb  helyzetbe  hozva  a  lányt.

– Rendben van. Mivel mindkettőnk autóját kár érte, úgy
gondolom, az a legegyszerűbb, ha további jó utat kívánunk
egymásnak, és mindketten megjavíttatjuk a saját autónkat –
javasolta.

– Na, azt már nem! – mondta a férfi. – Ragaszkodom hozzá,



hogy betétlapot adjon.

– Kérem, ne csináljunk ügyet egy ilyen apróságból. Mire jó
az?

– Hát még mit nem! Ez apróság?! Gondolkodjon, drága
hölgyem!

A lány  eközben a  kocsijában és  a  táskájában matatott
betétlap  után  kutatva.  Szörnyen  gyűlölte,  ha  drága
hölgyemnek  szólítják.

– Sajnálom, de nincs nálam betétlap.

– Már miért is lenne? – kérdezte egyre maróbb gúnnyal a
férfi, miközben szemeit az égre emelte.

A  lánynak  már  nem  volt  kedve  vitatkozni,  abból  már
kijutott neki a nap folyamán annyi, ami épp elég volt. Úgy
döntött,  nem  foglalkozik  tovább  ennek  az  idegennek  az
akadékoskodásával: beült a volán mögé, de amint becsukta az
ajtót, hangos üvöltésre kapta fel a fejét. A férfi volt az. Ujjai
az  ajtón  belül,  testének  többi  része  pedig  azon  kívül
helyezkedett  el.

– Nyissa ki! Leszakadnak az ujjaim! Mire vár még?!

A lány az aznapi stressz hatására lassan reagált. Mikor
fölfogta, mi történt, kapkodni kezdett, és jó pár másodpercig
nem  tudta  kinyitni  az  ajtót.  Közben  a  férfi  folyamatosan
szitkozódott, ami csak egyre rontott a helyzeten. Mikor végre
kinyílt az ajtó, a lány kiugrott, és a kezét fájlaló férfi felé
indult.  Nem  értette,  mi  a  baj,  hiszen  az  ajtó  gumizása
tökéletes volt.



– Ne közelítsen! – szólt a férfi. – Tönkre tette a kezemet.
Én ezekkel dolgozom! Érti? – Már nyoma sem volt az előbb
még cinikus idegennek: üvöltöző vadállattá változott.  Nem
volt tekintettel semmire, csak mondta a magáét. A lánynak ez
már sok volt, és újra sírni kezdett.

– Most meg mi baja van? Mi? Nem magának fáj!

A  lány  a  kocsija  felé  indult,  remegő  kézzel  kivette  a
táskáját,  és  egy  névjegy  után  kutatott  benne.  Mikor
megtalálta,  a  férfihoz  vágta:

– Jelentsen fel! – azzal visszaült a kocsiba, és elhajtott. A
visszapillantó tükörben még látta a férfit és az autója mögötti
kerítésen látszó táblát: Alamo street.

*
A  férfi  tátott  szájjal  bámult  az  elhaladó  kocsi  után.

Egyszerűen nem értette, hogy hagyhatta itt őt ez a nőszemély.
Pedig biztos volt benne, hogy súlyosan megsérült, és ennek a
nő számára is nyilvánvalónak kellett lennie. A telefonja után
nyúlt a sértetlen kezével, és azonnal tárcsázott. Hiába várt,
nem vették fel.

–  A francba!  –  mondta fennhangon a férfi.  Az autóhoz
botorkált, beült, és a bennülő nőhöz szólt: – Nem tudlak most
elvinni az orvoshoz. Hazamegyünk, megkérjük Robertet, hogy
vigyen el. – Igyekezett uralkodni az indulatain. Nem szerette,
ha a  családja  indulatosnak látta.  Az  utolsó  mondatot  már
szinte  csak  magának  mondta:  –  Nekem  pedig  egy
helyettesítőt  kell  keresnem mára –  azzal  nagyon óvatosan
megfordult, és visszahajtott a falu felé.



*
A lányon újra erőt vett az indulat. Imádta ezt az autót, és

nagyon  büszke  volt  rá,  hogy  jól  vezet.  Egyáltalán  nem
hiányzott az önbecsülésének ez az eset. Az autó jobb eleje
elég csúnyán összetört a nem kívánatos találkozás során. De
úgy érezte,  nem ő tehet  róla.  Az egészet  Peter hibájának
tartotta. Ha nem bosszantja fel, akkor nem került volna ide,
és… Itt aztán elakadtak a gondolatai, kicsit még kétségbe is
esett, mert fogalma sem volt, hova is került tulajdonképpen.
Nem tudta, hogy merre jár. Megpróbált tájékozódni, hátha
felismeri a környéket, de nem jött rá, hol lehet. Az órájára
pillantva megállapította, hogy jócskán elszaladt az idő. Úgy
döntött, hogy addig megy tovább az úton, amíg el nem ér egy
helységnévtáblához, és akkor onnan már tudni fogja, merre
menjen haza.

Hosszan haladt az úton, nem figyelte a kilométerköveket.
Ezért meglepődött, mikor meglátta, hogy merre jár: éppen
kihajtott az egyik Los Angeles melletti kis településről. Így
már egyszerű volt hazajutnia.

Hazafelé azon gondolkodott, hogy ez volt az első olyan
alkalom,  amikor  a  furcsa,  fehérruhás  nő  nem jó  tanácsot
adott. Hirtelen legalábbis nem jutott eszébe másik ilyen eset.
Volt ugyan egy-két orvos, akihez az ő révén jutott el, de végül
mégsem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, azokat az
eseteket  azonban  mégsem  érezte  ennyire  súlyosnak.  Úgy
gondolta,  talán  tapasztalatszerzésnek  szánta  a  jelenés  a
később feleslegesnek minősített orvoslátogatásokat. De ez a
mostani alkalom túlment minden határon. Hiszen eddig nem



a vesztét akarta, inkább védte az életét ez a különös nőalak.
Nem  tudta  mire  vélni  a  jelenlegi  helyzetet,  hiszen
tapasztalatszerzésnek  túlságosan  is  veszélyesnek  találta.
Nem tudta, bízhat-e a későbbiekben benne. Úgy érezte, hogy
kicsúszik a talaj a lába alól, ha még ennek az ismeretlennek
az irányában is elveszti a bizalmát. Inkább nem döntött. Még
így is könnyebbnek érezte a helyzetét.

*
Későn  ért  haza.  A  házat  üresen  találta,  de  nem

foglalkozott  vele.  Fáradtan  végignyúlt  a  nappaliban  a
kanapén,  és  elnyomta az álom.

Hajnalban furcsa zajra ébredt. Valaki járt a fürdőszobában.
A  szíve  elkezdett  gyorsabban  verni.  Halkan  a  fürdőszoba
ajtajához lopódzott.  Belesett.  Peter volt  az.  A fürdőkádban
aludhatott, mert épp most mászott ki a kádból, és dühöngött,
amiért hideg a víz. A lány nem akarta, hogy észrevegye, ezért
ugyanolyan halkan, ahogy jött, visszament a nappaliba, újra
elnyúlt az ágyon, és alvást színlelt.

Rövidesen Peter is bejött a fürdőből. Mikor meglátta, hogy
ott  alszik  a  nappaliban a  kanapén,  elővett  egy  plédet,  és
gondosan betakarta. A lány épp kezdett lelkiismeret-furdalást
érezni, amiért nem értette meg a férfit, aki pedig láthatóan
féltőn szereti  őt,  de elfojtotta magában ezt  az érzést.  Azt
gondolta, hogy egyszer igazán Peter is kezdeményezhetné a
békülést.  Továbbra  is  alvást  színlelve  hallgatózott.  A  férfi
hosszasan  pakolászott.  Christine  nem  értette,  hogy  mit
rámolhat,  de  nem  akarta  elárulni  magát.  Hallotta,  amint
Peter jön-megy a házban. Hirtelen késszúrás volt a felismerés:



elköltözik.  A  lányban felébredt  a  pánik.  Úgy érezte,  hogy
Peter ezt nem teheti meg vele. Hirtelen szertefoszlott benne
a szakítás iránti vágy és győzött az érzés, a bizonyosság, hogy
még rendbe lehet hozni ezt a kapcsolatot. Az gondolta, hogy
ezt  Peternek  is  éreznie  kell.  Nem  is  volt  csoda,  hogy
elhessegette  magától  a  gondolatot,  hogy  szakít  a  férfival,
hiszen  minden  rossztulajdonsága  ellenére  szerette.  Egyre
rosszabbul volt, a szíve dobogásán kívül szinte semmit sem
hallott már. Aztán Peter hangja törte meg a külső csöndet:

– Mi a rosseb lett ezzel az autóval?! Uram Isten!

A lány közben a bejárati ajtóhoz ment, és figyelte őt.

– Nem káromold az Istent! – szólalt meg végül.

– Már hogyne káromolnám! – gúnyolódott. – Összetörted
az autómat!

– Már megbocsáss, de ez nem a te autód, hanem a mienk.

– Én vettem!

– De az én nevemen van – a lány gúnyosan mosolygott, de
aztán eszébe jutott, hogy mindig megvetette azokat a nőket,
akik  kisemmizték  az  egykor  szeretett  férfit,  ezért  javítani
próbált a helyzeten és így szólt: – De a tiéd lehet.

–  Igen?!  Miután összetörted,  az  enyém lehet?!  Nagyon
kedves vagy, hogy megengeded, hogy megjavítsam.

– Nem úgy gondoltam…

– Jobb is, ha nem úgy gondoltad, mert nem úgy lesz. Meg
fogod  javíttatni  –  a  férfi  őrjöngött  a  dühtől,  jobb  keze
mutatóujjával  fenyegetően  hadonászott.  El  is  felejtkezett



arról,  hogy  költözni  készült.  A  csomagjait  a  kocsi  mellett
hagyta, és dühösen beviharzott a házba. A lány kiment, és
azon  gondolkodott,  hogy  elkezdi  behurcolni  a  súlyos
csomagokat. De aztán a büszkesége nem engedte neki, hogy
ezt megtegye. Csak állt ott, és azon morfondírozott, hogy a
féltve építgetett élete ennél jobban már nem omolhat össze.

*
Nehezen érkezett meg az este. Ólomlábakon járt az idő, és

egyikük sem találta a helyét a házban. Mindketten kínosan
ügyeltek rá, hogy véletlenül se kelljen egy légtérben lenniük.
Délután elkezdett esni az eső. Nyári zivatar volt, hatalmas
dörgésekkel.  Peternek  ekkor  jutott  eszébe,  hogy
kinnfelejtette a holmiját az udvaron. Kirohant, és dühödten
hurcolkodni  kezdett.  A  lány  kivételesen  félretette  a
büszkeségét, és segített neki. Aztán külön szobába vonultak
mindketten, és reggelig elő sem jöttek.

A lányt  sértette,  hogy Peter meg sem köszönte neki  a
segítséget.  Ez még inkább azt  az  érzést  erősítette  benne,
hogy nem kellett volna segítenie neki. Dühös volt magára,
amiért nem tudott erős maradni, és nem tudta szenvtelenül
végignézni, hogy az eső szétáztatja a férfi holmiját. Hogy a
dühét  elűzze,  felhívta  a  barátnőjét.  Megbeszéltek  egy
találkozót  másnapra.

*
Másnap ragyogó napsütésre ébredtek. A lány elkészült, és

hívott egy taxit. A megbeszélt helytől egy kissé távolabb szállt



ki, egyrészt, mert korábban érkezett, másrészt pedig, mert
sétálni  támadt  kedve.  A  sofőr  így  is  boldog  volt,  mert  a
szomszédos kisvárosból kellett a városba fuvaroznia a lányt,
aki ráadásul még szép borravalót is adott.

Sétálgatott a városban, és nagyon örült, hogy elköltözött
„vidékre”.  Annyit  bosszankodott  mások  értetlenségén.  Azt
hitték, ha nem a városban lakik, akkor már traktorral fog
járni. Nehéz volt elfogadtatnia a családdal és a barátokkal,
hogy neki nem való a városi pörgés. Az irodát is csak azért
rendezte  be  a  belvárosban,  mert  az  üzleti  élet  inkább itt
zajlott. De oda sem járt be túl gyakran. Szerencsére sikerült
jó szakemberekkel körbe vennie magát, és nem volt szükség
rá, hogy mindig ellenőrizze őket. Szakértelmének és kiváló
vezetői képességeinek köszönhetően jó kapcsolatokat épített
ki  a  dolgozókkal,  és  távolról  is  tudta  koordinálni  a  napi
tevékenységüket. Csak a jelentősebb eseményekkor ment be
az irodába, vagy ha éppen arra járt.

Lassan közeledett a találkozó ideje, és ő megint nagyon
pontos volt. Tudta, hogy Susan is az lesz. Mikor a megbeszélt
helyre  ért,  barátnője  már  egy  asztalnál  ült  a  teraszon.
Christine azért kérte ezt a találkozót, hogy megbeszélje vele
a  magánéleti  válságát,  de  most  valahogy  mégsem  érzett
késztetést erre. Inkább mosolyt erőltetett az arcára, és úgy
tervezte, hogy a szokásos üdvözlés után semleges témákról
fognak beszélgetni.

– Szia!

– Szia Christine! Mi újság? Olyan régen találkoztunk.

– Igen, én is így éreztem, ezért gondoltam, hogy ha van



időd, összeülhetnénk egy italra. Velem semmi különös nincs.
És veled?

A pincér épp ekkor hozta ki a két italt.

–  Sok  kicsi  esemény,  nem  fontosak  –  Susan  itt  rövid
szünetet tartott, mert tudta, hogy fájó dolgot akar kérdezni,
de nem tudta legyőzni kíváncsiságát: – Baba?

Christine úgy érezte, mintha leforrázták volna. Nem akart
erről beszélni. Annak idején, mikor eldöntötték Peterrel, hogy
itt  az  ideje  családot  alapítani,  Susan  volt  az  első  és  az
egyetlen,  akinek elmondta.  És  azóta  –  hat  éve!  –  minden
találkozáskor ugyanaz a kérdés. Ráadásul most ez a helyzet is.
Nem tudta, mit tegyen. Kicsit dühös volt, mert már azok is
kérdezgették, akik nem is tudtak ilyen irányú törekvéseikről.
Hiába, harmincéves kor után egy nőre már könnyen rásütik,
hogy karrierista, ha még nincs gyereke. Christine ráadásul
még sikeres üzletasszony is volt. Végül határozott: mindig is
jó volt az önuralma, ezért úgy döntött, nem mutatja barátnője
felé, hogy mennyire fáj neki ez a téma, de azért őszinte lesz.

– Susan, nekem nem lesz gyerekem.

Susan egy pillanatra elsápadt. Eszébe jutottak azok a régi
viták, mikor Christine állította magáról, hogy meddő, ő pedig
próbálta meggyőzni az ellenkezőjéről. Hiszen csak rá kellett
nézni.  Maga  volt  a  megtestesült  nőiesség,  termékenység.
Sosem volt sovány. Mindig is irigylésre méltóan nézett ki,
még mikor volt némi súlyfeleslege, akkor is imádták a férfiak.
Susan mindig felháborodott, mikor a barátnője a megérzései
alapján be akarta mesélni neki, hogy meddő. És most úgy
nézett  ki,  hogy  mégis  igaz  volt  a  megérzés.  Próbálta



máshonnan  megközelíteni  a  kérdést.

– Az ortopédián tiltották meg?

– Nem, a csípőm rendben van, bár a doki azzal vigasztalt,
hogy készüljek fel rá, hogy ebben az életben vár még rám egy
csípőprotézis – felelte könnyedén, de fancsali mosolya és egy
csipetnyi keserűség a hangjában elárulták valódi érzéseit. –
De  azt  mondta,  hogy  ha  nem  hízom  el,  és  megfelelő
testmozgást végzek, akkor egész sokáig nem lesz rá szükség.

– De hát azt mondtad, hogy a nőgyógyász szerint nálad
már minden rendben.

– Igen, nálam rendben is van minden.

– Peternél nincs? Ó, de hát lombik módszerrel ma már
olyan  pirinyó  sejtkezdeményekből  csinálnak  babákat!  –
mosolygott  bíztatóan,  de  látta  Christine  arcán,  hogy  nem
egészen erről van szó.

– Susan, figyelj! Peter el sem megy a vizsgálatra. Érted?
Alpári leszek, de szó szerint azt mondta nekem, hogy az ő
farkát ne fogdossa senki.

– De hát nem is kell fogdosnia senkinek.

– Hát ezt neki magyarázd meg, mert én tudom.

– Biztos rá tudod beszélni valahogy.

– Nem valószínű. Most épp költözne, ha nem törtem volna
össze az autót.

– Mi van? Örülök, hogy nem történt veled semmi! – Susan
rosszallóan és kissé aggódva nézett a barátnőjére. – Szóval:



nem akarsz nekem elmesélni ezt-azt?

–  Tényleg  nincs  sok  mesélnivalóm.  Ezen  a  vizsgálaton
veszekedtünk, mikor elegem lett,  beültem a kocsiba,  sírva
vezettem, nem vettem észre egy autót, ráadásul jobbkezes
kereszteződésnél, ahol neki lett volna előnye, és egy kicsit…
összetörtem az autót. Peternek nem szóltam, mert épp nem
vagyunk  beszélőviszonyban,  de  mikor  azzal  akarta  elvinni
otthonról  a  cuccait,  akkor  észrevette,  és  persze  ezen  is
összekaptunk. Arról már nem is beszélek, hogy egy dúvaddal
sikerült összeütköznöm, aki a hajat is leordította a fejemről…

Susan  egy  pillanatig  nem szólt  semmit.  Aztán  hirtelen
nevetni kezdett.

– Most meg mit nevetsz?

– Tudod, mi a ti bajotok? Össze kéne házasodnotok.

– Ááá, azt már nem! Olyan hamar még senki nem vált el,
mint amilyen hamar mi válnánk. Talán tényleg nem ő az igazi.

–  Te tiszta lökött  vagy!  Ennyi  ideje vagytok együtt,  és
mindig is nagyon egy húron pendültetek. És hogy nem ő az
igazi? Dehogynem! Csak talán ő nem fogadja ezt el.  Meg,
ahogy elnézlek, pillanatnyilag te sem.

Christine  arca  már  meg-megrándult  a  feltörni  akaró
sírástól.  Úgy  érzete,  nem  bírja  tovább  folytatni  ezt  a
beszélgetést.  A  legjobbkor  csörrent  meg  a  telefonja.

– Halló! … Szép napot, Peggy! Minden rendben? … Nem,
nem hallottam még róla. … Hát, ha annyira keres, akkor adja
meg neki ezt a számot, vagy kérje el az övét, és visszahívom.
… Rendben van. Viszonthallásra! – letette a telefont, és Susan



kérdését meg sem várva felelt: – Az irodából kerestek. Azt
mondják, állandóan hívogatja őket egy cég ügyvezetője, egy
férfi,  aki  mindenáron  engem  akar  –  huncutul  Susanra
kacsintott,  és  végre mosolygott.

– Nananananana! Neked Petert kell visszahódítanod!

Christine  már  azt  hitte  megszabadult  ettől  a  témától,
ezért  most  még rosszabbul  érintette.

– Susan, én már nem vagyok rá képes. Menjen, ha akar.
Sajnálom, hogy így alakult, de én már nem tudok többet tenni
ezért a kapcsolatért – most már patakzottak a könnyek az
arcán.

Néhány percig csendben maradtak. Nézték a járókelőket,
és a gondolataikba mélyedtek. Christine törte meg végül a
csendet.

– Én már meséltem, most te jössz.

–  Hát  ahhoz  képest,  ami  veled  történik,  nálam semmi
nincs.  Michael  édes,  a  kicsi  meg már nagyon várja,  hogy
szünet legyen az oviban.

Christine  mosolygott.  Emlékezett,  hogy  régen  sosem
hitték, hogy a baráti társaságból éppen Susan megy először
férjhez, és szül gyereket. Ő az a típus volt, aki későn kezd
foglalkozni a családalapítás és a szerelem problémáival, de
akkor,  ha  elkezdte,  gyorsan  elérkezettnek  látja  az  időt
mindenre.  Hiába:  alamuszi  nyuszi  nagyot  ugrik…

– Tesója nem lesz?

– Dehogynem! Csak nem most. Még csak három éves. Én



meg már megőrülök otthon. Szeretnék egy picit visszamenni
dolgozni, aztán majd utána. A pénz miatt is, tudod.

–  Persze,  értelek.  Olyan  szerencsések  vagytok,  hogy
azonnal  összejött  a  baba!  –  Nem tudta,  kimondja-e,  amit
mindketten tudtak, de aztán úgy döntött, hogy miért is ne. –
Irigy vagyok ám!

– Ne legyél. Biztos nektek is lesz babátok.

– Harminckét éves vagyok. Mikor, Susan, mikor?

– Nem tudom.

Hirtelen  nagy  csend  telepedett  rájuk.  Ültek  még  pár
percet, aztán elbúcsúztak, és mindketten mentek a maguk
dolgára.

*
Christine hiába járt most csak pár percre az irodától, nem

volt kedve bemenni. Sétálni akart. De nem itt a városban,
hanem  inkább  a  szabadban  valahol.  Eldöntötte,  hogy
hazamegy, és meglátogatja valamelyiket a házukat környező
hegyek közül. Fel is vidult kissé a gondolattól, hogy a friss
levegő  és  a  küzdelem  a  csúcs  eléréséért  majd  biztosan
felpezsdíti a vérét, és talán optimistább gondolatok fognak a
fejében is megszületni.

Elindult egy közeli taxiállomás felé, beült egy autó hátsó
ülésére, és bemondta a címet. Még félúton sem jártak, mikor
csöngött a telefonja. Megint az irodából keresték.

– Halló!



– Jó napot kívánok, asszonyom! Bocsásson meg, hogy újra
zavarom, de megint arról az úrról van szó.

– Szép jó napot! Semmi baj. Mondja csak.

– Azt mondta az az úr, hogy szeretné, ha elvállalnánk a
cége könyvvizsgálatát, és egy találkozót kért önnel.

– Rendben van. Mikorra beszélte meg?

–  Még  semikorra,  asszonyom,  mert  az  úr  ragaszkodik
hozzá, hogy egy minél közelebbi időpontban találkozzanak.
Lehetőleg még ma, vagy legkésőbb holnap délelőtt.

– Megadta a számát ez az úr?

– Igen, asszonyom.

– Rendben. Akkor hívja fel,  és mondja meg neki,  hogy
legkorábban holnap tíz  órakor tudom fogadni.  És finoman
hívja fel a figyelmét, hogy nem én végzem a szolgáltatást,
csak a cég tulajdonosa vagyok, úgyhogy ne ugráltasson.

– Igenis, asszonyom, de van egy kis baj.

– Mégpedig?

–  Az  úr  ragaszkodik  hozzá,  hogy  Ön  végezze  a
könyvvizsgálatot  náluk.

– Érdekes… – tűnődött a lány.

– Igen, érdekes, asszonyom. És az is, hogy az úr azt is
megjegyezte, hogy reméli, ehhez ért.

–  Mármint  én?!  –  Christine  nagyon  felháborodott  a
fentieken.  Ő  volt  az  országban  az  egyik  legfiatalabb,  aki



könyvvizsgálói  címet  szerzett,  sikeres  és  elismert  volt  a
szakmában,  konferenciákon  tartott  előadásokat,  több
egyetemen tevékenykedett  vendégelőadóként.

– Igen. Szabadjon megjegyeznem, nagyon különös alak ez
az úr.

–  Hát  az!  Figyeljen.  Hívja  fel,  holnap  délelőttre
egyeztessen  vele  időpontot,  figyelmeztesse  arra,  amit
megbeszéltünk,  és  arra  is ,  hogy  ha  én  végzem  a
könyvvizsgálatot, akkor az többe kerül, mert az ország egyik
legjobbja vagyok.

– De asszonyom…!

–  Ne  aggódjon,  Peggy,  most  nyugodtan  lehetünk
szerénytelenek, ha ez a bizonyos úr meggyanúsít azzal, hogy
nem értek a szakmámhoz.

– Igenis.

– Hívjon vissza, ha túlvan a beszélgetésen.

– Igen, asszonyom. Viszonthallásra.

– Viszonthallásra.

– Változott a program? – kérdezte a sofőr.

– Nem. De holnap eljöhet ugyanerre a címre kilenc órára,
és akkor biztosítok önnek egy fuvart vissza a városba.

–  Rendben  van  –  mosolygott  a  sofőr.  Kissé  pocakos,
nagyon  kedves  mosolyú,  nagyapós  arcú  úr  volt.  –  Ne
dühöngjön! Az emberek nem látnak a saját problémáikon túl.

–  Látszik,  hogy  dühös  vagyok?  –  kérdezte  Christine



meglepetten.

– Nem, de hallottam a beszélgetést, és gondoltam, hogy az.

– Jól gondolta, az vagyok. De már nem sokáig – mondta a
lány, miközben gondolatban már a hegyekben járt.

–  Jó  döntés.  Egy  ilyen  fiatal  nőnek,  mint  ön,  csak
mosolyognia  szabad.

Christine  már  mosolygott  is  a  kedves  szavakra.  Arra
gondolt, milyen jót fog tenni egy kis túra a másnapi, előre
láthatóan nem könnyű tárgyalás előtt. A sofőr is mosolygott,
majd leparkolt a ház előtt. Christine fizetett, és elköszönt, de
még  megerősítette  a  taxist,  hogy  várja  másnap  reggel
kilenckor.

Beszaladt a házba. Peter nem volt otthon. Az asztalon egy
üzenet  fogadta:  „Evanséknél  döglök.”.  Mióta  nem  voltak
jóban, jellemző volt ez a stílus Peterre. Fájt neki, hogy így
alakultak  a  dolgaik,  de  most  nem  tudott  sopánkodni  a
helyzetén. Tele volt energiával és ki akarta adni magából: a
rosszakat jóra cserélni egy kis hegymászással. Hamar össze
is készült és neki vágott az útnak. Egy nem túl távoli csúcsot
választott, hogy még időben haza is érjen, mert a tárgyaláson
fittnek  és  kipihentnek  kell  lennie.  Amíg  mászott,  teljesen
kikapcsolt az agya. Csak a cél: a csúcs elérése lebegett a
szemei előtt. A mászás számára mindig is egyfajta meditatív
állapotot jelentett.  Megcsodálta a természet szépségeit,  és
valahogy olyan távolinak érezte a város zaját, a Peterrel való
veszekedéseket,  a  gyermektelenség  terhét.  Most  csak
hárman  voltak:  a  csúcs,  a  természet  és  a  lány.  Nem  is
szeretett  társaságban  mászni,  mert  ilyenkor  nem  tudott



beszélgetni. Nem a légszomj miatt, ahogy a legtöbb ember,
hanem mert neki ilyenkor az emberek csak visszahúzó erőt
jelentettek a másik, a hátrahagyott világ felé. A telefont sem
szerette ilyenkor magával vinni,  de most fontos volt,  hogy
beszélhessen a titkárnőjével erről a bizonyos úrról.


