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Caro lassan sétált a háza felé, mélyen elbambulva. Élvezte a késő
délutáni napfény lágy simogató sugarait, melyek a levelek közt
átfurakodva melengették arcát, szívét. Tán mosolygott is, mikor
hirtelen, valamitől erős ütés érte testét, olyannyira, hogy hanyatt
zuhant a földre. Kábán felült egy férfi segítségével, aki rémülten
érdeklődött, van-e valami baja, vigye-e kórházba, haza, mit tegyen,
hogy jóvátegye a balesetet.

A lány, már kezdte felfogni a történteket, de még egy szót sem
szólt. Mivel a járda úttest felőli részén haladt, egy hirtelen
kivágódott kocsiajtóval került kemény összeütközésbe. KO.
Kiszámolás elmaradt. Nem ütötte meg magát, koszos kezei
mutatták, azokkal tompította az esését. Lassan azt is felfogta, hogy
egy rémizgatott férfi kérdezgeti, kéri bocsánatát. Ránézett.
Harmincon túli, talán a negyvenhez közelebb lévő, Armani-öltönyös
fickót látott, éjfekete szemeiben szégyen és megbánás tükröződött.
Lassan felfogta a szavait.

– Biztosan nem történt semmi baja? Ne vigyem orvoshoz?

– Semmi bajom. Nem kell orvos. Máskor jobban is figyelhetne! –
morrant mérgesen, miközben egy zsebkendővel törölgette
maszatos kezét.

A férfi szabadkozni próbált, de a lány már otthagyta, tovább ment.
Nézett utána, még mindig nem nyugodva meg az okozott esés
miatt, ám a lány tovább sétált, farmerban feszülő fenekén maszat



látszott. Becsukta a kocsiajtót, majd felment a házhoz vezető
lépcsőn. Miközben csöngetett, még látta lány távolodó alakját.

Caro a kulcsaival matatott, aztán beengedte magát a házba.
Ledobta táskáját az előszobaszekrényre, aztán egyenesen a
fürdőbe ment. Nem is mosott kezet, a kád csapját nyitotta meg. A
levetett ruháit egyenesen a mosógépbe rakta, majd megtoldotta a
szennyes tartó tartalmával. Elmerült a forró, habbal dúsított vízben.
Fejét a kád peremén nyugtatva hallgatta a mosógép halk
zümmögését. Most, mikor teljes nyugalomban kellene éreznie
magát, most fogta el a remegés. Mérges volt a férfira, közben saját
magát is okolta, mert ez a szokásos elbambulása még nagyobb
bajba is sodorhatja. Időnként teljesen kikapcsol, a külvilágot
kizárja, csak a gondolatai sodorják, ösztönei vezérlik. Eddig
megúszta, most kapott egy figyelmeztetést.

Lassan megnyugodott, a remegés elmúlt, az ijedség is
alábbhagyott. Köntösbe burkolózva ment a hűtőhöz, dobozból
kortyolt kevés hideg tejet, aztán felment a szobába. Gyakorlatilag
csak ezt a helységet használta, a többit csak funkcionálisan. A nagy
nappalin nem is látszott, hogy lakott a ház. A vendégszobában még
soha nem volt vendég, a dolgozószoba is kihasználatlan. A
hálószobája egyik sarkát rendezte be dolgozónak, mert az ablakkal
szembeni asztalát fény vonta be, aprólevelű, jó ég tudja, milyen fa
lombja takarta félig, amin élvezettel gyülekeztek a madarak,
csicseregve, tollászkodva, bebámulva a nyitott ablakon. Az asztalán
jókora monitor, kaspóban cirmos levelű sásféle, nagyszüleitől
maradt régi, üveg írókészlet. Fénykép nem volt. Szülei képe a
nappali falán, más nem, akit kedve lett volna nézegetni.

Telefonjában voltak ugyan képek, barátfélék, néhány férfi, de ezek
nem meghitt, vagy emlékezésre, szívmelegítésre valók. Az ember
csak azokról készíttet papírképet, keretezteti be, teszi ki a lakásba,
az asztalára, akik közel állnak hozzá. Ő egyedül van, senki sem áll



hozzá közel. Persze, van társasága, felszínes barátai, akik a
munkatársai is egyben. Ennyi elég is belőlük.

Pillanatnyilag nem foglalkoztatták a többiek alakuló, vagy
kimúlóban lévő ilyen-olyan kapcsolatai, az sem, hogy magának
szerezzen valami hasonlót, így közös téma kapcsán egyre
távolodtak. Sajnos, zömmel női munkatársakat kapott, ami elég
fárasztó. Legalább is neki. Jobban szeretett férfi kollegákkal
dolgozni. Érdekes módon, több bennük a nők iránti megértés,
kevésbé pletykásak.

Mikor néhány hete, a főnök hívatta, eldőlt a sorsa, méghozzá,
számára nagyon kedvezően.

Az egyetem elvégzése után azonnal idekerült, mert már előtte is,
részmunkaidős diákként a cég alkalmazásában állt. Csaknem nyolc
éve tölti itt az idejét, elmerülve a statisztikák, a számok
birodalmában. Főnöke ugyan az, hát nagyon jól meg- és kiismerték
egymást. Kedvelte a középkorú, jó humorú, kiváló szakembert.
Érezte, ő is viszont kedveli. Több alkalommal kapott magasabb
beosztást, több fizetést. Szépen keresett, nem lehetett oka
panaszra. Elképzelése sem volt, miért hívatja, de nem izgult.

Az ok, egy nagymértékű átszervezés ismertetése volt. Ismét
megkínálta egy magasabb, nagy felelősséggel járó beosztással.

Caro hallgatott. Nem örült, arca közömbös maradt, ám belül vihar
dúlta. Ez a férfi eddig mindig jót akart neki, igaz, ő is becsületesen
végezte a munkáját, értett is hozzá, de nincs benne ambíció! Most
ezt úgy kellene közölnie, hogy ne tűnjék hálátlannak, ne sértse
meg azt, aki a mentora volt már hosszú ideje! Kis töprengés után
úgy döntött, az egyenes út a legrövidebb, hát belevágott:

– Nagyon megtisztelsz Főnök, igazán hálás vagyok, de én erre nem
vagyok képes, nem tudom vállalni.

– Nemet mondasz? Ekkora előléptetésre?



– A munka ellen semmi kifogásom, de képtelen vagyok egy rakás
gágogó libát irányítani! Nem bírom már, legszívesebben otthon
dolgoznék valamit!

– Azt lehet! Remek ötlet! – jött izgalomba a Főnök.

– Na, örülsz?

– Naná! Rád sózom az egész elemzést! Kitelepítünk a házadba egy
nagyteljesítményű gépet, kapsz még egy monitort, közvetlen
kapcsolatot az itteni szerverrel, telefont, meg ami még kell.
Negyedéves összesítések kellenek, vagy, ha esetleg belebotlasz
valami szokatlanba, azonnal jelzed!

– Aha. Be sem kell jönnöm?

– Csak ha hiányzunk – nevetett a férfi.

– Mit fizetsz ezért? Mert a villanyszámlám jelentősen megugrik!

– Kapsz harminc százalékot a mostani béredre, és a villanyszámlád
kétharmadát elszámolhatod költségként.

– Azta! Nagylelkű vagy, komolyan! Mikor kezdhetem?

– Ahogy kimész, már fogom is a telefont és intézek mindent.

– Már itt sem vagyok! Imádlak! – puszit lehelt a férfi kopasz feje
búbjára, majd kitáncolt a szentéjből, arcán fülig érő vigyorral.

Alig néhány hét telt el, amikor a házában minden készen állt a
munkára.

A kollegák egy hevenyészett partira hívták a közeli bárba, bőszen
koccintgattak búcsúzóul. Mikor hazaért, és bezárta maga mögött a
ház ajtaját, rájött, valami új kezdődik az életében. Nem volt kedve
ellenére!

Kezdetben sokat dolgozott azon, hogy felépítse a saját



munkastílusát, de mikor már kialakult, napi pár órai elmerült
tevékenység is elég lett ahhoz, hogy elvégezze a tennivalóit.

Nagyon kellemesen élt. Napsütésre ébredt, kényelmesen,
olvasgatva kávézott, reggelizett, majd nekiült teljesíteni a nap
penzumot. Déltől már teljesen szabad volt, azt csinált, amit akart.
Házimunkával nem foglalkozott, csak a mosást intézte. Évek óta
bejárónő végezte a takarítást heti két alkalommal, ezen most sem
változtatott. Néha elment vásárolni, teletömte a hűtőjét, de főzésre
ritkán szánta el magát. Leginkább telefonon rendelt valamit, vagy
elment a közeli kis étterembe. Mikor már gyakori vendég lett itt, a
tulaj – aki olasz származására szörnyen büszke volt, bár itt
született Londonban – felajánlotta, ha szükséges, házhoz viszik
neki az ételt. Elő fizetett napi egy komplett ebédet. Ismerte az
adagok méretét, abból még vacsorára is futja.

Egyre kevesebbet mozdult ki a házból. Munka, étel, ital, minden
rendelkezésre állt. Szórakozásként olvasás, esetleg némi tévénézés.
Nehezen viselte a nyüzsgést. Néha, mikor a kedve úgy diktálta,
elment mászkálni egy kicsit, a közeli parkban üldögélni a padon.
Ilyenkor érzett valami hiányt, ahogy a párok összefonódó sétáit, a
kocsikat toló anyukákat nézte. Üresség. Igen, ez volt benne.

Nem volt célja! Sürgősen keresni kell valamit!

Hazafelé elhaladt egy edzőterem mellett. Megvan! Visszafordult,
belépett. Rövidke beszélgetés után vett bérletet, aztán heti két
alkalommal szenvedett, izzadt, gyötörte testét. Kimondottan jól
esett. Aztán a megszokás elvette a varázsát. Beépült az életébe,
keresni kellett valami mást.

Egyre többször kapta magát azon, hogy a könyvet leengedve a
fejében másképp alakul a történet. Később, már könyv sem kellett
ahhoz, hogy agyában gondolattömeg vonja el a figyelmét a körötte
zajló világról. Ilyenkor, mint egy holdkóros, úgy mászkált, se látva,
se hallva.



Ez eredményezte a mai affért is a kocsiajtóval. Mit tegyen, hogy
felszámolja ezt az állapotot? Talán, ha leírja, kiírja magából…

Késő éjszakáig írt. Mindent, ami eszébe jutott. Örömmel érezte,
feje kiürült, tompa és fáradt. Megnyugodva feküdt le, mert
megoldást talált!

Bevásárolt zöldséget, gyümölcsöt a közeli piacon. Beparkolt a háza
elé, éppen a csomagjait szedegette ki a hátsó ülésről, mikor
torokköszörülésre lett figyelmes. Felegyenesedve, a férfit látta
maga előtt, aki a tegnap hanyatt lökte a kocsiajtóval. A fekete
szeme, deresedő halántéka maradt meg emlékezetében.

– Elnézést… Megengedi, hogy segítsek?

– Köszönöm, nincs szükségem segítségre! – utasította vissza a
bátortalan kérést nagyképűen, nyeglén. Abban a pillanatban
kiszakadt a zacskó és almaeső hullott, gurult szanaszét.

– Talán mégis… – nevetett a férfi, miközben levadászta a
szélrózsázó almákat.

– Köszönöm. Ez is maga miatt van! – nevetett Caro is, megjátszott
dühvel.

– Ártatlan vagyok!

– Persze, mint tegnap is!

A férfi összeszedte az almákat, majd kezébe fogta az összes
zacskót, szatyrot.

– Hová parancsolja? – kérdezte megjátszott alázattal, mint egy
hordár.

Caro nevetve zárta be a kocsit, majd felszaladt a lépcsőn, nyitotta a
ház ajtaját.



– Jobbra van a konyha, csak tegye a pultra!

A férfi eltűnt a szeme elől. Várt a nyitott ajtóban, de nem jött, hát
becsukta, utána ment. A nappali ajtajában állt, onnan szemlélte a
lakást.

A lány nézte. Farmere feszült a fenekén, pólója a vállán. Hátulról
nem látszott többnek, mint egy laza harmincas. Jó kiállású,
kellemes külsejű.

A férfi még a kocsiból észrevette a lányt. Látta, amint leparkol, hát
sietett ő is, hogy még összefusson vele. Maga sem tudta miért, de
gyakran eszébe jutott a kínos eset óta. Pedig semmi különös nem
volt a lányon. Középmagas, vékony, ám gömbölyded ott, ahol kell.
A fenekét látta, a nadrágján a maszatot, amit ő okozott. Topja
testéhez tapadt, így utólag emlékezett a remegő mellekre. Arca
jellegtelen, ám a szeme! Villámló pillantások a résre szűkült
szemhéj alól, szúrósak, áthatóak. Haja rövid, mint régen az úszóké.
Szinte látta maga előtt, amint kézzel fésülködik! Valami illat
maradt utána, de semmihez sem hasonlítható… Húzta, vonzotta
magához. Gyorsan leparkolt, sietett vissza a nő kocsija felé.
Gömbölyű feneket látott, ahogy a lány a hátsó ülésről szedi elő a
csomagjait. Farmer, feszül, van is min. Bokáig érő, szűk szárú
nadrág, lábfeje saruba fonva, laza, vékony tunika tűnt elő, ahogy
tolatott hátra, majd előbukkant a lány a zacskókkal. Haja a fejtetőn
égnek meredt, verejtékgyöngyök csillámlottak magas homlokán.
Aztán a kiszakadt zacskóból kiözönlő almák feloldották a merev,
szigorú arcát, megmutatva sugárzó szép mosolyát, kuncogó
nevetését. A ház, olyan, mint a lány. Szabályos, szigorú, semmit el
nem áruló. Érezte, hogy nézi, hát megfordult.

– Szép ház. Egyedül él itt?

– Többnyire – válaszolt a lány, miközben a csomagokból pakolta ki
a dolgokat.



– Megengedi, hogy bemutatkozzam, ha már másodszor futunk
össze?

– Hogyne, Caroline Lemmer. Köszönöm a segítségét! – nyújtott
kezet Caro.

– Örvendek, Gregory Trumble. Nagyon szívesen, máskor is!

– Még soha nem találkoztunk, pedig én itt születtem, itt élek. Hogy
lehet ez?

– Egyszerű, én nem itt lakom. Egy ügyfelemhez jöttem a múltkor,
aki történetesen egyetemi barátom is, akihez most kikapcsolódási
szándékkal látogatok, ezért vagyok így öltözve.

– Aha, az Armani a munkaruha.

– Bróker vagyok, igen, az munkaruha.

– Miután ezen is túlestünk, ismét köszönöm a cipekedést,
miegyebet, nem szeretném feltartani.

– Értem. Megyek, látom, van mivel foglalatoskodnia. Ennyi zöldség!
Nyulakat nevel a hátsókertben?

Caro hangosan nevetett, majd közölte, ő a nyúl, aki szívesen
fogyasztja a zöldféléket.

Miközben magyarázott, az ajtó felé terelte a férfit, akinek nem
nagyon akaródzott menni. Kinyitotta a bejárati ajtót, ami eléggé
egyértelmű volt. A férfi elköszönt, ám még a lépcsőről is
visszafordult. A lány gyorsan becsukta mögötte.

Igazából nem zavarta a férfi, nem érzett sem vonzást, sem taszítást
a jelenléte alatt, csak éppen bizalmatlan volt a hímneműek iránt.

Miközben a „nyúlkaját” pakolta el a hűtőbe, ezen gondolkodott.

Miért is e bizalmatlanság? Nem vágta át senki, nem csapták be,



nem hagyták el, sokkal inkább ő maga volt az, aki elüldözte maga
mellől a férfiakat a természetével. Irányító alkat, nyilas.
Szenvedélyes, de csak mikor kedve tartja. Nincs férfi, aki ezt
eltűrné, aki meg ilyen, az nímand, nem férfi. Erre nem lehet
gombot varrni, már régen rájött. Megoldás? Egyedül élni,
maximum, egy laza kapcsolatban. Ez viszont csak akkor működik,
ha nem szerelmes az ember. Szerencsére, ritkán szokott vele
előfordulni. Végzett a konyhában, átöltözni indult. Kellemes illat
legyintette meg, de csak egy pillanatra. Hiába szimatolt, többé
nem érezte. Kicsit megrémült. Valami megváltozott, de gondolni
sem akart rá!

Volt elmaradása a munkájában, hát a nap hátra lévő részében ezzel
foglalkozott. Kábán bámulta a plafont alvás helyett. A sors csapta
meg, vagy egy kocsiajtó?

Gregory fejét csóválva sétált barátja házáig. Nem tudta
megmagyarázni magának, mi az, ami vonzza a lányhoz. Szemre
átlagos, a természetéről még semmit sem tud, érthetetlen, de nem
bírja kiverni a fejéből. Orrában érzi az illatát, ami izgató.

Beszélgetés során a lányra terelte a szót, mivel barátja is régóta itt
él, talán ismeri.

– Caroline Lemmer? Nem, semmit nem mond ez a név… Mit
mondtál, hol lakik?

– Nem számoltam, de talán öt házzal odébb. Itt születtél, ő meg itt
él, biztosan összefutottál vele!

– Lányokkal nem haverkodtunk, kivéve egyet, de őt nem is vettük
lányszámba.

– Miért?

– Vadóc volt, mint mi, állandóan nadrágban járt, rövid volt a haja,



még akkor is, mikor mi vállig növesztettük a miénket. Iszonyú
gyorsan tekert a bringával, mindenkit lehagyott. Caro… így hívták.

– És? Mi lett vele?

– Baromi jó tanuló volt a sok csibészség ellenére, simán felvették
Oxfordba. Szétszéledtünk, alig találkoztunk. Anyám mesélte, hogy
még egyetemista korában meghaltak a szülei egy balesetben.
Dolgoznia kellett, hogy befejezhesse a tanulmányait. Egy elemző
cégnél dolgozott, amíg tanult, aztán, mikor ledoktorált, oda vették
fel állandó alkalmazásban. A Cityben ragadt, de már rég nem
hallottam felőle, és idejét sem tudom, mikor láttam.

– Hm. Lehet ám, hogy ő az!

– Mi van vele? Ismered?

Gregory elmesélte ismeretségük dicstelen történetét, amin aztán
jót derültek.

– Nem vágott pofán? – kérdezte a barátja.

– Csak szóval. Úgy nézett rám, mint egy rongyra.

– Szűkre húzott szemmel? Akkor ő az. Örülj, mert állati jól tud
verekedni!

– Akkor ezt megúsztam. Érdekes lány, valami van benne…

– Na, mi van, te agglegény! Megperzselődtél?

– Még nem tudom…

Már sötétedett, mikor Caro hazafelé tartott az edzésről. Ahogy
befordult a sarkon, meglátta a férfit, jobban mondva kettőt, amint
az egyik ház ajtajában jókedvűen búcsúzkodnak. Megállt,
körülnézett, de nem volt hová bújni. Baseball sapkáját mélyen
szemébe húzva, sporttáskáját a vállára vetve szaporán lépdelt.



– Caro, te vagy az? – hallotta a nevét.

– Én – dobta le a táskát a földre, feléjük sem fordulva, dacosan.

– Öcsém! Ezer éve nem láttalak! – jött a lépcsőn lefelé Don, régi
haverja.

– Helló, mi van veled? – kérdezte a lány, elég közömbösen.

– Megvagyok. Miért nem láttalak eddig?

– Mert a metróhoz nem erre kell menni.

– Ez igaz, meg az ajtón kilépve beülünk abba a rohadt kocsiba,
ezért nem találkozunk senkivel. Jaj, de figyelmetlen vagyok!
Bemutatom egy egyetemi cimborámat…

– Ne fáradj, már volt szerencsénk egymáshoz – húzta el a száját
csibészesen Caro.

– Haha, Greg mesélt az afférról – nevetett Don.

– Ne röhögj, mert szájon kaplak! – vette elő a suhancos stílusát a
lány.

– Látom, a modorod a régi!

– Dehogy is! Csak kerestem a közös nyelvet, amit megszoktunk
régen.

– Edzeni volt? – kérdezte Greg.

– Igen. Büdös vagyok, és izzadt, tehát húzok haza, örültem a
találkozásnak! További szép estét!

A két férfi is hasonlókat mondott, de már csak a hátának, mert
szedte a lábait hazáig.

– Öregem, hol látsz te itt nőt? Én csak egy suhancot látok, olyant,
mint anno – jegyezte meg Don.



– Én érzem benne a nőt! Ez a suhancos marhaság még jobban
előhozta! – replikázott Greg, miközben Don hangosan röhögött
barátja elvarázsolt ábrázatát látva.

– Véged van!

– Megyek, mert hülye vagy, nem lehet veled szót érteni.

– Ha jól sejtem, gyakori vendég leszel nálunk! – kiabált utána Don
harsány nevetéssel.

Greg nem is válaszolt, indított, majd elhajtott.

~~~~

Caro mérgesen vágta a sarokba a táskát, letépte fejéről a sapkát,
azt is utána hajította. A fürdő felé útközben már vetkőzött,
szétdobálva a levetett ruhákat, majd a zuhanykabinba lépve
megnyitotta a csapot. Hosszasan mosta magát, majd, csak állt,
elgondolkozva, verette hátát az erős vízsugárral.

A haját szárította, mikor halványan hallotta, csöng a telefon. Majd
a rögzítő elintézi. Köntösébe burkolózva ment a konyhába,
turmixot készített zöldségekből. Randa, de finom. Miközben
kortyolta a gusztustalannak látszó, ám annál jobb ízű lét,
meghallgatta az üzenetét.

– Jaj, Caro, édes öcsém, ne haragudj a viselkedésemért, de én
bennem még mindig úgy élsz, mint mikor kölykök voltunk. Mint nőt,
nem is láttalak soha. Bocsi, hogy rontottam a renoméd, bár
Gregnek nem számított. Megszédítetted. Nem fogod tudni
levakarni magadról, előre figyelmeztetlek! Jó éjt, öcsi!

Ez a Don, soha nem fog megkomolyodni! Azért jól esett az a régi,
csibészes kötekedés! Visszaidézte az elmúlt időket.

Ami meg Greg személyét illeti, nem valószínű, hogy ragadna rá.



Szebbet, különbet is találhatna magának, nem egy ilyen
besavanyodott hárpiát. Téma lezárva.

Ronda, viharos napok következtek, ki sem tette a lábát a házból.
Még az edzést is kihagyta, itthon végzett néhány gyakorlatot.

Egyik este különösen rossz volt az idő, áramkimaradás is fellépett,
tán a viharos szél miatt. Gyertyákat gyújtott, meg a gázkandallót is
bekapcsolta, mert vágyott a melegre, fényre. Vastag köntösében a
kandalló melletti öblös fotel mélyén kucorgott, feladva a reményt
az olvasásra. Hallgatta a süvítő szelet, az ablakot verő esőt, nézte a
gyertyák lángját, egyre nehezedő szempillákkal. A viszonylag korai
idő ellenére elzsongították a zajok, álomba merült. Felszínes alvás
volt ez, inkább csak szunyókálás, közben hallani vélt
telefoncsörgést, ami, ugye kizárt, ha nincs áram, a mobilja zenél,
nem így szól. A csörgés nem szűnt, aztán hallotta a rögzítő hangját.
Egyből magához tért, a kislámpa az asztalára szórta a fényt.
Hallgatta a hangot, aki éppen üzenetet hagy neki.

– Greg vagyok, jó estét! Hol kódorog ebben a mocsadék időben?
Magának ez meg se kottyan? Én meg szétaggódom itt magam,
hogy szegény lány, egyedül abban a nagy házban, biztosan fél…
Maga aztán nem! Hogy is gondolhattam!

– Itt vagyok, nem kódorgok, jó estét! – vette fel a kagylót.

– Jaj, de örülök! Nem fél? Hülye kérdés, persze, hogy nem.

– Aludtam.

– Ilyen korán?

– Nem volt áram, a gyertyafény, meg a kandalló, a kinti zsivaj
elálmosított.

– Jellemző, maga szundikál a kandalló mellett gyertyafénynél,
miközben öles fákat röptet a szélvihar, vezetékeket szaggat, de mi



az magának!

– Ezért hívott fel? Nekem tesz szemrehányást a vihar miatt?

– Dehogy! Tényleg aggódtam – válaszolt szelíd hangon a férfi.

– Felesleges. Megszoktam már.

– Állítólag holnaptól megint nyár lesz!

– Az jó. Akkor én megyek és tovább alszom.

– Bocsánat a zavarásért.

– Megbocsájtok, jó éjt!

– Szép álmokat!

Caro lerakta a kagylót. Na. Ez meg mi volt? Három alkalommal
futottak össze, nem is a legtökéletesebb körülmények között. Akar
ez tőlem valamit? Mert én nem! Vagy igen?

Sokáig boncolgatta érzelmeit, majd eldöntötte, beszerez valami
háziállatot. Valószínű, hogy az majd kitölti azt az űrt, ami most úgy
jelentkezik, hogy „törődni valakivel”. Magammal sem ártana, mert
már ezer éves cuccok lógnak a szekrényekben, nem lenne rossz
néhány holmit vásárolni. Miután eldöntötte, hogy másnap beszerzi
a dolgokat, egészen jókedve kerekedett.


