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Ötö dik fe je zet

Ra chel nek ez a nap ko ra reg gel kez dő dött, az óra szá ma it te kint ve
nem volt sok, de an nál in kább ki me rí tőbb, ezért ne héz nap ja volt. Alig
vár ta, hogy ha za ér jen, bár ott hon is akadt még ten ni va ló ja, kö szön he tő- 
en az új for dí tás nak, ame lyet kér tek tő le. Úgy ter vez te, hogy mi előtt ne- 
ki lát le zu ha nyo zik, gyor san be kap va la mit, és meg en ged ma gá nak egy
fél óra sem mit te vést. Ám mind ez csu pán terv volt. Be ült a ko csi já ba, ma- 
ga mel lé tet te azt a né hány köny vet, amely re szük sé ge volt a nap fo lya- 
mán, majd elő vet te tás ká já ból a te le font, hogy visszaállítsa raj ta a han- 
got. Né hány szor elő for dult már, hogy az órán meg csör rent a te le fon ja,
ezért min den nap, a ta ní tás kez de tén le vet te ró la a han got, így az nem
za var ta a ta ní tás ban, vi szont tud ta, ha ke res ték. Meg lep ve lát ta, hogy
több hí vá sa is volt Alex től, a leg el ső meg le he tő sen ko rán. Már bán ta,
hogy nem né zett rá ko ráb ban, de nem volt ide je. Va la hogy érez te, hogy
baj van, ezért rög tön visszahívta. Hal lot ta, hogy né hány szor ki cseng,
majd ki nyom ják. Még so ha nem for dult elő ilyen, de nem pró bál ko zott
új ra, biz to san meg volt az oka ar ra, ami ért Alex ezt tet te. Nem is telt be- 
le sok idő be, már is visszahívta őt a fér fi.
– Alex? – szólt be le a te le fon ba Ra chel, mi u tán a má sik ol da lon egy

ide ig csend volt.
– Igen, itt va gyok – szó lalt meg vég re, bár a hang ja ide ge nül csen gett

a nő szá má ra.
– Va la mi baj van?
– Jes sie kór ház ban van.
– Mi tör tént?
– Au tó bal eset.
– Sú lyos?
Hal lot ta, aho gyan a vá lasz előtt mély le ve gőt vesz a má sik.
– Kri ti kus az ál la po ta.
– Ret ten tő en saj ná lom.
– Olyan ijesz tő ez az egész. Ő a hú gom, és va la hogy még sem az.

Nem is tu dom, ho gyan fe jez zem ki ma gam. Min den fé le csö vek lóg nak
be lő le, összetört tes tét kö té sek bo rít ják, ami től tel je sen ide gen. A vo ná- 
sai is me rő sek, de még is, mint ha még sem ő len ne. Hi ány zik be lő le az
élet.
– Meg ér tem, amit ér zel, nem le het könnyű.
– So sem hit tem, hogy ilyes mi meg tör tén het.
– El hi szem. Tu dok se gí te ni va la mi ben?
– Már az is se gít ség, hogy be szél he tek ve led, hall ha tom a han go dat.
– A szü le id hogy vi se lik?
– Egy elő re tart ják ma gu kat, bár nem tu dom med dig. Anyám erős

asszony, nem mint ha ez zel azt akar nám su gall ni, hogy nem sze re ti a
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hú go mat, mert na gyon is, de apám más. Ne ki min dig is Jes sie volt a
gyen gé je. Nem tu dom, ké pes lesz-e el vi sel ni, ha be kö vet ke zik a
legrosszabb.
– Min den rend ben lesz, hi szen te szok tad mon da ni, ha van hi ted, meg- 

van min de ned. Ne hagyd, hogy a két ség be esés el ve gye. Ab ból, amit
me sél tél ró la, Jes sie, erős, so ha sem ad ná fel, még ak kor sem, ha csak
egy haj szál nyi is az esé lye az élet ben ma ra dás ra, így ne ked sem sza- 
bad.
Né hány pil la na tig csend volt, Ra chel azt hit te meg sza kadt a vo nal.
– Alex, ott vagy?
– Igen. Mi ért lá tod min dig vi lá go sab ban a dol go kat, mint más?
– Kí vül ál ló ként sok kal könnyebb ta ná csot ad ni, pe dig hidd el, ha son ló

hely zet ben bi zo nyá ra én vi sel ked nék más ként. Egyéb ként ket tőnk kö zül
te vagy a jó za nabb.
– Úgy tű nik, ez út tal sze re pet cse rél tünk.
– Igen, na gyon úgy néz ki.
– Ra chel!
– Igen?
– Kö szö nöm. Nem tu dom, mi len ne ve lem nél kü led, na gyon jó ba rát

vagy – „Kár, hogy csak ba rát”, tet te hoz zá gon do lat ban.
– Bár töb bet is te het nék ér ted. Sze ret néd, ha oda men nék?
– Va ló ban meg ten néd ezt, mi at tam?
– Per sze, hogy meg.
– Azt hi szem, ez zel meg is tet ted, amit tud tál. Nem vá rom el, hogy ott

hagyd a mun kád, de na gyon jól esik a fel aján lá sod. Vissza kell men nem.
Amint lesz vál to zás, je lent ke zem.
– Vár ni fo gom.
– Szia!
– Szia!
Amint meg sza kadt a vo nal, új ra erőt kel lett ven nie ma gán, hogy

visszamenjen ab ba az élet te len szo bá ba, de iga za volt Ra chel nek, erős- 
nek kell len nie, nem csak ma ga és a szü lei mi att, ha nem el ső sor ban a
hú ga mi att. Ad dig ma rad mel let te, amíg szük sé ges, de tud nia kell, nincs
egye dül. Visszament a szo bá ba, ahol min den vál to zat lan volt. Vé gül
Alex lát va, hogy egy elő re nincs re mény a vál to zás ra, ha za küld te a szü- 
le it pi hen ni, akik már így is jó ide je vol tak a kór há zi fa lak kö zött, fel ajánl- 
va, hogy ő ma rad. Ele in te hal la ni sem akar tak ró la, de győ zött a jó zan
érv, be lát ták, az zal sen ki nek sem hasz nál nak, ha mind ott vir rasz ta nak,
jobb, ha fel vált va te szik ezt. Idő köz ben be sö té te dett, ami től csak még
nyo masz tóbb lett oda bent min den. Időn ként be né zett egy-egy nő vér, el- 
len őriz ni, min den rend ben van-e, ak kor meg kér dez ték tő le is, szük sé ge
van-e va la mi re, amit ő mindannyiszor visszautasított. Meg fog ta a hú ga
ke zét, és az em lé kek so ra, mint víz esés zú dult rá. Eszé be ju tott a gye- 
rek ko ruk, a kö zö sen el töl tött idő, Jes sie el ső ran de vú ja, ami előtt olyan
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ide ges volt, majd nem el hány ta ma gát, az el ső csa ló dá sa, ami kor ná la
ke re sett vi gaszt, az öröm, mi kor meg kap ta a jo go sít vá nyát, a sze mé ben
ra gyo gó büsz ke ség, mi kor le dip lo má zott. Annyira fel ka va ró ak vol tak
ezek az em lé kek, hogy könny be lá badt a sze me. „Ki mond ta, hogy a fér- 
fi ak nem ké pe sek sír ni?”, fu tott át az agyán. Mu száj volt meg szó lal nia,
hal la nia kel lett leg alább a sa ját hang ját, kép te len volt to vább el vi sel ni a
te he tet len sé get, a gé pek hang ja mö gött rej lő né ma sá got. Meg kö szö rül te
a tor kát, mert el ső pró bál ko zás ra nem jött ki hang raj ta.
– Fo gal mam sincs ró la, hol le hetsz most oda bent, de tu dom, hogy hal- 

lasz. Hal la nod kell! Kér lek, ne tedd ezt ve lünk! Mu száj küz de ned, még
nem járt le az időd. Fi a tal vagy, erős, fel épülsz, csak akar nod kell. Kér- 
lek! – szo rí tot ta meg a ke zét, amit az óta a ke zé ben tar tott, mi ó ta egye- 
dül ma radt ve le. Szü ne tet tar tott, majd foly tat ta:
– Ta lál koz tam va la ki vel, aki so kat je lent ne kem. Sze re tem őt, bár, ez az

ér zés egy elő re egy ol da lú. Min den képp meg kell is mer ned őt, tu dom,
hogy ked vel ni fo god.
A haj na li nap su ga rak így ér ték, kéz a kéz ben, és kis sé re ked ten a sok

be széd től. Szü lei is ko rán ér kez tek, hogy leg alább rö vid idő re pi hen ni
küld jék, ami ről ő hal la ni sem akart.
– Fi am – fog ta ke zei kö zé az any ja az ar cát –, kér lek, menj, ne kell jen

ér ted is ag gód nunk.
– Rend ben, kis sé rend be sze dem ma gam és visszajövök – mond ta,

ennyit volt haj lan dó en ged ni. Ne héz szív vel hagy ta ott a hú gát, at tól félt,
va la mi ször nyű ség tör té nik, amíg nincs mel let te, ezért a le he tő leg ha- 
ma rabb sze re tett vol na visszatérni hoz zá. Mi vel a kór ház ne gyed órá nyi- 
ra volt a szü lei ott ho ná tól, nem tel lett sok idő be, amíg ha za ért. Amint be- 
le né zett a tü kör be, be kel lett lát nia, va ló ban nem fes tett túl jól. Sze mei
alatt sö tét ka ri kák hú zód tak a ki al vat lan ság tól, ál lát szú rós bo ros ta bo rí- 
tot ta. Mi vel bo rot vál ko zás sal nem akar ta fe les le ge sen az időt töl te ni,
csak gyor san le zu ha nyo zott, be ka pott né hány fa la tot, bár nem iga zán
esett jól, csak még is le gyen va la mi a gyom rá ban, és in dult is vissza.
Meg for dult a fe jé ben, hogy jó len ne fel hív nia Ra chelt, de tud ta, úgy sem
tud ná el ér ni az órái mi att, ezért in kább le tett ró la.
Idő köz ben a kór há zi szo bá ban sem mi sem vál to zott, a hú ga ál la po ta a

tá vol lé té ben nem ja vult, de nem is rosszabbodott. Nem tud ta el dön te ni,
örül jön-e en nek, vagy még job ban ag gód jon. A nap nagy ré sze az zal
telt, hogy időn ként he lyet cse rél tek Jes sie ágya mel lett. Az or vos két- 
szer is be né zett, el len őriz te a gé pek ki jel ző jén meg je le nő ada to kat, és
ki je len tet te, hogy azok egész bíz ta tó ak, le gye nek to vább ra is tü re lem- 
mel. Mint ha az olyan könnyű len ne. Ké ső dél után ra járt az idő, mi kor el- 
küld te a szü le it, hogy egye nek vég re va la mit, mert a reg ge li szend vi- 
csen és ká vén kí vül sem mit sem et tek. Mi kor ma gá ra ma radt, az ab lak- 
hoz for dult, és ki né zett a re lu xa csík jai kö zött. Oda kint gyö nyö rű fény ár- 
ban úszott min den a ra gyo gó nap su ga rak tól. Mély fáj da lom mal gon dolt
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ar ra, hogy a hú gá nak most oda kint len ne a he lye, ne vet ve sé tál nia a ba- 
rá ta i val, mi vel Jes sie igen nép sze rű volt a tár sa ság ban. Az el múlt két
nap so rán ren ge te gen ér dek lőd tek a hogy lé te fe lől, ám ki mon dot tan a
csa lád ké ré sé re sen kit sem en ged tek be hoz zá. Új ra he lyet fog lalt az
ágy mel lett, ahol az elő ző éj sza kát is töl töt te. Kis ke zét az övé be fog ta,
hogy leg alább érez ze őt.
– Kis lány, ide je fel kel ni, mert hosszú ide je vagy már tá vol. Is mersz, ad- 

dig fo gok az ágyad mel lett ül ni, amíg új ra nem lá tom a kék sze me i det –
fedd te meg ked ve sen, és csak tar tot ta az er nyedt ke zet. Ami egy szer
csak mint ha meg moz dult vol na. Nem várt sem mi lyen re ak ci ót, ezért
annyira meg le pő dött, hogy azt hit te, kép ze lő dik, de a moz du lat új ra
meg is mét lő dött, mint ha szo rí tás pró bált vol na len ni. A ke zét to vább ra
sem en ged ve a lány fö lé ha jolt.
– Jess, hal lasz? – kér dez te tő le, mi re meg reb bent a szem hé ja, és nem

sok kal ké sőbb a sze mét is ki nyi tot ta. A megkönnyebbüléstől óri á si só haj
hagy ta el az aj kát.
– Is te nem, há la az ég nek! – csó kol ta meg a hom lo kát, leg alább is azt a

kis részt, amit a kö tés sza ba don ha gyott. A lány va ló szí nű leg nem ér tett
sem mit a kö rü löt te tör tén tek ből, leg alább is a báty ja ezt ol vas ta ki két- 
ség be esett te kin te té ből, és fáj dal mas nyö ször gé sé ből.
– Kór ház ban vagy, au tó bal ese ted volt. Most már min den rend ben lesz

– ígér te ne ki, mert et től a pil la nat tól ő ma ga is eb ben hitt. Csen ge tett a
nő vér nek, aki pil la na to kon be lül meg is ér ke zett.
– Ma gá hoz tért – mond ta ne ki, amit a nő vér is szé les mosollyal dí ja- 

zott.
– Ép pen ide je volt fel éb red nie Csip ke ró zsi ka ál má ból fi a tal hölgy, igen

so kan ag gód tak ma ga mi att – je gyez te meg tré fá san.
– Azon nal hí vom az or vost – for dult Alex hez.
– Nem le het ne ki ven ni be lő le azt a csö vet? – ér dek lő dött.
– Saj ná lom, a dok tor úr nak előbb meg kell ró la győ ződ nie, hogy ké pes-

e ön ál ló an lé le gez ni.
– Ér tem. Len ne olyan ked ves és szól na a szü le im nek is? Lent van nak

a föld szin ten.
– Ter mé sze te sen.
Alig né hány per cen be lül meg telt a szo ba. A szü lei a hír hal la tán si et ve

je len tek meg, az or vos és két nő vér után. Mi u tán min dent rend ben ta lál- 
tak, a dok tor el mond ta a lány nak, hogy mi fog kö vet kez ni.
– Most ki hú zom a csö vet a szá já ból. Nem lesz kel le mes ér zés, utá na

ki csit úgy érez he ti, fáj a tor ka, de ez nor má lis. Me het?
A vá lasz szin te alig ész re ve he tő, gyen ge fej bó lin tás volt. A fér fi gya kor- 

lott ke ze egy pil la nat alatt vég zett is, majd a lég zést fi gye lő mo ni tort néz- 
te, ami ele in te nem mu ta tott sem mit, vé gül meg in dult a sa ját lég zés.
Még el vég zett né hány gyors vizs gá la tot, ami ből a fej sé rü lés utá ni hely- 
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ze tet pró bál ta fel mér ni, de egy elő re sem mi olyat nem ta lált, ami okot
adott vol na ko mo lyabb ag go da lom ra.
– Azt hi szem, a ne he zén már túl va gyunk – for dult a csa lád hoz.
– Hosszú lesz az út a tel jes fel épü lé sig, sok pi he nés re és tü re lem re

lesz hoz zá szük ség – mond ta, és ma guk ra hagy ta őket. Ek kor az
asszony könnyes szem mel ha jolt a lá nya fö lé, amit az apa is kö ve tett.
Vé gül az egész csa lád örömkönnyekben úszott, bíz va a tel jes fel épü lés- 
ben.
Az el múlt na pok ese mé nyei, és bi zony ta lan sá ga tel je sen ki me rí tett

min den kit, ez alól a fér fi sem volt ki vé tel. Amíg hú ga ma gá hoz nem tért,
nem tö rő dött a fá radt sá gá val, egyet len fon tos do log volt, ami vel fog lal- 
ko zott: Jess fe lett őr köd ni. Most, hogy ma gá hoz tért, és el in dul ha tott a
gyó gyu lás út ján, min den ki fel lé gez he tett. Ő is. Ké ső dél után volt, mi re a
kór há zat el hagy ták. Alex a szü lői ház ba visszatérve nem vá gyott más ra,
csak egy ki adós al vás ra. A te her meg szű né sé vel érez te az el múlt nyo- 
masz tó na pok ha tá sát, és a ki al vat lan sá got. Szü lei un szo lá sá ra evett
ve lük né hány fa la tot, mi köz ben hosszan be szél get tek. Mi ó ta meg ér ke- 
zett, ez volt az el ső al ka lom, hogy ezt meg tet ték, fi gyel mük mind ed dig
Jess re össz pon to sult. Jól el hú zó dott az idő, mi re a szo bá já ba tért. Gyor- 
san el len őriz te a hí vá sa it, de nem sze re pelt kö zöt tük a nő szá ma, így te- 
le fon ját az ágy mel let ti éj je li szek rény re tet te. Úgy gon dol ta, amint fel éb- 
red, az el ső dol ga lesz fel hív ni Ra chelt. Már meg kel lett vol na ten nie,
mi kor a hú ga ma gá hoz tért, de nem volt rá al kal ma, most pe dig ő volt
az, aki kép te len lett vol na hosszas be szél ge tés re, bármennyire is vá- 
gyott ar ra, hogy hall ja a nő hang ját. Gyors zu ha nyo zás után ágy ba is
bújt, más ra nem is lett vol na ere je. A ki me rült ség tel je sen le vet te a lá bá- 
ról, pil la na to kon be lül el aludt.
Fur csa, ber re gő hang ráz ta fel ál má ból. Ele in te fo gal ma sem volt ró la,

mi le het a zaj for rá sa, be le telt egy kis idő be, mi re rá jött, hogy a te le fon ja
az. Ér te nyúlt, meg néz te ki az, majd fel vet te.
– Szia! – szólt be le Ra chel a má sik ol da lon.
– Szia! – üd vö zöl te ő is, álom it tas, mély han gon, ami től a nő nek el állt a

lé leg ze te.
– Fel éb resz tet te lek? Ne ha ra gudj, de nem je lent kez tél, és már a

legrosszabbra gon dol tam – sza bad ko zott.
– Sem mi baj. Mennyi az idő?
– Mind járt tíz.
– Te jó ég, ti zen négy órát alud tam? – tet te fel a kér dést el ké ped ve in- 

kább ma gá nak. Ra chel hal lot ta az ágy ne mű su ho gá sát, ami ből ar ra
utalt, hogy Alex fel ült. Va ló ban, há tát a tám lá nak tá maszt va foly tat ta a
be szél ge tést.
– Hogy van a hú god?
– Ma gá hoz tért, az or vos sze rint rend be jön.
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– Ez cso dá la tos! – mond ta, és a fér fi ki hal lot ta hang já ból az őszin te
örö möt. Ezek sze rint ő is ugyan úgy ag gó dott mi at ta. Ez pe dig, csak
egyet je lent he tett, hogy fon tos a szá má ra. Et től a gon do lat tól bol dog ság
jár ta át, ami től mo so lyog nia kel lett.
– Igen, va ló ban az – ér tett ve le egyet.
– Min mo so lyogsz?
– Hon nan tu dod, hogy azt te szem?
– Hal lom a han go don.
– Jó új ra hal la ni a han god. Me sélj, mi tör tént ve led mi ó ta el jöt tem?
– Őszin tén? Ki sem lát szom a mun ká ból.
– Gon dol tál azért né ha rám?
– Gyak ran – vá la szol ta a nő, ami igaz is volt, sőt, ál lan dó an ő járt a fe- 

jé ben. Hi ány zott ne ki. Na gyon.
– Saj ná lom, hogy nem je lent kez tem ko ráb ban, és fe les le ge sen ag gód- 

tál, de egy sze rű en kép te len vol tam rá, amíg össze nem szed tem ma- 
gam.
– Alex, nem kell ma gya ráz kod nod, meg ér tem.
– Ezért is vagy más, mint a töb bi nő, akik kel ed dig dol gom volt.
– Mi ért, azok mi lye nek vol tak?
– Mond juk úgy, hogy ke vés bé együtt ér zők.
– Ér tem.
– Örü lök, hogy olyan ba rá tom van, mint te.
– Ezt el is me rés nek ve szem.
– Ez an nál jó val több.
– Med dig ma radsz? – kér dez te Ra chel, mert a fér fi sza vai za var ba

hoz ták, és egy ben reménnyel is töl töt ték el.
A na pok mú lá sa egy re in kább Alex tud tá ra ad ta, mennyire so kat je lent

ne ki Ra chel. Hi á ba be szél tek min den nap, egy sze rű en fi zi kai fáj dal mat
ér zett a hi á nyá tól, még ak kor is, ha csu pán ba rá tok. És ez volt az, ami a
leg in kább el szo mo rí tot ta. Min den por ci ká ja ar ra vá gyott, hogy a kap cso- 
la tuk ma ga sabb ré gi ó ba lép jen. Sze ret te és ezt az ér zést meg akar ta
osz ta ni ve le. Érez ni akar ta tes té nek min den rez dü lé sét, aho gyan meg- 
érin ti, és sem mi eset re sem ba rá ti an. Vággyal és sze re lem mel. Ahogy a
hú ga ál la po ta ja vult, úgy mé lyül tek el a be szél ge té se ik. Ta lán ide je,
hogy vég re ko mo lyab ban pró bál koz zon. Ab ban biz tos volt, hogy Ra chel
is von zó dik hoz zá, a kér dés csu pán az volt, hogy mennyire. Va jon bí zik-
e ben ne annyira, hogy le gyen bá tor sá ga a há zas sá ga ku dar ca el le né re
kap cso la tot kez de ni ve le? Ba rát sá guk ele jén min dent el mon dott zá tony- 
ra fu tott há zas sá gá ról, a fér je áru lá sá ról, aki el hagy ta egy jó val fi a ta labb
nő ért. Ezek után nem is cso dál ko zott azon, hogy nem akart ve le szó ba
áll ni, mi u tán ki de rült, hogy jó val fi a ta labb, mint ő ma ga. Meg le het, már
az el ső perc től von zó dott hoz zá, ez az ér zés egy re csak mé lyült, és si- 
ke rült el nyer nie a ba rát sá gát, ám be kel lett lát nia, hogy ez a sze rep már
túl ke vés ne ki. Töb bet akart. Min dent, amit csak a nő ad ha tott ne ki. Tel- 
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jes egé szé ben, meg al ku vá sok nél kül. De va jon Ra chel is ezt akar ta? Ő
már nem csak von zó dott hoz zá, sze ret te, min den ideg szá lá val, de a nő
ér zé se i ben nem le he tett biz tos. Sok szor érez te, egy pil lan tás ból, moz- 
du lat ból, hogy vo nó dik hoz zá, csak épp azt nem, mennyire erős ez a
von za lom? Nem ba rá ti, ab ban biz tos volt. Ta lán épp itt az ide je, hogy ki- 
de rít se. Sem mi két ség, ne ki kell meg ten nie az el ső lé pést. Még sem volt
ilyen egy sze rű a do log, hi szen min dent rom ba dönt het, amit si ke rült ná la
el ér nie, ha még is té ved. Sok a ve szí te ni va ló ja, de mi re vár jon még?
Meg érett az el ha tá ro zá sa, amit ha ma ro san a tett is kö ve tett. Egyéb ként
sem ha nya gol hat ta to vább a mun ká ját, és Jess ál la po ta is so kat ja vult
az el múlt na pok ban, ide je volt visszatérnie.
Alex tü rel met le nül do bolt a kor má nyon, mi köz ben Ra chel há zá hoz tar- 

tott. Kis sé fe szé lye zett volt, ami ért vá rat la nul je le nik meg ná la, de kép te- 
len volt to vább vár ni. Min den képp lát nia kel lett, mi nél ha ma rabb. Rá adá- 
sul elég ké ső is volt, de leg alább így biz tos le he tett ben ne, hogy ott hon
ta lál ja. Amint meg állt a ház előtt, né hány má sod per cig ha bo zott, majd
ha tá ro zot tan ki szállt. Most kell el dől nie minden nek, bár mi is le gyen a vé- 
ge. A csen gő szó ra halk ne sze zés hal lat szott bent ről, ő pe dig két sé gek
kö zött gyöt rőd ve vá ra ko zott, majd vég re ki nyílt a be já ra ti aj tó. A nő le
sem ta gad hat ta vol na, mennyire meg le pő dött, ám a mo soly, ami a vá- 
rat lan ven dég lát tán meg je lent az ar cán, min dent el árult, amit a fér fi
min den képp biz ta tó nak ta lált.
– Alex! Hogy ke rülsz ide?
– Lát ni akar ta lak – lé pett kö ze lebb hoz zá, és két ke zé be fog ta az ar cát.
– Hi á nyoz tál – val lot ta be. – Ret te ne te sen.
– Te is ne kem – tet te ke ze it a nő a fér fi é ra, amit a má sik bá to rí tás nak

ér tel me zett. És nem té ve dett. Kö ze lebb ha jolt hoz zá, ar ca szin te sú rol ta
Ra che lét, de meg állt egy pil la nat ra. Meg akar ta csó kol ni, és ez volt az a
pil la nat, ami kor a nő még til ta koz ha tott vol na el le ne, de nem tet te. Sőt,
kis sé meg emel te a fe jét, hogy aj kuk egy vo nal ba ke rül jön. Alex nem is
ha bo zott to vább, aj kát lá gyan a nő é hez érin tet te, elő ször kí vül ről íz lel- 
get te, majd nyel vé vel utat nyit va, be lül ről is fel fe dez te. Az ér zés sem mi- 
hez sem volt fog ha tó. Rö vid idő re el sza kadt tő le, hom lo kát a nő é hez
érin tet te, mi köz ben ar cát még min dig a két ke zé ben tar tot ta.
– En gedd, hogy sze res se lek – sut tog ta el fúl va. A nő vá la szul vé gig si- 

mí tott az ar cán, és kö ze lebb húz ta ma gá hoz a fe jét, ez út tal ő kez de mé- 
nyez te a csó kot. Vég te len megkönnyebbülés és ér zé ki iz ga lom jár ta át a
tes tét. Ra chel el fo gad ta és ez min den nél töb bet je len tett a szá má ra. Er- 
re várt hó na pok óta. Kép te len volt be tel ni ve le, töb bet akart. Las sú moz- 
du la tok kal be te rel te a ház ba, mi köz ben egy pil la nat ra sem en ged te el,
és be zár ta ma ga mö gött az aj tót. Szí ve sze rint ott hely ben a ma gá é vá
tet te vol na, de visszafogta ma gát, fi gyel men kí vül hagy va lük te tő fér fi as- 
sá gát. Egy elő re.
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– Ezt már ko ráb ban meg kel lett vol na ten nünk – né zett rá a le ve gőt
sza po rán szed ve Ra chel, mi köz ben át ka rol ta a de re kát.
– Ha nem fél tem vol na at tól, hogy visszautasítasz, meg tet tem vol na.
– Leg el ső al ka lom mal os to ba vol tam, azt hit tem, ha tá vol tar ta lak ma- 

gam tól, jobb lesz ne kem, de té ved tem. Kép te len va gyok to vább úgy ten- 
ni, mint ha nem von zód nék hoz zád.
– Ezt öröm mel hal lom.
– Fá radt nak lát szol.
– Hosszú volt az út, de mi előbb lát ni akar ta lak.
– Összeüssek va la mit ne ked?
– Ké sőbb, most csak rád van szük sé gem – csó kol ta meg új ra, ám ez- 

út tal nem állt meg ennyinél. Ke zét le csúsz tat ta a nő mel lé re, amit csu- 
pán egy vé kony pó ló anyag ta kart és fi no man masszírozni kezd te. Ra- 
chel ne ki fe szült a ké nyez te tő kéz nek, ami ha mar a ru ha da rab alá nyúlt
és a meg ke mé nye dett bim bót vet te ke ze lés be. A nő lé leg ze te el állt egy
pil la nat ra. Olyan ré gen volt már fér fi val, hogy el is fe lej tet te, mi lyen iz ga- 
tó tud len ni egy ilyen érin tés. De ez még az em lé ke it is fe lül múl ta. A kel- 
le mes bi zser gés min den por ci ká ját át jár ta.
– Nem sze ret nék sem mit el si et ni, min den egyes érin tést él vez ni aka rok

a tes te den, és min den per cét az együtt töl tött idő nek – mond ta kis sé el- 
fúlt han gon Alex.
– Ha nincs sem mi lyen fon tos dol god, ak kor nem lá tom aka dá lyát a

meg va ló sí tá sá nak. – Ra chel nek a nap pa li pad ló ja, vagy ka na pé ja is
meg fe lelt vol na, annyira fel vol tak kor bá csol va az ér zé kei, ám a fér fi el- 
ső al ka lom mal sok kal job bat sze re tett vol na ne ki en nél, ezért az ölé be
kap ta és a há ló szo bá ba vit te. Óva to san le tet te az ágy előtt, és las san
el kezd te vet kőz tet ni. A nő úgy érez te, mint ha min den al ka lom mal meg- 
per zse lő dött vol na a bő re, ami kor Alex uj jai hoz zá ér tek. Mi kor le ke rült
ró la a fel ső, a fér fi fi no man vé gig húz ta az uj ját a mell tar tó kör vo na lán, a
pán to kat las san le há moz va a vál lá ról, vé gül meg állt há tul, és ki ol dot ta a
kap csot. Im már sem mi sem volt, ami tar tot ta vol na, aka dály nél kül hul- 
lott le a mel le i ről, ame lyek meg ke mé nye dett bim bó val me red tek elő re.
Alex né hány pil la na tig gyö nyör kö dött ben nük, ami től Ra chel ké nyel met- 
le nül érez te ma gát, és meg pró bál ta el ta kar ni őket.
– Ne! – tol ta fél re gyen gé den a ke zét a fér fi.
– Alex, nem va gyok már ti ni, így a tes tem sem tö ké le tes.
– De igen, szá mom ra az – mond ta és hü velyk uj já val fi no man, kör kö rö- 

sen dör zsöl ni kezd te az egyik bim bót. Az ér zés meg ál lít ha tat la nul fu tott
vé gig az ideg szá la in, el jut tat va a kel le mes ér zést min den sejt jé hez, ami- 
re vá lasz ként a vágy kel le mes ér zé se ön töt te el, bim bó ja pe dig meg ke- 
mé nyed ve emel ke dett ki az ud va rá ból, még több ké nyez te tés re vágy va,
amit meg is ka pott. Alex uj jai után a szá ja vet te bir tok ba őket, még he- 
ve sebb ér zé se ket ki vált va be lő le. Ke ze egyet len pil la nat ra sem állt meg,
min den hol si mo gat ta, ke res ve a leg ér zé ke nyebb pon to kat a tes ten. Mo- 
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so lyog va vet te tu do má sul, hogy van be lő le több is. Uj jai las san el ér ték a
leg ér zé ke nyebb pont ját, ami re a nő a lá ba it még in kább szét nyi tot ta. Az
in tim érin tés től ké je sen fel nyö gött és a fo ko zó dó já ték tól zi hál ni kez dett.
És még hol volt a vé ge az édes szen ve dés nek! Alex hoz zá ér tő moz du- 
la tai szin te az ön kí vü let be ker get ték, aki sem mit sem akart el kap kod ni.
Mi előtt a csúcs ra ju tott vol na, meg állt, és várt, hogy kis sé le csil la pod jon,
mi re a nő tág ra nyílt, kér dő szem mel né zett rá. Vá lasz he lyett új ra meg- 
csó kol ta, és las san be ve zet te hím tag ját a már ned ves, a be fo ga dá sá ra
tel je sen fel ké szült nyí lás ba. Ra chel ben szin te rob ba ná sig fe szült a kéj,
au to ma ti ku san a fér fi kö ré kul csol ta a lá bát, és fel vet te a rit must. Alex
visszafogta ma gát, hogy elő ször a nőt jut tas sa fel a csúcs ra. Mi u tán ez
meg tör tént, el en ged ve ma gát ő is kö vet te a gyö nyör me ze jé re.
– Sze ret lek – súg ta a fü lé be, mi köz ben igye ke zett nem tel jes sú lyá val

a nő re ne he zed ni.
Ra chel is sze re tett vol na ad ni ne ki, ezért utá noz va a fér fi pél dá ját, az ő

uj jai is be ba ran gol ták az iz mos tes tet, hosszan időz ve azo kon a he lye- 
ken, ahol erő sebb volt a re a gá lás az érin tés re. Érez te, ahogy per zsel a
tes tük a vágy tól, és ez hi he tet len ér zés volt a szá má ra, még in kább fel- 
kor bá csol va ben ne a ki elé gü lés utá ni só vár gást. Vé gül ami kor be kö vet- 
ke zett, nem csa ló dott. Az él mény le ír ha tat lan volt. Már nem za var ta a
mez te len sé ge sem. Bol do gan ölel te a tes tén nyug vó fér fit.
Nem sok kal ké sőbb Ra chel bé ké sen fe küdt a fér fi kar ja i ban, fe jét a

mel lé re hajt va, uj ja i val ap ró kö rö ket raj zol va az iz mos mell kas ra. A
csend, amely kö rül ölel te őket, csep pet sem volt nyo masz tó, vagy kel le- 
met len. In kább bi zal mas, még a lé leg ze tü ket is összekötötte.
– Sze ret lek – mond ta ki új ra Alex, mi köz ben Ra chel ha ját si mo gat ta.
– Tu dom, és ér zem, itt – mu ta tott uj já val a fér fi szí vé re, és fel né zett.

Alex, ha nem is er re a vá lasz ra szá mí tott, nem mu tat ta, mo soly gott. A
nő fel emel te az uj ját, és fi no man vé gig húz ta a fér fi szá já nak az ívén.
– Sze re tem a mo so lyod – je len tet te ki.
– Csak azt?
– Nem csak azt. Min de ne det.
– Ez már mind járt job ban hang zik. Ugye tu dod, hogy töb bet sze ret nék

egy egy éj sza kás ka land nál?
– Igen, bár kis sé tar tok tő le.
– Mi ért? – nyúlt a nő ál la alá, hogy az a sze mé be néz zen.
– Mint ha nem tud nád – só haj tott le mon dó an Ra chel.
– Nem za var, hogy idő sebb vagy.
– Én vi szont kép te len va gyok nem tu do mást ven ni ró la. Fő leg az zal a

ré szé vel nem, hogy ez ál tal van nak dol gok, ami ket nem tu dok meg ad ni
ne ked.
– És pe dig?
– A csa lád. Most le het, hogy úgy ér zed, nincs szük sé ged rá, de ez vál- 

toz ni fog. Nem tud lak meg aján dé koz ni té ged sem most, sem pe dig ké- 
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sőbb egy gyer mek kel.
– Ez nem le het aka dály, ha kell, ta lá lunk meg ol dást rá, emi att ne dobj

el egy cso dá la tos dol got ma gad tól.
– Rá adá sul fi a ta labb sem le szek. Gon dolj be le, ahogy múl nak a he tek,

hó na pok, az évek, a kü lönb ség egy re nyil ván va lób bá vá lik.
– Ra chel, olyan so ká ig vár tam, hogy vég re kö zel en gedj ma gad hoz, ne

hidd, hogy ezek kel és ha son ló sza vak kal ké pes le szel el tá vo lí ta ni ma- 
gad tól. Az el ső perc től, aho gyan meg hal lot tam a han god, va la mi egy- 
foly tá ban ar ra ösz tö kélt, sze rez ze lek meg, mert hoz zám tar to zol. Os to- 
bán hang zik, de így van. Nem ér de kel, mi lesz hol nap, vagy hol nap után,
évek múl va, ha tu dom, hogy mel let tem vagy.
– Olyan egy sze rű en hang zik.
– Mert az is. Bízz ben nem, kér lek!
– Olyat kérsz tő lem, ami re egy elő re kép te len va gyok. Pont ez volt az

oka an nak, hogy az el ső há zas sá gom zá tony ra fu tott.
– Nem, an nak a fér jed os to ba sá ga volt az oka.
– Tu dod, mi az igaz ság? Va ló já ban egy fi a ta labb nő mi att ha gyott el.
– Ezt ed dig mi ért nem mond tad?
– Mert azt hit tem, leg alább is az ele jén, si ke rül ma gam tá vol tar ta ni tő- 

led, és min den rend ben lesz.
– De nem így tör tént.
– Nem.
– Saj ná lom. De nem azt, hogy más ként ala kul tak a dol gok, mint ahogy

ter vez ted, vagy sze ret ted vol na, ha nem az okot, ami így mind ket tőnk re
is ha tás sal volt.
– Most már ér ted? Egy szer már el hagy tak egy fi a ta lab bért, még egy- 

szer nem fog nak. Az em be rek vál toz nak, az ér zé se ik is. Hon nan tud ha- 
tod, hogy pár hó na pon be lül nem ta lál ko zol va la ki vel, aki kor ban hoz zád
il lik, és be le sze retsz. Ak kor majd ar ra kérsz, hogy en ged je lek el. El tu- 
dod kép zel ni, mek ko ra fáj da lom len ne az ne kem? Szin te hal lom, aho- 
gyan az em be rek azt súg ják a há tam mö gött, hogy mind ez csak idő kér- 
dé se volt. Hosszú idő be telt, amíg túl tet tem ma gam James hűt len sé gén,
és el hi te ted, még egy ilyet nem aka rok át él ni.
– Nem is kell, én so ha sem ten nék ilyet.
– Sza vak. Ő is hű sé get fo ga dott, amit kép te len volt meg tar ta ni.
– Én más va gyok.
– Igen. Egy na gyon jó ké pű, am bi ci ó zus fi a tal em ber, aki egy nap nem

elé ged ne meg egy sze re tő vel, csa lá dot sze ret ne, fe le sé get, gye re ke ket.
– Állj, állj, állj! – ült fel hir te len Alex. – Szó sincs ró la, hogy sze re tő nek

akar ná lak. Nem időn kén ti szex re vá gyom, el rej tőz ve a vi lág elől. Sze ret- 
lek, és ezt min den ki vel szán dé kom ban is áll tu dat ni. Nagy kü lönb ség.
– Hi he tet len vagy – né zett rá Ra chel őszin te meg le pe tés sel. Mi kor Alex

meg je lent az aj ta já ban, nem tö rő dött sem mi vel, át en ged te ma gát az ér- 
zel me i nek. És mi ért ne tet te vol na? Fel nőtt, egész sé ges nő, aki nek igé- 
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nyei van nak, és ő is csak azt akar ja, amit más, hogy sze res sék. Ez bűn
len ne? Nem hin né. Ám ez még nem je len ti azt, hogy hosszú kap cso lat
lesz a do log ból. Vagy is nem gon dolt be le job ban. És még is.
Annyira jó ér zés volt Alex kar ja i ban fe küd ni. Ahogy vé gig si mí tott a

mell ka sán, érez te a ke ze alatt meg rez dü lő iz mo kat, érez te a szív ve ré- 
sét, sem mi hez sem volt fog ha tó, de bíz ni ben ne, azt nem. Egy elő re.
Annyi csa ló dá son ment már ke resz tül, hogy kép te len tel je sen ki nyíl ni
bár ki nek is. Von zó dik hoz zá, nem is ki csit, ez tel je sen nyil ván va ló, hi- 
szen min den por ci ká ja só vá rog az érin té se után, ám mind ez ke vés ah- 
hoz, hogy va ló ban az övé le gyen, tel jes szí vé vel-lel ké vel. Alex na gyon
jó em ber, min den ér te lem ben, tud ta, so ha sem bán ta ná, szánt szán dék- 
kal nem. De ha egy kap cso lat nak vé ge van, még ha szé pen vál nak is el
az út ja ik, mind ket ten meg síny lik. Eb ben az eset ben ő a leg job ban. Vi- 
szont nem fél het éle te vé gé ig, nem ta szít hat ja el ma gá tól, mi kor szük sé- 
ge van rá, ezek után még in kább nem. Bíz nia kell ben ne, leg alább is
meg kell pró bál nia, ami nem lesz könnyű. Alex csak egy esélyt kért
mind ket te jük nek, most, és ne ki meg kell ad nia, mind ket tő jü kért. Ha
még is ku darc ba ful lad a kap cso la tuk, leg alább el mond hat ja, hogy meg- 
pró bál ták. Ez zel a gon do lat tal és ol da lán a fér fi val me rült álom ba.
A pi hen te tő al vás után Ra chel üdén éb redt, ami elég meg le pő volt szá- 

má ra, hi szen min den nap ször nyű meg pró bál ta tás az ágy ból ki kel ni.
Kel le mes bi zser gés fu tott vé gig raj ta, ahogy tu da tá ra éb redt, hogy Alex
nem csak mel let te fek szik, de a ke ze át ölel te a de re kát. Óva to san, ne- 
hogy felébressze, fe lé je for dult. Még so sem lát ta al vás köz ben, ez volt
az el ső al ka lom, hogy ennyire kö zel ről fi gyel het te meg. Vo ná sai al vás
köz ben sem vál toz tak, még az a kis fél mo soly is lát ha tó volt. Ahogy néz- 
te, szin te hi he tet len nek tűnt a szá má ra, hogy ez a fér fi őt akar ja, és
hogy az övé. Ek kor jött elő egy öt let, ami ké sőbb igen nagy bu ta ság nak
tűnt. Még hoz zá az, hogy ezek után min den képp meg is kell fe lel nie ne- 
ki, most jött el az ide je, hogy el kezd jen va la mit spor tol ni. A leg egy sze- 
rűbb mel lett dön tött, ami nem más, mint a fu tás, egyéb ként más hoz esz- 
kö ze sem lett vol na. Mi vel visszaaludni már kép te len lett vol na, vi szont a
ked ve sét sem akar ta fel éb resz te ni, hi szen igen csak ki me rí tő volt szá- 
má ra az el múlt idő szak, rög tön a tet tek me ze jé re is lé pett. Hal kan ki má- 
szott az ágy ból, le ment, ká vét ké szí tett, majd me le gí tőt vett és edző ci- 
pőt hú zott fel. Kez dés nek nem ter ve zett hosszabb tá vot, né hány ház
meg ke rü lé sét bő ven ele gen dő nek tar tot ta. Csak épp még ennyi is sok- 
nak tűnt.
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