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1. fejezet
 

Csak  ezen  az  emelkedőn  jussak  fel!  Mondtam magamnak.  A  lábam már  ezerrel
nyomta  a  pedált,  s  az  arcom is  verejtékben  úszott,  de  a  bicajom csak  millimétereket
araszolgatott fölfelé San Francisco egyik legmeredekebb utcáján. Nem volt elég az idegeket
tépő suli, de még ez is! Különben meg mi a francnak kell pont most megbeszélni a színjátszó
kör próbáit? A franc az egészbe! Nem ér ennyit az egész! Már lassan a nyelvem lóg, mint
annak a kutyának, aki az előbb ment el mellettem a gazdijával, de ők lefelé tartottak. Már
csak egy kicsi hiányzik! Kész, feladom! Inkább tolom!

Így az út hátra lévő részén toltam. Csöngettem az ajtón. Belülről valaki a személyzetet
szidta, majd egy tetőtől talpig Armaniba bújt nő tárta ki az ajtót előttem. Mi tagadás, Sarah
a suli leggazdagabb lánya volt.

− Szia! − köszönt nyájasan, majd a kezét nyújtotta. − Elisabeth Grant vagyok, Sarah
anyukája.

− Jó napot! Engem Rachelnek hívnak.

− Kerülj beljebb. A többiek már itt vannak.

− Köszönöm.

− Jaj, hol van Maria, mikor az embernek szüksége van rá? − Most felém fordult. −
Bocsáss meg egy pillanatra! − És elsietett.

− Csak tessék − mondtam inkább magamnak, mint a magas, szőke nőnek.

Szemem körbejárt az előtéren. A falakon ízléses képek díszelegtek, a márványpadlón
pedig tükröződött a kézzel készített,  aprólékos csillár fényei. Valahonnan kellemes zene
áradt halkan.

Kitárult a nagy kétszárnyú faajtó, és beinvitált egy telt, egyenruhás asszonyság.

A nappali vagy fogadóterem, vagy mit tudom én mi, még pompásabb volt, mint az
előtér.

Az  egész  helyiség  halvány  sárgában  úszott.  A  keleti  bútorok  meg  azt  a  hatást
keltették, mintha Indiába csöppentem volna.

− Sziasztok! − köszöntem az iskolai színjátszó csoport tagjaira.

Miután én is helyet foglaltam, Sarah folytatta:

− Nos, ott tartottunk, hogy tagdíj. Mindenki befizet erre a félévre úgy... − mélyen
elgondolkodva számolta a költségeket, ekkor reagáltam én.



− Mi? Tagdíj?

− Ja!

− Minek az?

− Hát... jelmezekre, díszletre... stb.

− Azt nem a suli fizeti? − kezdtem kikészülni. Azért kell ennek a buta libának a zsé,
hogy bővítse a zsebpénzét? Azt már nem! Körbetekintettem a hallgató arcokon. Senki sem
mert szembeszállni Sarah akaratával. Ezen még jobban felbőszültem. Képesek, és csöndben
nézik, ahogy kiszipolyozza a megtakarított pénzünket.

− Egyébként, ja. Tényleg a suli fizeti − vette át a szót Sarah −, de azok olyan ócskák.
Tök nevetségesen néztünk ki bennük a tavalyi Diáktársulatok Találkozóján. Tök gáz volt!
Ugye nem akartok megint leégni?

A tömegen halk moraj futott át. Éreztem, hogy kicsúszik kezem közül a gyeplő, és
ismét Sarah vezeti a bandát.

− Akkor szavazzunk − félreérthetetlenül  rám tekintett.  − Döntse el  az,  hogy mi
legyen!

− Rendben!

− Ki szavaz arra, hogy ne legyen tagdíj?

Én egyből jelentkeztem, és rajtam kívül még egyvalaki fel akarta rakni a kezét, de
mikor szúrós szemekkel rá nézett Sarah, inába szállt a bátorsága.

− Ellenpróba. Ki akar tagdíjat?

Bizonytalanul, de szép sorjában fellendült minden kéz.

− Helyes! A héten várom a 10 $-okat. Mindenkitől! − félreérthetetlenül rám nézett.

− Remek! − álltam föl dühösen. − Akkor, sziasztok! − kimentem a szobából, át az
előtéren, ki a szabadba a bicajomhoz.

Sarah utánam szaladt.

− Héj! Mi lesz a többivel?

Ültömben félig visszafordultam.

− Küld el faxon! Nem érdekel! Csinálj, amit akarsz, úgy is az lesz, amit te akarsz.

Láttam, hogy ajkán gúnyos, elégedett mosoly húzódik, aztán már hajtottam is lefelé.
Hál' Istennek, most nem szakadtam meg, de a féket alaposan kellett nyomjam. Hazafelé az
agyam csak úgy cikázott a sok hülyeségtől.



A lakás előtt bedobtam a bicajom a raktárba, aztán dühös léptekkel baktattam fölfelé
a hetedikre. A kulcsomat kerestem közben a táskámban, és annyira elmélyültem, hogy észre
sem vettem a lefelé tartó srácot, akit Bradnek hívtak, és történetesen totál belé voltam
zúgva

− Szia Rachel!

Felkaptam fejemet, és egyenesen méregzöld szemébe néztem. Szám szóra nyílt, hogy
visszaköszönjek, de nem jött ki hang a torkomon. Széles mosolyától teljesen elolvadtam.
Csak hallgattam bambán, mire észbe kaptam, már elment mellettem.

Hogy lehetsz ilyen hülye! Mondj már neki valamit!

Visszafordultam, de már csak távozó hátát láttam. Ezt szépen elszúrtam. A kezemmel
nagyot csaptam a homlokomra. Te béna! A tatyómból előhúztam a csilingelő kulcscsomómat,
majd egy nagyot fújtam. Ma semmi sem akart sikerülni. Végigtekintettem a falon, amiről
már javában kopott a festék, s tele volt firkálva mindenfélével. Gondolataim visszatértek
Bradhez.  Igazság  szerint  még  életemben  nem  beszéltem  vele,  csak  köszöntgettünk
egymásnak. Pedig csak egy emelettel lakott följebb nálunk, és egy suliba is jártunk, bár nem
egy osztályba. Egy biztos, rohadtul jóképű egy srác! Talán a suliban a legjobb, leszámítva
azt a nyálas képű Zac-et. Sokszor rajta felejtettem a szememet az udvaron szünetekben...
meg kaja közben... meg mikor kint torna órája volt... na jó! Szinte mindenhol, ahol csak
láttam.

Majdnem mindig összefutottunk a lépcsőn, pedig lift is működött az épületben, bár
aki  csak  tehette,  inkább  elkerülte.  Ha  egyszer-egyszer  mégis  azzal  kellett  menjek,  a
hatalmas  fogaskerekek  csak  úgy  nyikorogtak,  és  kattogtak.  Falai  reszkettek,  mintha
bármelyik pillanatban széteshetne. Gyakorlatilag már rég ki kellett volna selejtezni. Micsoda
felelőtlenség!

Kezem a zárral babrált. Nagy nehezen bejutottam. Anyám sehol, viszont a hűtőn egy
cetli:

 

Későn jövök, ne várj meg. Kaja nincs, de pénz van a ... tudod, hol. Puszi, Anya

 

Pfff!  Remek!  Akkor  még  vásárolhatok  is!  Mindjárt  nyolc.  A  gyomrom  korgott
irdatlanul. Végigszáguldottam a kis nappaliszerűségen, ami a konyhával egybe volt építve.
Előkotortam a pénzt a tv alól. Sose lehet tudni, mikor jön egy betörő, ezért a zsét általában
iderakta anya, ha egyedül maradtam itthon. A kis folyosón a szobámba masíroztam, majd
ledobtam a földre az oldaltáskám. Mit ne mondjak, nem volt egy nagy szám a kégli, de
otthonos. A jobb sarokban tengődött az ágyam, mellette az ablak alatt az íróasztalom, rajta
nagy kupival,  a másik sarokban egy szekrény, benne szintén rendetlenség. Az asztalom
lábánál is már kifolyt a szemét a kukából, de lusta voltam levinni. Az ágyamon Komisz
szendergett, de mikor meglátott, leugrott, s a lábam elé csücsült, tappancsaival pedig a
lábamat  kapargatta,  hogy  végre  foglalkozzon  a  gazdi  a  kutyusával.  Apró  gombszemét



könyörögve rám szegezte, és nem tudtam tovább ellenállni neki. Megesett rajta a szívem.
Lehajoltam, és az ölembe vettem a kis fenevadat.

− Na, mi van, Komisz? Hiányoztam? − nyelvével össze-vissza nyalogatott. Mikor már
fülig értem a nyálban, letettem. − Kösz kutyi! Nem kellett volna! − elmosolyodtam, és egy
tiszta póló után kezdtem kutatni a cuccaim között. Aztán a bejárati ajtóhoz siettem.

− Gyere Komisz! Sétálunk egyet.

A kellemest a hasznossal. Az éjjel-nappaliban vettem pár kiflit és némi rávalót. Aztán
a  kis  parkban  leültem  az  egyik  padra,  míg  a  kutya  szaladgált.  Közben  nekiláttam  a
vacsimnak. Hamarosan nyár lesz. Már csak egy hét. Milyen jó is lesz akkor. Anya beígért
nekem a tizenhetedik szülinapomra egy skóciai nyaralást. De addig még vagy egy hónap!
Lassan  lebukott  a  nap,  meggyújtották  az  utcai  lámpákat.  Szemeimet  behunytam,  és
akaratom ellenére is Bradhez kanyarodtak gondolataim.

− Hello Rachel! − egy srác magasodott elém.

− Clark? Te meg hogy kerülsz ide?

− Épp CD-t vettem − meglengette a zacskót a kezében.

− Aham.

− És te?

− Kutyát sétáltatok.

− Aha.

Kínos csönd telepedett ránk.

− Akkor...  megyek − jelentette ki  Clark,  de nem mozdult,  csak tétován álldogált
mellettem.

− Oké, szia!

− Szia! − mondta, majd elment.

Érdeklődve néztem utána. Clark egy osztálytársam bátyja volt, és történetesen az én
Brademmel járt egy osztályba. Mindketten tizenegyedikesek voltak. Már-már érett férfiak.
Futólag beszélgettem párszor Clarkkal, de elég unalmas alaknak találtam. Kinézetre is tök
átlagos.  Mogyoróbarna  szem,  sötétbarna  haj,  átlagos  magasság.  Visszafogott,  nem  túl
bőbeszédű. Mit is gondolhatnék ezek után róla? Ez az egyetlen szó illik rá: unalmas. Bár
kedvesen beszéltem vele, nem találtam érdekesnek. Bezzeg Brad! Ő... tökéletes volt, minden
szempontból!

Mélyet sóhajtottam, de aztán csipogni kezdett az órám, mire én fölugrottam a padról,
és Komisz után indultam, aki egy bokor alatt kapirgált.



− Gyere, menjünk haza!

Lassan elindultunk, kutyusom szófogadóan baktatott a lábamnál.

Miután felértünk nagy nehezen a lakásra, és miután már a tüdőmet is majd’ kiköptem
a lépcsőn való fölmenetelésben, végre beálltam a tus alá, és átadtam érzékeimet a forrón
alám hulló  cseppeknek.  Vizes  hajamat  törölközőbe tekertem,  és  lehuppantam a tv  elé,
amiben  szokás  szerint  nem volt  semmi  izgi.  Mégis  tíznél  előbb  nem kerültem ágyba.
Lefekvés előtt a nyári táboron járt az eszem. A prospektus képei előttem lebegtek. Valami tó
partján lesznek a faházak, körülötte erdő, mely megannyi állatnak ad otthont, s egy időre
minket is magába fogad. Nyári színjátszó, film és fotótábor. Speciális neve nem volt. Ami
tény, kicsit húzós az ár, de két hét felhőtlen szórakozásra megéri. Gina is mondta, hogy jön,
és akkor...

Te jó ég! Jövő hétre le kell adni a házi dolgozatot, és még el se kezdtem! Holnap
péntek. Remek! Van még egy hétvégém. Hogyan fogok összevágni egy húsz oldalas dogát?
Passz!  Különben  is  mi  érdekeset  lehet  írni  a  Golden  Gate  Parkról  vagy  annak
látványosságairól?  Mekkora hülyeség az egész!  Nem fogom megcsinálni!  Nem és kész!
Húzzon meg, ha annyira akar! Ígyis épp, hogy kettes vagyok földrajzból. Pedig szeretem, de
az a hülye Mrs. Hach az agyamra megy az idióta feladataival együtt! Anya meg csodálkozik,
hogy miért állok bukásra.

Nagyot  ásítottam.  A  gondolataim  lassan  kezdtek  teljesen  egybefolyni,  s  végül
elnyomott az álom.

 

 



2. fejezet
 

Reggel anya szokás szerint az ágyban mélyén horkolt. Úgy tűnik, tegnap éjszakás volt
a St. Michelle kórházban. Legkésőbb jövő hét keddre le kell adni a jelentkezési papírt, de alá
akartam íratni anyával, még mielőtt kiderül az év végi jegyem föciből. Ha tudná, hogy így is
borotvaélen táncolok, tuti, nem enged el. Cselekednem kellett!

Miután  fölöltöztem,  és  bekaptam  két  falatot,  halkan  az  ajtajához  lopóztam,  és
benyitottam. Naná, hogy irdatlanul nyikorgott!

− Anya!

Válaszul csak fészkelődést kaptam, de pár percre rá az is elhalt.

− Anya! − szóltam hangosabban.

− Rachel? Mi baj van? − kérdezte álmosan, majd hatalmas karikákkal a szemem alatt
kitámolygott  az  ágyból,  és  felvette  a  rózsaszín  köntösét,  aztán  elindult  át  a  folyosón,
egyenesen a konyhába. Felrakta a kávét, majd felém fordult, és kérdő pillantásokat lövellt
rám. Kezemben megláthatta a papírt, mert egyik szemöldöke vészesen fölhúzódott.

− Rachel! Mit csináltál már megint a suliban?

− Semmit, nyugi! Ez a tábor jelentkezési lapja. Aláírod? − tollal a kezemben azonnal
az orra alá dugtam, és könyörögve lebegtettem a szempilláimat.

Anyám gyorsan átfutotta a szemével, majd így szólt:

− A földrajzzal hogy állsz?

Tudtam. Tudtam, hogy ide lyukadunk ki.

− Izé… szóval − dadogtam. Agyam vészesen kereste a kibúvót.

− Meg lesz a kettes? Legalább? − egyre mérgesebb lett.

− Talán... bár ez attól függ...

− Mitől?

Egy dolgozattól, amit semmi kedvem nem volt elkészíteni, de ezt nem mondhattam így
el neki.

− Van itt éppen... egy feladat.

− Akkor írd meg! − levette a kávét, és megtöltötte a poharát.

− De...



− Ha te megteszel nekem annyit, hogy nem buksz meg, akkor talán... beszélhetünk
erről.

− De...

Más  talán  egy  nyivákoló  csitrinek  vélt  volna,  egy  ilyen  egyszerű  feladat  okozta
nyavalygásom miatt, de az az igazság, hogy esküdt ellenségek voltunk, Mrs. Hach, meg én.
Mármint képletesen értve.

 

− Rachel, hamarosan egyetemre mész. Ne rontsd le így a tanulmányaidat! Kell az
ösztöndíj!

Mérgesen fújtam egyet. − Elegem van az egyetemből! Nem akarok egyetemre menni!
Nem akarok semmi Yale-t, semmi Harvardot! Színésznő akarok lenni, és ahhoz kell ez a
tábor!

− Kicsim, kérlek! Ne szúrd el úgy az életedet, mint én!

Felvillantak a régi emlékképek. Apa és anya veszekszik. Aztán egy idegen nő... Anya
és én költözünk... Utáltam az apámat. Képes volt egy fiatal nő miatt elhagyni minket. Ezt
sosem bocsátom meg neki! Azóta anya nehézkesen, de talpra állt. És most teljes erejével
azon van, hogy eltartson. De ez most más volt! Azt akarta, hogy orvos legyek, vagy valami
ilyesmi, de nekem egészen más álmaim voltak. Ő mindig is ez akart lenni, és egyre csak ezt
hajtogatta, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom.

− Anya, értsd meg, én nem akarok orvos lenni!

− Jó,  ne  legyél  az!  De azt  hiszed,  a  színészetet  nem kell  tanulnod? − a  papírt
visszanyomta a kezembe. − Majd akkor beszélünk erről, ha a tanulmányid rendben lesznek!

− Rendben! − kitéptem a kezéből, és kirohantam a lakásból, vállamon a táskámmal
egyenesen a  suliba.  Addig nem sírtam,  míg anyával  szemtől-szemben álltam,  de mikor
kiértem az utcára, a könnyeim eleredtek. A világ gonosz volt! És én meg az áldozata.

 

A suli udvarán leültem az első padra, mellém hajítottam a táskám, és csak vártam a
csengőt, és hullattam a könnyeim.

− Rachel? Mi a baj? − Gina ült le mellém. Eleinte nem nagyon volt kedvem beszélni
róla, de aztán szép lassan megeredt a nyelvem.

− Nem semmi! − kezdte. − Ne is törődj vele! Úgyis elenged.

− Feltéve, ha földrajzból átmegyek!

− Csak egy dolgozat, egy egyszerű fogalmazás. Ne légy ennyire lusta, hogy megírd!
Tök egyszerű!



−Ja, neked! Hiszen te már vagy egy hete beadtad... Tényleg, miről írtál?

− Hát a Golden Gate Parkról. Mért, nem arról kellett?

− De azon belül?

− Arról a malomról.

− Értem... − kis hallgatás után fura ötletem támadt. − Nem adnád ide?

− Mi? Hogy lemásold? Dehogy is! A tanárnak rögtön feltűnne. Próbálkozz!

− Kösz!

− Na, ne morcoskodj! Használd a netet, meg menj terepszemlére. Nekem pompásan
bevált! − kacsintott rám.

− Oké, de mégis nem...

A csengő éles hangja hasított a levegőbe, mire Gina fölpattant.

− Gyere, mert elkésünk!

Így csak magam elé mormoltam a szavakat: − Nem segítenél mégis? − majd fújtam
egy nagyot, és én is elindultam. Az ajtónál tülekedtek a diákok, és sikerült majdnem elesnem
a nagy tolongásban, de ekkor hirtelen elkapott valaki.

− Kö… − a szavaim a torkomra fagytak. Brad. Kecsesen felsegített,  majd tovább
sodródott  a  tömeggel.  Én  meg  ott  maradtam  egyedül.  Körülöttem  hömpölyögtek  az
emberek, de én csak álltam letaglózva.

 

− Rachel? Rachel Thronton!

Bambultam magam elé a padban matekórán, s álmodozva gondoltam vissza a reggelre
Braddel, így csak akkor kapcsoltam, hogy Mr. Rice, a tanárom engem hív ki a táblához,
mikor a mellettem ülő Heather megbökött a könyökével. Nagy nehezen feltápászkodtam a
padból, és iszonyú lassú léptekkel elindultam a táblához, majd ugyanilyen lassúsággal a
tanár felé fordultam.

− Vegye azt a krétát... Igen, azt, és írja a következő példát.

Bizonytalanul  elkezdtem írni  a  feladatot,  de  mind  egyre  többször  pillantottam a
faliórára.  Mért  van az,  hogy csak a  filmekben csöngetnek ki  akkor,  mikor  a  diák épp
matekpéldát old a táblánál? Nekem mért nincs szerencsém? De hiába, még vagy húsz perc
hátra volt. Tanácstalanul megálltam. Őszintén, semmit sem tudtam.

− Most meg mire vár? Oldja meg! Tessék! − kezével semmitmondóan a táblára intett.
– És ne jöjjön nekem azzal, hogy nem tudja. Ettől függ az év végi jegye. Vagyis ettől is!



Visszafordultam, de hiába bűvöltem az x-eket, meg y-okat, sokat nem haladtam előre.
Ekkor bekopogtak az ajtón. Mindenki érdeklődve fordult a látogató felé.

− Elnézést tanár úr, de kérhetnék pár krétát? Mrs. Hach küldött.

Mr. Rice csak biccentett.

Clark volt az. Szélesre tárta az ajtót, s benyomult rajta. A táblára nézett, majd elindult
felém. Mr. Rice az egyik diáknak segített addig, így nem láthatta, hogy Clark nekem segít.

− Töröld le, amit eddig írtál! − mondta határozottan, mire teljesítettem parancsát. −
Add ide azt a krétát! − gyorsan levezette a feladatot, én meg csak néztem rá hálásan, hogy
végre véget vet szenvedéseimnek. Aztán markolt az íróeszközből, elköszönt, és elhagyta a
termet, de előtte még egy bátorító mosolyt küldött felém.

− Nos Miss Thronton, lássuk azt a példát!

Erre odavágtam az eredményt, amit Clark lesúgott, és megfordultam. Az osztályon
halk kuncogás szaladt át.

− Oh...  − csak ennyi  futotta a férfitól.  Mellém lépett,  és elkezdte átszámolni  az
egészet,  közben a homlokát ráncolta.  − Rendben...  A helyére mehet − látszott  rajta a
megdöbbenés.

Vidáman visszaballagtam a padomhoz.

De jó is volna, ha minden napom ilyen jól menne!

Mégis hiába alakult felhőtlenül a délelőttöm, otthon anya várt, ha minden igaz, és a
veszekedés.

A  lépcsőházban  nehéz  lépteim  zajongtak.  Braddel  nem  találkoztam,  bánatomra.
Viszont  anya  még  nem ért  haza.  Legalább  lesz  időm átgondolni  a  dolgokat.  Addig  is
nekiláttam a földrajznak. A cím már megvolt: Golden Gate Park. Nem túl fantáziadús, de
nekem épp elég. Vagy két órát ültem a gép előtt, nem sok eredménnyel. Különben meg
péntek délután volt.  Ilyenkor nem ezen jár az ember esze.  Örül,  hogy végre pihenhet.
Eszembe jutottak Mrs. Hatch szavai: „Ugye nem akar megbukni, Miss Thronton? Nem lenne
ínyemre,  ha  miattam  nem  tudná  befejezni  a  tizedik  osztályt.  Hétfőre  ne  felejtse  a
dolgozatot!” El tudom képzelni, mennyire fájna neki, ha meg kellene húznia. Egy frászt! Még
örülne is!

Így a dolit félretettem, és inkább a táskámmal a hátamon, elindultam a központba.

A lábam csak vitt  előre,  azzal  nem is  törődtem, merre.  Az egyik piros lámpánál
megálltam, és átgondoltam, mit is akarok most csinálni. A táskámban némi kaja mellett ott
lapult  a  föcifüzetem.  Nem árt,  ha  egy-két  pillantást  vetek arra  a  parkra.  Nem mintha
érdekelne. Még egy vállrándítást is belevittem, mire a mellettem álló nő csak nézett, hogy
nekem meg mi bajom lehet.

Már messziről megláttam a zöldben pompázó teret. Lassan sétáltam egy kiépített



úton. Fiatalokat és idősebbeket egyaránt vonzott ez a hely. A látvány lenyűgözött. Össze sem
lehetett hasonlítani azzal a nyúlfarknyi kis parkkal, ami a lakhelyem mellett terült el. Itt még
valahogy a virágok is szebben tündököltek, de az, hogy gyakorlatilag parancsszóra jöttem
ide, egyből odavágta a hangulatát.

Mégis ahogy egyre beljebb hatoltam, a fák egyre sűrűbben takartak mindent, és egyre
jobban elvarázsolt minden. Sőt, már egészen más növények vártak itt rám. A járda két
oldalát kicsi kerítés szegélyezte. Aztán meg egy patak bukkant fel a bal oldalamon, majd
előttem egy japán építmény. Húh! Ilyen szépet még életemben nem láttam. Szerettem ezt a
kultúrát, és nem is gondoltam volna, hogy van ilyen ebben a parkban. Fölöttem egyszer csak
ez állt a táblán: Japán teakert. Elvarázsolva lépkedtem, mikor az egyik padon ismerős alakot
fedeztem fel. Már majdnem sikerült elslisszolnom, mikor megszólított.

− Rachel? Tényleg te vagy az? Mit keresel itt?

Kellemes férfihangjában még ott bujkált a kisfiúság, de egész bizsergető hatást keltett
bennem. És csak tizenhét éves.

Fejemet gyorsan megráztam, hogy elhessegessem ezeket a gondolatokat.

− Szia, Clark! Ööö... A dolgozatomat írom. Tudod, a Golden Gate Parkról.

− Igen, igen. Mesélte a húgom. Esetleg segítsek?

− Andy már beadta?

− Igen. Neki is segítettem. Nos?

−  Nem  kell  −  le  akartam  rázni  magamról.  −  Azt  hiszem,  menni  fog  −  majd
bizonytalanul  körbetekintettem.  Akkor  most  merre  tovább?  Már  azt  se  tudtam,  merről
jöttem.

Ezt látva Clark elnyomott egy gúnyos mosolyt, majd félvállról megemlítette: − Ha
általános  infót  akarsz  a  parkról,  menj  a  Golden  Gate  Park  múzeumába.  Ott  mindent
megtalálsz.

− Kösz! − vetettem oda flegmán. Kezdett idegesíteni. − Pont ezt akartam, úgyhogy
már megyek is! Szia! − és elindultam visszafelé.

A hátam mögött éles, figyelemfelkeltő köhögés hallatszott, majd Clark szólt ismét: −
Rossz irányba mész!

− Hagyjál már!

A mai nap során legalább kiderült, hogy nem csak unalmas, de rettentő idegesítő is.
Milyen ellentmondásos személyiség!

Fölállt, majd mellém lépett.

− Gyere velem! − és megfogta a kezem. Dehát én nem egy óvodás vagyok, akit így



kell vezetni. Azonnal kitéptem magam a szorításából. − Bocs.

Hangja mintha megbántottságról árulkodott volna, de én meg voltam sértődve. Ne
kezeljen senki sem egy taknyos kiscsajnak! És ezt neki is megmondtam.

− Okééééé − húzta el a szót.

Csöndben haladtunk egymás mellett, aztán elénk tárult egy fehér épület, telis-tele
ablakokkal.

Hirtelen eszembe jutott, hogy épp hogy van nálam egy kis pénz. Talán a belépő kijön,
de csak egy főre, azt meg nem akartam, hogy Clark fizessen azért, hogy segít nekem.

− Clark − már a bejáratnál voltunk. − Inkább majd máskor.

− Ne hülyéskedj, hétfőre le kell adnod!

− De...

A pénztáros összeszűkített szemekkel meredt ránk, aztán elmosolyodott, és kedvesen
integetett felénk.

− Szia Martha!

− Sziasztok! − Érdeklődő szemeit rám vetette.

− Szeretném körbevezetni ezt az ifjú hölgyet, ha szabad.

− Hát... − látszott rajta, hogy van benne némi kétely. − Rendben. Csak a főnök meg
ne tudja.

− Ha kiderül, én magam intézkedek!

A nő elmosolyodott.

− Na, jó! Menjetek! Tünés!

Mikor már jócskán mögöttünk voltak, megszólaltam.

− Miért...

− ... engedett be? − fejezte be a mondatomat. − Mert nyaranta szoktam itt dolgozni.
És az anyám is itt dolgozik.

− Értem... Hol kezdjük?

Clark nem szólt, csak magával húzott. A teremben, ahova beléptünk, nem volt senki.
Mélységes csend honolt minden zugban, csak Clark suttogását lehetett hallani, bár aki távol
állt tőlünk, nem érthetett volna belőle semmit. A falakra ugyan helyeztek pár táblát, ami
elmondta a park történetét, de sokkal jobb volt hallgatni Clark mély duruzsolását.



Először átfogóan beszélt a helyről,  aztán rátért a részletekre, a terepen található
egyéb látványosságra.  

A délutánom remekül telt. Egy csomó lapot teleírtam, s megbeszéltük, hogy holnap,
tíz körül találkozunk a szélmalomnál, majd sorba vesszük a többit is, és így eldönthetem,
melyiket is szeretném részletesebben kifejteni.

A holnapot már alig vártam, de még hátra volt egy egész éjszaka.

− Szia, anyu! Megjöttem! − kiáltottam az ajtóból, mikor hazaértem.

− Rachel! Te meg hol jártál? Már majdnem kilenc!

Na, igen! Az idő jól elszaladt, de mikor a múzeumban végeztünk, még sétáltunk egy
órát a parkban, és egy italt is bedobtunk az egyik kávézóban.

− Nyugi, anya! A... barátnőmnél voltam. Tudod! Meg kell írnom a földrajzot! − nem
akartam említeni, hogy egy pasival lógtam egész délután. Különben sem fontos, mikor csak
segít és kész. Ennyi! Semmi több!

Anya arcára mosoly húzódott a szorgalmam hallatán.

− Édes lányom, végre benő a fejed lágya! − és átölelt.

Erről beszéltem! Mindenki gyereknek kezel! Persze nem akartam megbántani,  de
aztán finoman kiburkolóztam a karjai közül. Tudom, hogy milyen egyedül van, a válás óta.
Így hagytam, hogy kiélje anyai ösztöneit.

Aztán eszembe jutott a tábor. Nem akartam szóbahozni, de sürgetett az idő.

− Anya... − kezdtem bizonytalanul.

A konyhában a vacsora illata áradt. Anya gyorsan visszament, én követtem.

− Nos… a táborról… lenne szó − nyögtem ki végül.

Mély csönd, csak a fakanál ütődései hallatszottak. Lassan kezdett nagyon kínossá
húzódni az egész. Már-már azon voltam, hogy elmegyek, mikor végre megszólalt:

− Hol az a papír?

Örömömben a nyakába ugrottam. Az egész estét átbeszéltük. Mindketten bevallottuk,
hogy reggel kicsit túlreagáltuk a szitut.

 

 



3. fejezet
 

−  Hol  voltál?  Már  vagy  húsz  perce  várlak!  −  rikkantotta  Clark,  amikor  végre
meglátta, hogy rohanok felé, de nem tehettem róla, hogy elaludtam. Szombaton megesik
velem.

− Bocs, elaludtam.

Az eddig feszült arckifejezése most leengedett, és halványan el is mosolyodott, azt
hiszem.

Végigmentünk a zebrán, át a túloldalra. A fák között botorkáltunk.

− Mért nem egy kijelölt ösvényen megyünk? − kérdeztem.

− Mert így izgalmasabb! Lazíts!

Kezdett  kicsit  megrémíteni  ezzel  a  titokzatosságával,  de  a  kíváncsiságom  nem
engedte, hogy elfussak. A nagy gondolkodásban majdnem eltaknyáltam, de Clark elkapott.
Féltem a szemébe nézni, miközben fölsegített. Biztos azt gondolta, milyen béna vagyok.
Aztán  a  saját  szememmel  akartam  meggyőződni  róla,  hogy  tényleg  úgy  van-e,  ahogy
gondolom, s fölnéztem szemébe, mely szinte teljesen átment aranybarna árnyalatba.

A  testünk  félhomályba  burkolózott,  csak  a  nap  egy-egy  fénysugara  törte  át  a
lombozatot, ezzel viszont olyan különleges, szinte földöntúli hatást ért el, mintha valami
misztikus erdőben lettünk volna, ahol minden egyes fa mögött egy kobold vagy tündér bújik
meg.

A szeme erősen fogva tartotta az enyémet, de ekkor eszembe jutott, milyen volt Brad
karjai közt lenni, s ez kijózanított. Már nem is éreztem olyan kellemesnek ezt az egészet,
mint az elején.

− Minden rendben? − kérdezte.

Elhúzódtam tőle.

− Ja, tök jó minden... Megyünk? − és kínomban elmentem előtte.

Ekkor döbbentem rá, hogy nem is a malomhoz megyünk. Sőt! Nem is ott találkoztunk,
mert Clark előrébb várt rám.

− Hova megyünk? − kérdeztem idegesen.

− Csak ide − elhajtott egy utunkat álló gallyat.

Egy nagy tér tárult elénk. Egy zenekar épp próbált a francia diadalívhez hasonló
építmény alatt.



− Mi ez?

− A Spreckels Temple of Music. És ha vasárnap lenne, ingyen koncerten vehetnénk
részt.

− Tök jó  − ámulattal  jártam körbe a  teret,  ahol  most  csak rohanó emberek és
galambok voltak.

Sok pad várakozott  a holnapi  koncertre,  de most csak egy hajléktalan feküdt az
egyiken.

− De jó lenne részt venni egy ilyen estén − mondtam halkan, azzal a tudattal, hogy
Clark mögöttem áll, de épp egy csajjal dumált. Nem akartam zavarni, így leültem egy padra.
Clark nagyokat nevetett valamin, és ez egészen aranyossá tette az arcát. Hirtelen felém
nézett, mire én elpirultam, mert lebuktam, hogy milyen elmélyülten meredtem rá. Elindult
felém, de a lány még nem mozdult. Clark arca fura volt. Mosolygott ugyan, de nem teljes
szívéből.

− Rachel, bocsáss meg, de el kell mennem.

Kicsit mellbe vágott a hír.

− Oké, menj csak.

− Nem baj?

− Ugyan miért lenne baj?

− Akkor, szia! − és elrohant. Csak így. Engem meg itt hagyott, csak úgy!

Délelőtt csak tengődtem. Magamtól azt se tudtam, miről írjak. Ennyire béna volnék?
Úgy tűnik. Elhagyatottnak éreztem magam, aki egy ismeretlen helyre csöppent, és nem
tudja, merre induljon.

Könyvtárba mentem, hogy ott is kutassak, de egyedül oly nehéz volt.

Nagy nehezen hazaballagtam. Ma szinte semmit sem haladtam előre.

A lépcsőn viszont összefutottam Braddel. Majd’ elolvadtam, mikor megláttam.

− Szia Brad! − most megelőztem, és nem adtam a bamba nőt sem.

− Szia Rachel! Hogy vagy?

− Köszi, jól. És te?

− Én is megvagyok! − hallgattunk, aztán tett egy lépést lefelé, erre megrémültem,
hogy már menni akar.

− Brad!



− Igen?

− Van kedved...  megsétáltatni velem a kutyát? − nyögtem ki,  holott azt akartam
mondani, hogy nem akar-e meginni velem valamit egy kávézóban. Ezt elszúrtam.

− Hát... ami azt illeti... Szívesen elkísérlek.

Már elindultam fölfelé, mikor végre eljutottak a szavak a tudatomig. Akkor ez most
valami randiféle, nem?

− Máris jövök − fordultam vissza. − Esetleg addig bejössz?

− Oké.

Egymás mellett lépkedtünk felfelé. A tenyerem izzadt, s még most is alig hittem el ezt
az egészet.

Miután egy órát küszködtem a vacak zárral, bejutottunk.

− Foglalj helyet, azonnal jövök, csak átöltözöm.

Míg a szobámba igyekeztem, összekapkodtam pár szemetet és szétdobált ruhát.

Mit vegyek fel? Te jó ég! A fél ruhám már a szoba közepén landolt, de aztán nem
akartam tovább húzni az időt, így farmert és egy kis fekete trikót vettem fel. Ebben legalább
azt a látszatot keltettem, mintha nagy mellem lenne. Üdén lépkedtem kifelé.

− Kérsz valamit? − játszottam a rendes háziasszony szerepét.

− Egy pohár víz jól esne − mondta.

Azonnal teljesítettem kérését. Átadtam neki a hideg vizet, és ekkor a kezünk összeért.
Kellemes érzés áradt szét bennem.

− Akkor? Indulunk? − kérdeztem, miután visszaadta a poharat.

−A kutyus?

− Komisz! Gyere!

Azonnal megjelent a lábunk mellett, s már izgatottan csóválta a farkát.

A mellem csak úgy dagadt a büszkeségtől, mikor végigvonultam Brad oldalán, a park
sétányán. Olyan boldog voltam! Leültünk egy padra nem túl közel, de nem is a két szélére
egymástól. Hosszan beszélgettünk. Az idő kezdett lehűlni, s a karom is libabőrössé vált, de
nem akartam megzavarni ezzel a mondandójában. A közelgő nyár ellenére az esték még
hűvösek voltak. Már majdnem reszkettem. Ekkor neki is feltűnt, milyen feszült vagyok. Hogy
lehettem ilyen hülye, hogy egy szál pólóban kijöttem ilyenkor?

− Fázol? − kérdezte gyengéden.



− Aaa-ha − dideregtem.

Erre elkezdett közelíteni felém, s a következő pillanatban már átkarolta a vállamat,
mire én azt se tudtam mit csináljak.

− Ha közelebb bújsz hozzám, jobban tudlak melegíteni.

Nem  kellett  kétszer  mondani.  Szinte  hozzápréseltem  magamat.  A  fejemet
rádöntöttem, s megcsapott kellemes illata. Bal karja a karomat érintette, s ez nekem felért
egy simogatással.  Olyan harmonikus volt  ez  az  egész!  Bárcsak sosem ért  volna véget,
azonban neki is és nekem is mennem kellett. De mikor fölálltunk, megfogtam a kutyát, és
elindultunk visszafelé, akkor is átkarolt.

A lépcsőházban azonban el kellett válnunk. Felkísért a lakásra. Az ajtóban tétován
álldogáltunk. Azt hittem lesz csók is, de elmaradt.

− Köszönöm a szép délutánt – mondta.

− Én köszönöm, hogy elkísértél.

Elindult fölfelé, de visszafordult: − Rachel!

Erre gyorsan kinyitottam a már majdnem bezárt ajtót.

− Igen?

− Arra gondoltam, hogy... esetleg... máskor is csinálhatnánk valamit együtt.

− Boldogan!

− Jó éjt! − mondta kedvesen.

− Jó éjt! − mondtam a mámortól ittasan.

Szerencsére anya éjszakás volt, ezért nem kellett attól féljek, hogy lebukom, mert
biztos, hogy egyből feltűnt volna neki, hogy milyen boldog vagyok.

 

Vasárnap reggel volt. Ma aztán tényleg meg kéne írnom azt a fránya dogát, de elég
hiányos jegyzeteimből nehezen állítottam volna össze a húsz oldalt! Annak ellenére, hogy
semmi kedvem nem volt a mai naphoz, fölkeltem. A konyhába lépkedtem, és bekaptam pár
falatot, s miután felöltöztem, elindultam lefelé a lépcsőn. Bebizonyítom, hogy egyedül is meg
tudom  oldani  ezt  a  feladatot.  Nincs  szükségem  Clarkra.  Bár  ebben  nem  voltam  száz
százalékig biztos.

Kiléptem a napfényes utcára. A karommal felfogtam a hirtelen rámtörő fényáradatot,
s miután már nagyjából megszokta a szemem az új helyzetet, egy ismerős alakot vettem
észre  az  út  túloldalán.  Az  illető  most  hanyagul  ellökte  magát  a  faltól,  amihez  eddig
támaszkodott, és elindult felém.



− Hogy kerülsz ide? − kérdeztem még mindig kicsit megbántódva a tegnapitól.

− Bocs, hogy tegnap úgy otthagytalak. Megígértem, hogy segítek, erre lepattantam.

− És? Mit akarsz ezzel mondani, Clark?

− Szeretném rendbe hozni a dolgot − mélyen hajbókolt előttem. − Drága hölgy,
megtisztelne azzal, hogy velem tölti el ezt a szép, verőfényes napot? − a kezét nyújtotta,
amit bizonytalanul elfogadtam.

− Rendben van! Megbocsátok, de most aztán húzzunk bele, mert estére komplett
szöveget kell begépeljek, és kinyomtassak.

− Akkor ne késlekedjünk!


