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1.
A család barcelonai hétvégéje várakozáson felül  sikerült.  Végre egy kicsit  fellélegezhettek a

hétköznapok gondjaitól, s bajaitól. A gyerekek is remekül szórakoztak.

Pénteken  reggel  érkeztek  Barcelonába,  még  aznap  megnézték  a  várost  és  bejárták  a
Világörökség részeként számon tartott nevezetességeket. Lenyűgözte őket a Katalán Zene Palotája, a
Szent Család temploma a Születés kapujával és Gaudí egyéb művei is. Ellátogattak még a Santa
Eulalia-katedrálisba és a Picasso-múzeumba, mely Barcelona leglátogatottabb múzeuma.

Callie egész nap azon tűnődött, hogy milyen kivételes ember a férje. Figyelte, hogy Tyler milyen
részletességgel magyaráz meg minden kis apróságot. A férfi jól kidolgozott külseje, markáns vonalai
alatt mélyen érző szív rejlett, melyhez széles körű tárgyi tudás párosult, amit ügyészként is remekül
tudott kamatoztatni.

Késő este értek csak a szállodába, az álom is már majd elnyomta őket. Lefektették Johnnyt,
akinek kivételesen mesét sem kellett olvasni oly gyorsan elszenderült. Callie már alig várta, hogy a
férje mellé bújhasson. Magukra zárták a háló ajtaját, nehogy véletlenül a gyerekek rájuk nyissanak.

Szombaton,  miután  felkeltek,  megreggeliztek,  kibéreltek  egy  motorcsónakot  és  kimentek  a
tengerre. Callie hét hónapos terhes volt, így nem búvárkodhatott. Egy kicsit fájt miatta a szíve.
Szerette volna érezni azt a nyugalmat, békét és meghittséget, amit a merülés ad, Johnny is túl kicsi
volt még hozzá, de nekik sem volt okuk panaszra. Hiszen oly tiszta volt a víz, hogy fentről is lehetett
látni a halak gyönyörű, káprázatos szín-kavalkádját és még két palackorrú delfin is játszadozott nem
mesze. Ebéd után meglátogatták a Ciudadela Parkot, benne az állatkertet és a Zoológiai Múzeumot,
majd visszatértek a hotelbe.

Este Jason vigyázott Johnnyra, hogy a szülők elmehessenek az operába. Három tenorista tartotta
az előadást, nagyon szívhez szóló volt. A szállodába sétálva mentek, s közben beszélgettek.

- Csodálatosan nézel ki! – mondta hazafele sétálva az államügyész, miközben figyelte, ahogy a
holdfény  rásütött  felesége  hosszú  fekete  hajára,  megvilágítva  elegáns  ruháját,  ami  kiemelte
gyönyörű  lábait  és  kecses  alakját,  így  visszatükrözve  egzotikus  külsejét.  Olyan  volt,  mint  egy
festmény.

- Szeretlek! – súgta Callie.

-  Mondtam már, hogy állapotosan még vonzóbb vagy? – bókolt még a férfi.  Nem a külsejét
szerette igazán a nőbe, hanem azt, amilyen belül volt, de mindig le tudta venni lábáról mélybarna
szemeivel, melyből sugárzott az érzékiség. Ezzel vonzotta magához, már az első találkozásukkor.
Mikor ránézett, majd’ belehasadt a szíve, nem a fájdalomba, hanem, mert megbabonázta. Volt valami
a tekintetében, amit nem tudott megmagyarázni.

Mire visszaértek, már a gyerekek aludtak. Tyler benyitott a szobába, majd halkan becsukta az
ajtót. Kedvesen a feleségére mosolygott ezzel jelezvén, hogy minden a lehető legnagyobb rendben.
Odament hozzá és átölelte, úgy tértek nyugovóra, ügyelvén ne csapjanak túl nagy zajt.

Vasárnap úgy döntöttek, addig mégsem mehetnek el  Barcelonából,  míg nem mennek ki  egy
meccsre. 2-0-ra nyertek a hazaiak, azért kemény mérkőzés volt. Élvezték, csak azt sajnálták, hogy
ezzel véget ért a hétvége és haza kellett menniük San Franciscoba.



2.
Másnap együtt mentek munkába. Elvitte a feleségét, hogy megnézze és megvitassa a tervezővel a

kollekciót, amit aznap este a focisták fognak viselni a fotózáson. A férfira egy fárasztó tárgyalás várt
és még az ügyészség tagjaival is egyeztetni kellett. Ezt a pert nem veszíthették el, úgy, mint egyiket
sem. Tíz hónappal ezelőtt választották meg államügyésznek és attól kezdve minden pert megnyertek.
Nem akart ezen éppen most változtatni.

Sok apróbb, meg nagyobb ügye volt, de volt egy hatalmas drogbáró miatti nyomozás, ez az ügy
még ugyan nem került a tárgyalóterembe, de remélték, minél hamarabb odáig is eljuthatnak.

Munka után benézett a stúdióba, ahol még javában folytak az előkészületek.

- Szia Kicsim!

- Szia! Hogy ment a tárgyalás?

- Egész jól. Sikerült kiválasztani, hogy a fiúk mit viseljenek?

- Igen, bár volt némi nézeteltérésünk, de megoldottuk.

- Jól van. Megyek, megnézem Feliciát.

Felment az emeletre megkeresni, aki épp az egyik csatárral beszélgetett.

- Hello Licia! Mi újság?

- Hello! Jövő hétre készen lesznek a női ruhák is, a szabásminták már megvannak.

- Kész vannak, kezdhetnek – szólt be Brandon, a csapat managere.

A kollekció részeként, elsőként egy szürke csíkos fekete öltönyt, hozzá fekete pólót mutattak be.
Utána homok színű hajszálcsíkos öltöny következett,  fehér hosszú ujjú pólóval.  A harmadik egy
világoskék ing, indigó színű kötött pulcsival és fekete szövetnadrággal. Ezt követte egy zöldessárga
teniszpóló, törtfehér öltönnyel. Az ötödik fehér T-shirt volt farmerral. Aztán piros-fehér teniszpóló,
fekete pantallóval. Végül indigókék öltöny, fehér inggel, hozzá rózsaszín nyakkendő.

A fotózás jó hangulatban telt el, bár emiatt egy kicsit tovább tartott.

- Készen vagyunk! – volt a végszó.

- Remek. Szép munka volt! Meghívok mindenkit egy sörre – mondta Ty.

- Ingyen pia. Ezt nem lehet kihagyni – jegyezte meg viccesen valaki.

Remekül szórakoztak. Egy kicsit fel is öntöttek a garatra. Jó este volt mindenkinek, kivéve Callie
férjének.  Felesége  ugyanis  eléggé  kótyagos  lett,  emiatt  pedig  túl  kihívóan  viselkedett,
megszégyenítve  ezzel  az  üzlettársai,  barátai  előtt.

Hazafele az autóban szótlanul ültek egymás mellett, nem vesztek össze, de érezhető volt köztük a
feszültség.

A Ford mustang behajtott az udvarba és egészen a ház bejáratáig gurult. Az asszony meg sem



várta, hogy férje kinyissa a kocsi ajtaját. Tyler, miután a neje lefeküdt, szólt Jasonnek, hogy elmegy.
Azért a fiú lelkére kötötte, hogy ha bármi van, azonnal telefonáljon rá.

Nem akart maradni. Úgy érezte, olyat mondana, vagy tenne, amit később megbánna.

Callie másnap megdöbbenten tapasztalta, hogy a férje nem aludt otthon. Tudta, nem lett volna
szabad innia, már a baba miatt sem. Be is ismerte magának, hogy Ty joggal dühös rá. Viszont nagyon
zavarta, hogy a férfi máshol töltötte az éjszakát. Erre a házasságuk során még nem volt példa.
Előfordult, hogy a munkája miatt el kellet mennie - volt mikor két hétre is - de olyan, hogy csak úgy
máshol aludjon, soha.

Tyler egyik barátjánál töltötte az éjszakát és csak másnap este munka után ért haza.

- Hello! – nyitott be az ajtón.

- Szia Apa! – és már Johnny ugrott is apja nyakába.

- Szia Kisfiam! Hogy telt a napod?

- Hol voltál az éjszaka? – kérdezte szavába vágva Callie.

- A rohadt életbe! Szerintem semmi jogod sincs számon kérni! Mégis kinek hiszed te magad! –
förmedt rá a feleségére.

Megpuszilta a fiát, majd letette az öléből és sarkon fordulva távozott. Csak úgy csikorogtak a
kerekek, ahogy kihajtott az udvarból.

Az asszony sírva fakadt. Ezt már megint elrontotta. Nem lett volna szabad neki esnie, de egész
nap gyötörte a féltékenység. Rájött, meg kell bíznia benne, ha meg akarja tartani a házasságát.

A férfi visszament az ügyészségre, hogy befejezze a papírmunkát, amit holnapra hagyott. Amikor
beért látta, hogy Katherine még ott van.

- Szia! Még bent vagy?

- Igen, most készültem hazamenni. Hát te?

- Végül csak nem bírtuk ki, úgyhogy gondoltam visszajövök – mondta Tyler.

A nő évek óta az egyik legjobb barátja volt, mindent elmondtak egymásnak.

-  Na,  ne  búslakodj  itt  nekem,  mert  csak  tovább  bosszantod  magad.  Gyere,  vezesd  le  a
feszültséget. Elmegyek veled futni – bíztatta Katherine.

- Azt hiszem, igazad van. Hová megyünk?

- Golden Gate Park.

- Még szerencse, hogy tartok joggingot az irodában – mosolygott a férfi.

- Látod, te mindig minden eshetőségre fel vagy készülve.

- Különben elég pocsék államügyész lennék, nem gondolod?



Fantasztikusan érezték magukat. Felszabadultak a sok stressztől, ami folyamatosan érte őket.
Szerettek egymás társaságában lenni. Mindig megnyugtatták, jókedvre derítették egymást. Igazán
egyikük sem hitt a férfi és nő közötti igaz barátságban, de a lelkük mélyén tudták, az övék ilyen.

Már Ty is másképp látta a dolgokat. Tudta, hiába hibázott a felesége, meg kell bocsátania, ha
nem akarja elveszíteni. Márpedig ehhez túlságosan szerette. Nem tudott volna róla lemondani.

Mire hazaért, már lefeküdtek. Benézett a fia szobájába, aki olyan édesen szorongatja álmában a
kis plüss Szimbát, hogy az apja menten elérzékenyült. Nagyon szerette a gyerekét. Ő, és a felesége
voltak számára a legfontosabbak.

Callie már alig várta, hogy Tyler hazaérjen. Elhatározta, bármikor jön is meg, nem fogja kérdőre
vonni.  Kedves,  megértő akart  lenni.  Éreztetni  akarta,  hogy megbánta és mennyire szereti.  Sok
mindent megbocsátott ő is a férjének, mert nagyon szerette. Az már közel sem volt annyira elnéző
vele, de a nő bármit megtett volna érte.

Majd összeszorult a szíve, mikor meghallotta a férfi lépteit. Ezernyi gondolat cikázott a fejében.
Vajon  megint  veszekedni  fognak,  vagy  minden  rendben  lesz?  Haragszik  még,  vagy  már
megbocsátott?

- Szia Drágám! Még nem alszol?

- Szia! Még olvastam egy kicsit – mondta a nő. Végre megnyugodhatott.

- Ne haragudj, nagyon szeretlek! – ült le az ágyra, megfogta felesége kezét, s megcsókolta.

- Jaj Baby, bocsáss meg. Annyira sajnálom – lehelt csókot férje ajkára.

Aznap este sokáig beszélgettek, megvitattak minden kis apróságot, ami eszükbe jutott. Végre
boldogan aludhattak egymás karjaiban.

Másnap munkába menet Ty elvitte a magazinhoz, hogy kiválasszák, mely képek szerepeljenek az
újságba.

- Natalia hol van? – kérdezte Callie a főszerkesztő titkárnőjétől.

- Megbeszélésen a tárgyalóban.

- Köszönöm – mondta, majd elment megkeresni a nőt.

- Igen? – kérdezte Natalia.

- Nyugodtan folytassátok csak, mintha itt se lennék.

Miután véget ért a megbeszélés, közösen kiválasztották a fotókat. Utána pedig megvitatták a
magazin nyomtatás előtti terveit.

Este sokáig játszottak Johnnyval, majd folytatták a beszélgetésüket.

- Olyan fura az élet, nem? – kérdezte Ty.

- Mit értesz ez alatt? – kérdezett vissza a neje.

- Hogy csak akkor jövünk rá, mink van, ha már elvesztettük. Nem tudjuk értékelni a jót. Nem



becsüljük  meg,  amink  van.  Persze  mikor  már  késő  foggal-körömmel  ragaszkodnánk  hozzá.
Magyarázhatnak  nekünk,  úgysem hallgatunk  senkire.  Tudjuk,  hogy  igazuk  van,  de  a  fejünkbe
veszünk valamilyen dolgot, és nem tágítunk, míg jól pofára nem esünk. Utána beismerjük, hogy
hibáztunk. Fogadkozunk, hogy hallgatunk majd a jó szóra, de megint beleesünk a hibába.

- Megelőzhetjük? Értékelhetjük, amit kaptunk?

-  Szerintem  igen,  ha  megmozdul  bennünk  valami.  Egyre  bunkóban  viselkedünk  másokkal.
Tapintatlanok,  arrogánsak  vagyunk,  nem törődve  a  következményekkel.  Le  kellene  vetkőzni  az
énünket, akkor is, ha nehéz.

-  Remélem így lesz.  Az-az igazság,  tanulnunk kellene egy kis toleranciát –  mondta Callie.  –
Szeretlek  Szívem!  Annyira  szeretném,  hogy  minden  simán  menjen.  Még  gyerekként  sokat
ábrándoztam arról vajon milyen is lesz az én családom. Biztos voltam benne, hogy minden egyszerű
lesz. Nagyot tévedtem.

- Mindenki ezt hiszi, és mindenki téved. Szerintem nem a nehézség a baj, hanem ha nem merünk
szembenézni vele.



3.
Az elkövetkező három hét kellemes hangulatban telt.

Tyleréket Maria – a férfi általános iskolás játszópajtása – augusztus elejére hívta meg Tahitin
tartandó esküvőjére. Miután a férfi a szabadságát erre a hónapra vette ki, úgy tervezték, ott töltik a
nyaralásukat. Callienek még két hónapja volt a szülésig, és nem szerettek volna olyan helyre utazni
ahol nem megfelelő az orvosi ellátás. Mivel Maria ott szülte meg a fiát, gondolták, ezt azért meg
merik kockáztatni, de bíztak benne, hogy semmi komplikáció nem fog fellépni.

Hajóval  érkeztek  Tahitire,  miután  kiszálltak  egyből  megcsapta  őket  a  lágy  trópusi  szellő.
Élvezték, ahogy az arcukba sütött a nap.

Frank és Tom várták őket a kikötőben.

- Sziasztok!

- Hello! Jól utaztatok?

- Igen. Köszi, hogy kijöttetek elénk.

- Ugyan, ne butáskodj. Ez csak természetes.

- Maria?

- Otthon vár minket.

Az út a házhoz jó hangulatban telt. Mikor megérkeztek Maria szaladt eléjük, hogy köszöntse őket.

- Hello! Mi újság? – kérdezte a nő.

- Szia! Semmi érdekes, nem úgy, mint veletek – mondta Callie.

- Ja, mert ti már túl vagytok rajta – mosolygott Frank.

- Fűszeres krumplit sütöttem grillezett csirkével. Remélem, éhesek vagytok – invitálta enni őket
Maria.

- Mint a farkas – jegyezte meg Tyler.

- Kézmosás gyerekek, asztalhoz – kiáltotta Frank.

Az ebéd mindenkinek nagyon jól esett, kivételesen finomra sikerült.

- Apa játszunk? – kérdezte étkezés után Johnny.

- Mennyünk labdázzunk, hagyjuk az asszonyokat pletykálkodni – tanácsolta Ty. – Csatlakozol
Frank?

- Igen, persze. Úgy sincs semmi dolgom.

Egészen vacsoráig játszottak. Eközben Callie és Maria a házasságról beszélgettek. Mindkettőjük
túl volt már egy váláson. Tudták, a házasság nem olyan könnyű, mint egyesek képzelik, de mégis



kész volt mind két nő áldozatot hozni azért a férfiért, akit annyira szerettek.

- Hogy viseli, hogy van egy fiad? – kérdezte Callie.

- Meglepően jól, hatalmasakat játszanak. Remekül kijönnek, mintha apa és fia lennének. Nálunk
annyiból könnyebb, hogy Frank tudta mit vállal. Neked sikerült elfogadnod Johnnyt?

- Igen és annyira bánom már, hogy az elején ellenséges voltam vele. Olyan remek srác.

- Szerintem mindenki így reagált volna, ha bejelenti a párja, hogy van egy három éves fia.

- Jó, de Ty sem tudta. Ott voltam, mikor beállított Tereza és közölte vele, hogy Johnny az ő fia,
majdnem lehidalt.

- Örült neki mikor a DNS vizsgálat bebizonyította?

- Már előtte azt mondta, hogy szeretné, ha nem csak a keresztapja lenne. Bár engem azért
sajnált, de leszögezte, hogy nem fog a fia és köztem választani.

- Johnny elfogadott? – kérdezte Maria.

- Teljes mértékig, megkérdezte hívhat-e anyának. Azt mondta, bárcsak ilyen anyukája lenne. És
Tom? – kérdezte Callie.

- Múltkor valami bántotta és már nem hozzám szaladt, hanem Frankhez. Azért be kell vallanom
egy kicsit féltékeny voltam, de nagyon örültem neki – mondta a nő.

Vacsora után lefektették a gyerekeket. Tyler és Frank kimentek a teraszra szivarozni, egy üveg
fehér rum kíséretében.

- Úgy örülök, hogy elveszed Mariat – mondta Tyler.

- Épp itt volt az ideje – válaszolt Frank.

- Boldogok vagytok?

- Én igen, remélem ő is. Bármit megtennék érte és Tomért. Callie és Johnny? – kérdezte Frank.

- Már minden rendben van. Tisztára, mint anya és fia – válaszolt Ty.

- Johnny remek kölyök.

- Az, bizony és Callie is kivételes nő. Annyira rendes, megértő és olyan gyönyörű.

- Jaj, csak azt ne mond, – vágott a szavába Frank, – hogy nem érdemled meg.

- Pedig mondhatnám és az a legszörnyűbb, hogy igaz lenne. Sokkal többet érdemelne, mint amit
nyújtani tudok és itt nem a pénzt értem, hanem a törődést.

- Szereted, csak nem tudod mindig kifejezni, és ezt ő is tudja.

- De még mennyire szeretem, - sóhajtott fel Tyler - de tudod, milyen hírtelen vagyok.

- Még egy éve sem vagytok házasok és nézd meg magad, mennyit változtál. Mindezt azért, mert



fontos a számodra. Szerintem fog ez menni - mosolygott Frank a férfi aggályain.

- A jós szóljon belőled! – mondta Ty.

Maria szeretett volna lefeküdni és szólt a vőlegényének nincs-e kedve csatlakozni hozzá. Így az
ügyész egyedül maradt a teraszon a gondolataiba merülve.

- Min gondolkozol ennyire? – kérdezte Callie.

- Hagy már lógva – válaszolt a férje.

Callie bánatosan ment be. Egésznap együtt voltak, mégis annyira sóvárgott a közelsége után.
Közben Maria jött kivenni valamit a konyhából és hallotta, miként beszél a barátja a feleségével.


