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Gépelési hiba
 

Az erdősávval körülvett árnyas tisztás csendjét hangos kutyaugatás verte fel. Itt volt az esti etetés
ideje. A telep utolsó lakói olyan hangerővel követelték a vacsorát,  mintha a kennelek még tele
lennének, mint még néhány héttel ezelőtt. A tulajdonos nemrégiben terelte be őket a futtatóból a
kipucolt  bokszokba,  ahol  tiszta  fekhely,  teli  itatótál  várta  őket,  hogy a  közös  hancúrozás  után
kipihenhessék magukat.

Selena James fásultan nézte az irodában a falon függő naptárt. Egyszerre több dolog is tudatosult
elkeseredett  agyában. Leginkább a kudarcoktól  terhes élete,  amely gondolat mostanában egyre
többször  okozott  neki  álmatlan  éjszakákat.  Hamarosan  itt  a  szülinapja,  harminc  éves  lesz  és
pillanatnyilag se pasija nincs, se gyereke, csak egy rakás adóssága, ráadásul a kutyamenhely, ami az
életét jelentette, a hónap végén végleg bezár, mert képtelen tovább tömködni a jelképes és tényleges
lyukakat a vállalkozásán. Kedvetlenül gondolt a kudarcra, amit vallott, amikor mindenkivel dacolva
valóra váltotta a gyerekkori álmát és megnyitotta ezt a helyet. Mostanra már az ő lelkesedése is a
múltté volt, és ettől olyan lelkiismeret furdalást érzett, amilyet más okból szinte soha. De mielőtt
végleg lehúzza a rolót, még teljesíti kis kedvenceinek tett ígéretét. Ha senki nem vonja vissza az
adott szavát,  akkor addigra az utolsó kis lelencnek is talál  helyet,  bezár,  eladja a farmot és a
napfényes Kaliforniába költözik. Talán az örökké ragyogó napfényből jut majd egy kicsi az ő sanyarú
életének is. …Arra, hogy ahol napfény van, ott árnyék is lesz, jelen borús hangulatában inkább nem
is gondolt.

Kalifornia  Kansas  után nagy váltás  lesz  mindenféle  értelemben.  Lehet,  hogy  ezt  az  utóbbit
emlegetik az ország szíveként, de hogy Wichitánál izgalmasabb lesz majd Los Angeles, azt előre
borítékolni tudta volna. Középnyugati lányként kicsit tartott is tőle, nehogy túl nagy váltás legyen,
túl sok izgalom… A családi farm eleinte az éltető levegőt jelentette neki az apja halála után. Miután
minden megtakarítását beáldozva kifizette az öccsét illető örökségi részt, és a mama beköltözött a
városba, őrá bízva, hogy mit kezd a gazdasági épületekkel, ő azonnal úgy döntött, hogy megvalósítja
régi nagy vágyát, kutyamenhelyet nyit. Világéletében hazahurcolt minden kóbor kis állatot, hogy
aztán ismerősöknél, barátoknál találjon számukra otthont. Amikor megnyitotta a Reményt, hamar
híre ment, hogy itt befogadnak minden kis boldogtalant, aki valamiért feleslegessé vált korábbi
otthonában. Rengeteg munkával,  fizikai  és lelki  küszködéssel  próbált  nekik új,  szerető családot
találni. Hatalmas lelkesedéssel vetette magát munkába, csak arra nem számított, hogy képtelen lesz
a vállalkozás anyagi részét racionálisan kezelni… hiszen igazából a védencei sorsát sem tudta. Ezen
a menhelyen nem létezett olyan fogalom, hogy elaltatás, a pénzkereseti céllal indított panzióztatás
pedig leginkább baráti  szívességként működött;  így pedig csak egyre nőtt  a befogadott  állatok
száma, és az adósságai. Az orvosi költségeken túl pedig a rendszeres felügyeleti ellenőrzések miatt
minden maradék pénzét ebbe ölte. Csak remélni merte, hogy végül kap annyit a farmért, amiből az
adósságai rendezése után új életet kezdhet a napsütésben.

Az órájára nézett, még éppen három órája van, hogy ellássa az állatokat, aztán elfogadható külsőt
varázsoljon magára és rozoga autójával odaérjen Ericáékhoz, ahol a barátai búcsúestet szerveznek
neki. Felállt és a kenelekhez tartva egy pillanatra megállt és megnézte magát a bejárati ajtó melletti
álló tükörben. Magas volt, karcsú, eredeti szőke, bár erről az utóbbi időben nem sok fickónak volt
alkalma megbizonyosodni. Az alakja a kellő helyeken gömbölyded és a sok fizikai munkától izmos. Ha
még  a  kezeivel  is  csodát  tudna  tenni,  a  rövidre  vágott  körmökkel  és  a  kézfejét  bepókhálózó
karmolásokkal,  akkor  a  végén  egész  társasági  külsőt  ölthetne.  Egészséges  önbizalmával
érthetetlennek érezte, amiért elkerüli őt a szerelem, hiszen még Maya is boldog családanya volt már,
pedig ő volt az évfolyamon a legcsúnyább leány. Nem volt besavanyodott vénlány, aki csak a kutyái



között  érzi  jól  magát,  és  nem  volt  öntudatos  szingli  sem…  nyitott  volt,  éhes  egy  tartalmas
beszélgetésre és akár egy jó szexre is. Mégis, egyetlen normális férfi sem vette a fáradtságot, hogy
felfedezze a mutatós külső mögött megbújó érzékeny nőt.

Erica bizalmasan megsúgta neki, hogy Donald egyik gyerekkori barátját akarják bemutatni neki,
valami Josh-t, ha jól hallotta a telefonban. Dr. Josh Henning… meg sem kérdezte, milyen doktor. Az is
lehet, hogy jogász, de ezzel az erővel akár agysebész is lehet. Mindegy, ha az ördögnél csak egy
fokkal jobb, akkor talán kellemesen telhet az este, egy doktor nyilván nem fogja halálra untatni.
Mindazonáltal a szemét forgatva hányta barátnője szemére, hogy csak most vezetik elő neki a jó
barátot, amikor esélye sincs komolyabb kapcsolatba belevágni, hiszen alig két hét múlva már maga
mögött hagyja az álmos Wichitát. Erica mentegetőzve vallotta be, hogy a jeles barát meglehetősen
magának való, még ő maga sem ismeri igazán, csupán egyetlen alkalommal futottak össze, amikor
meg is hívták erre az összejövetelre.

Selena szeretettel simogatta meg kis védencei fejét, miközben a tálakat töltötte meg. Hát igen, az
emberek nem ilyen társra vágynak, a városiak pedig még kevésbé – nézett végig a soron. Az itt
maradt állatok már mind idősebbek voltak, ketten pedig végtaghiányosak… a selejt, ahogy Sarah
Treskell, a városi ebtelep vezetője beszélt róluk, amikor a segítségét kérte. Még a fülében csengett
az asszony hangja, ahogy gúnyosan felkacag és azt kérdezi, csak nem gondolja, hogy a selejtet a
nyakába zúdíthatja? Ha a fiatal és szép állatoknak tudott gazdát keresni, keressen ezeknek is, vagy
fizesse ki az elaltatásuk költségeit. Selena szó nélkül letette a telefont. Azóta fáradhatatlanul járta a
környező településeket és lassan mind az öt kutyusnak otthont talált. Remélte, hogy akik befogadják
őket, idővel nem gondolják majd meg magukat. Friss vizet öntött még a tálakba, mert a kutyák
mohón  lefetyeltek  a  rekordidő  alatt  behabzsolt  vacsorájuk  után,  ellenőrizte  a  zárakat,  hogy
mindegyik biztosan a helyére kattant-e, elégedetten szétnézett a tisztára pucolt kenelek során, amire
majd az egész napja ráment, aztán lekapcsolta a villanyt, jó éjszakát kívánt a védenceinek, majd
bevette  magát  a  fürdőszobájába,  hogy  lemossa  magáról  a  menhely  szagát.  Másfél  óra  múlva
elégedetten nézte a tükörképét az előszobai tükörben, miközben a furgon kulcsát keresgélte. Testére
simuló sötétzöld ruhája kiemelte az alakját, cipőjének magas sarkai pedig a vékony bokáját és formás
vádliját.  A haja,  az Ericától  kapott  drága shampónak és öblítőnek köszönhetően,  ragyogó puha
felhőként vette körbe az arcát, sötétvörös rúzsa pedig igazán vampos külsőt kölcsönzött neki. Az
állatok közelében igyekezett az erős illatokat kerülni, de most szórt magára egy kevés permetet a
karácsonyi  ajándékul  kapott  Dior-kölniből.  Ide  nekem  dr.  Henninget!  Megeszem  vacsorára!  –
vigyorgott bele elégedetten a tükörbe, aztán egy gondolat villant az agyába.

Ha már úgyis Kaliforniába megy, talán nem is kéne magányosan mennie. A gondolat nem először
bukkant fel az agyában, de még soha nem tört ilyen erőszakosan az élre. Biztosan a hormonok teszik,
hogy már-már mániájává vált ez a gyerekkérdés. Néha már abban sem volt biztos, vajon nem a
magány elleni szerként gondol-e a gyerekvállalásra? Remélte, hogy nem; ennyire azért még nem
lehet elkeseredve. Mindenesetre már utánanézett a mesterséges megtermékenyítés jogi hátterének
és a gyakorlati  tudnivalóknak. Magányos nőként nem voltak túl  jók az esélyei.  És erről  valami
egészen bizarr ötlet jutott eszébe. Talán, ha ez a doktor Henning egy kellemes figura lesz, akivel
nemcsak az estét, de esetleg az éjszakát is együtt töltik, talán megfelelő donor lehetne annak a
gyereknek is, akire már annyira vágyott. Persze, ehhez nyilván a férfinak is lenne szava, de miért is
kellene  neki  mindenről  tudnia?  Na  igen,  a  dolog  ezen  részét  még  nem gondolta  át  eléggé…
Becsületes  lány  volt,  aki  nem  hozott  volna  kényszerhelyzetbe  egy  férfit,  de  mostanra  elég
elkeseredett is volt ahhoz, hogy őrült ötletekkel játsszon, úgyhogy a gondolatot azért nem vetette el
teljesen. De mindegy is, lehet, hogy doktor Henning egy bányarém, és akkor nincs az a gyerek utáni
vágy, amiért az ágyába engedné. Égve hagyta az előszobalámpát, aztán beült a kocsiba és a magas
sarkakban szokatlan manővernek hála rögtön le is fullasztotta motort. Vett egy mély levegőt, hogy
megnyugodjon, lerúgta a tűsarkú cipőket és előhalászta az ülés alól a még hetekkel ezelőtt odalökött
vászon papucscipőket. Ezek a cipők már ismerték őt és ismerték az öreg Chevyt, úgyhogy kipörgő



kerekekkel elindult és hamarosan már félúton járt Ericáék felé.

*

Jash  Henning  kényszeredetten  mosolyogva  javította  ki  újra  és  újra  a  háziasszonyt,  aki
mindenkinek Josh Henning-ként mutatta be. Utálta ezt a betűnyi elírást a nevében, mert még nem
találkozott senkivel, aki ne hallotta volna félre, de ha már így alakult, valami megmagyarázhatatlan
oknál fogva ragaszkodni kezdett hozzá. Végre elfogyott a bemutatandó vendégek sora, magához
kaparintott egy üveg sört és a falon lógó millió apró kis képkeret felé fordulva próbálta magát
elkülöníteni a társaságtól. A legtöbb képen a háziak szerepeltek. De jó néhány képen volt még a
társaságukban egy csinos szőke nő a világ talán leghosszabb lábaival, amiket valaha is látott. Szőke
haja hol kibontva lobogott a szélben, hol szoros kontyba fogva ült a tarkóján, miközben a gazdáján a
legizgalmasabb kiskosztüm feszült, amilyet Jash diplomaosztón valaha is látott. Már tudta, hogy kit
lát, az est ünnepeltjét, a háziasszony barátnőjét, aki hamarosan Kaliforniába költözik, …a szerencsés.

Kicsit megnyugodott, mert Donald ízlése a nők ügyében nem igazán találkozott a sajátjával, elég
volt ehhez a gömbölyded barna Ericára néznie, akit a férje egy szerelmes kandúr imádatával vett
körül, de ő simán elment volna mellette az utcán. Nem mintha különösebb gondjai lettek volna az
ismerkedéssel, a rendelőjében éppen elég rebegő szempilla próbálta felhívni magára a figyelmét,
némelyiknek sikerült  is.  De Donaldnak – nyilván Erica kérésére -  fontos volt,  hogy ma este az
ünnepeltnek tegye a szépet, ő pedig egy engedékeny hangulatában ígéretet tett rá. Idefelé jövet még
borzolta a tarkóját a gondolat, hogy mi lesz, ha egy kullancsot szabadít a nyakára, esetleg egy
kedves, de az érzékeit teljesen hidegen hagyó nőt. Most minden pontban megnyugodva várta, hogy a
szőke szépség megérkezzen.

Nem  volt  különösebben  hiú,  de  tudta  magáról,  hogy  előnyös  külseje  van  és  nemcsak  a
diplomájának szól a hölgyek töretlen érdeklődése. Harmincöt éves volt, éppen elég idős hozzá, hogy
sokuk szerint ideje legyen megállapodnia. Sötét hajával, színét változtató tengerkék szemével, a
munkájával járó fizikai igénybevételnek és a rendszeres edzéseknek hála, izmos testével tudta, hogy
vonzza a nőket, mint a fény a pillangókat. De ettől nem vált nőfalóvá, igényes volt, a barátai szerint
túlságosan is válogatós. Pedig csak nem akart alkalmi kapcsolatokba bonyolódni. Volt már néhány
hosszabb lélegzetű kapcsolata, de mind szakítással végződött. Néhányszor ő lépett ki a kapcsolatból,
volt, hogy őt hagyták ott, de általában baráti maradt a viszonya ezekkel a nőkkel továbbra is. Jól
érezte  magát  a  bőrében  és  igazán  csak  ritkán,  álmosító,  magányos  estéken  gondolt  rá,  hogy
megtalálja-e valaha azt a nőt, akit soha többé nem akar majd elereszteni?

Taps és kiabálás harsant a háta mögött, ezért megfordult, aztán önkéntelenül is megkapaszkodott
maga mögött az alacsony szekrénykében. Az ünnepelt élőben még szebb, sőt még kívánatosabb volt,
mint  a  fotókon.  Igazi  topmodell-alkat,  csókolni  való  formás  szájjal  és  olyan  szürke  szemekkel,
amelyekben el lehetett veszni, mint az erdőtűz után a talaj felett gomolygó füstben. Smaragdzöld
ruhája pedig olyan érzéki testet ölelt körbe, hogy valósággal kiszáradt a szája az izgalomtól, ahogy
minden porcikáját végigmérte. Most kifejezetten haragudott a barátjára, amiért eddig még csak
említést sem tettek erről a szépségről. Mennyi elvesztegetett év – sóhajtott, pillanatnyilag teljesen
figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy ő maga csak nemrég tért vissza a városba, így alkalmuk sem
lett volna találkozni.

Erica már magával is ragadta a gyönyörű nőt és egyenesen feléje tartottak. Kihúzta magát és
felkészült rá, hogy a legjobb formáját hozva lehengerelje ezt a tüneményt, és ha a szerencsecsillaga
nem hagyta még el, akkor ma este akár az ágyába is cipelje. Ritkán vált ennyire a megszállottjává a
vágyának, de ezt a nőt egyszerűen meg kellett kapnia! – ez a követelés dörömbölt az agyában; és
túlságosan fel volt húzva ahhoz, hogy emlékeztesse magát, nőt így még soha életében nem kívánt,
ilyen megveszekedett akarással, mint ezt a szőkeséget.



-Josh  Henning,  doktor  –  mutatta  be  őt  Erica,  és  a  férfi  elhúzta  a  száját  az  ismételt
betűtévesztésért.

-Selena James, tönkrement vállalkozó – nyújtotta a kezét közvetlen vidámsággal, kissé rekedt,
fülledt szeretkezéseket idéző hangon a szépséges ismeretlen, és összevont szemöldökkel Erica után
nézett, aki máris magukra hagyta őket. Hé, egy kis támogatás legalább az első percekben jól jött
volna, mert ez az Adonisz a puszta megjelenésével elbizonytalanította, úgy érezte magát, mint egy
bakfis, és ez nem sok jót ígért az este hátralevő részére.

-Jash – fogta meg a férfi a rövid, festetlen körmös kezet, és kissé megnyomta az a-t, miközben
hosszú ujjaival úgy ejtette fogságba a szöszke meglepően erős kis kezét, mint aki soha többé el sem
akarja ereszteni.

-Nem értem, hogyan? – húzta össze zavartan meglepően sötét szemöldökét a nő.

-Jash Henning. Erica mindenkinek Josh-ként mutat be, de Jash vagyok, egy elírás. Az anyakönyvi
hivatal trehányságának áldozata – grimaszolt a férfi. A nő kedvesen elnevette magát.

-Örülök Jash! Selena vagyok,  bár itt  a legtöbben szerintem a következő órákban Serenának
fognak szólítani, de ez ne zavarja össze. Szintén egy gépelési hiba áll Önnel szemben. De ha már így
alakult, akkor én ragaszkodom a nevemhez, így olyan eredeti.

A férfi nem szólt, csak fogta a nő kezét és rámosolygott, elégedetten a tudattól, hogy az összhang
máris megszületett közöttük, Selena pedig a lábaujjáig elzsibbadt ettől a pillantástól. Volt benne egy
adag érdeklődés, elismerés, megfűszerezve némi … igen … tagadhatatlan szexuális vonzódással,
amit  kimondatlanul  is  azonnal  felfogott.  Nos,  Jash  Henning,  akármilyen  doktor,  de  olyan
szívdöglesztő,  hogy  szíve  szerint  kihagyta  volna  a  partyt  és  azonnal  ágyba  bújt  volna  vele.
Egyszerűen igazságtalanság a  sorstól,  hogy  egy  pasit  ilyen  elbűvölő  arccal  áldjon  meg az  ég.
Borostás arcából kivillanó mosolya és a felette megcsillanó érdekes színű szemek pedig együttesen
hozták rá az agyhalált. Selena már látta maga előtt azt a pici gyereket, aki ezeket a vonásokat örökíti
tovább. Kérjen cserébe bármit a jó doktor, de be akar mászni az ágyába, lehetőleg gumi nélkül.

*

Selena érezte, hogy már nem kéne többet innia. Kocsiba már amúgy sem ülhet, de roppant kínos
lenne,  ha  a  tartását  is  elvesztené  egy  utolsó  utáni  pohárnak  köszönhetően.  Az  este  folyamán
legtöbbször Jash Henninggel beszélgetett, és most kicsit borgőzös aggyal gondolt rá, hogy még meg
se kérdezte, milyen doktor, de hát végül is szinte mindegy volt. A fickó remek mesélő volt, filmekről,
könyvekről,  kiállításokról  úgy  mesélt  Selenának,  hogy  szinte  megelevenedett  előtte  a  történet.
Cserébe egy-egy pohár pezsgővel a kezükben ő is tárlatvezetést tartott Erica tekintélyes számú
fotója előtt. Minden képről volt egy rövid sztorija, amivel rendre megnevettette a férfit. Imádta nézni
a szeme sarkában összeszaladó szarkalábakat. Mire eljött a búcsú ideje, már kezdte bánni, hogy
hamarosan repülőre kell ülnie. Ez a jóképű fickó az eszményi pasi lehetne az életében. És akkor egy
nagyszerű  ötlete  támadt.  Az  öccse,  Clayton  és  Tess  Mansell  hamarosan  összeházasodnak,  az
esküvőre pedig sokkal  vidámabb lenne partnerrel  érkeznie,  mint  tök egyedül.  A családja úgyis
állandóan a vérét szívja, amiért még mindig nincs egy rendes kapcsolata. Látta a férfi szemében a
sóvárgást, nem volt már nyeretlen kétéves kanca, felismerte a vágyat a másik arcán, és úgy döntött,
tesz egy ajánlatot, egy reményei szerint visszautasíthatatlan ajánlatot.

-Igazán jól  éreztem magam – mosolygott  a  férfira  bevezetőül.  Remélte,  hogy a mondandója
komolyságát nem veszélyezteti az enyhe kancsalság, amivel a megnyerő arcra igyekezett fókuszálni.
–De sajnos holnap korán kell kelnem, úgyhogy itt az ideje, hogy hazainduljak.

-Ne menjen még! – kapott a keze után a férfi. A fenébe! Egész este csak dürrögött körülötte, el ne



menjen, amíg ki nem játssza az utolsó aduját is. Igen ám, de ezt gondolni, és a nő szemébe nézve
egyenesen ajánlatot tenni, két különböző dolog volt. Nem akart rámenős bunkónak tűnni, aki csak
meg akarja dönteni, még ha nyers őszinteséggel vizsgálva, ez is volt a helyzet. Egyszerűen csak nem
akarta még elengedni,  mert élvezte a beszélgetéseiket,  a humort,  amivel  a nő hétköznapjainak
bosszúságairól is tudott beszélni. Ha csak fele ennyire felszabadult az ágyban, fergeteges párost
alkothatnának. Már éppen kezdett összeállni a fejében egy suta meghívás egy utolsó italra, valahol
máshol, ami reményei szerint a lakása lett volna, amikor Selena a szája szélét rágcsálva ránézett és
megszólalt. -Jash! Van valami programja jövő szombatra?

A férfi elvarázsoltan figyelte a fehér fogak nyomát a rózsás ajkon, aztán elszakította szemét az
izgató látványtól  és kicsit  meglepve a hirtelen témaváltástól  egy pillanatra a teleírt  előjegyzési
naptárra gondolt, amin egészen megdöbbentő módon arra a szombatra még egyetlen bejegyzés sem
szerepelt. -Azt hiszem, semmi. Miért?

-Szeretném egy óriási szívességre megkérni. Tudom, hogy talán egy kicsit erőszakosnak tűnhet a
kérésem, hiszen alig néhány órája ismerjük egymást, de nekem ez nagyon fontos lenne, Önnek pedig
talán egy nem túl kellemetlen program – kezdett bele a nő, és Jash teljes érdeklődésével fordult felé.
A dolog határozottan kezdett érdekessé válni. Elszántan, tele vállakozó kedvvel várta a folytatást. -Az
öcsém szombaton nősül és annyira idiótának érzem magam, amiért egyedül fogok ülni az asztalfőn, a
család mellett. Tudja, ilyenkor mindig a testvért veszik elő, hogy ő vajon mikor kerül sorra. Jöjjön el
velem, mint a kísérőm, és cserébe kérhet tőlem bármit. Természetesen ez nem kötelezi semmire,
hiszen senkit nem lepne meg, ha hamarosan szakítanánk. És tényleg, kérhet bármit, akár az egyik
kis védencemet is a menhelyről, majd legfeljebb szerzek helyette egy másikat annak, akinek már
odaígértem – fecsegett az őszinteség és az összevisszaság határán a lány. Jash elmosolyodott: -
Akármit?

-Bármit! – ismételte meg suttogva Selena, és talán nem is sejtette, hogy a szavait a szemei olyan
jelentéssel ruházták fel, amit dr. Jash Henning akkor sem hagyott volna ki, ha fegyverrel kényszerítik
rá.

Másnap reggel Selena kissé zúgó fejjel és teljesen pucéron ébredt. Ez nem is zavarta annyira,
mint a tény, hogy fogalma sem volt róla, hol lehet. Merthogy neki ilyen aranybarna selyemágyneműje
nincs, abban egészen biztos volt. A gyomra megkordult a felséges illattól, ami a nyitott ajtón át
bekúszott az elegáns és férfias hálószobába. Friss kávé! – sóhajtott, és már hallotta is, ahogy léptek
közelednek. Jash Henning tegnap este elképesztően jól nézett ki a kék farmerben és fehér ingben,
ami lazán, a csípőjére lógva még jobban megnyújtotta amúgy is hosszú felsőtestét. Selena agyán
átfutott a gondolat, hogy az arányait még így sem rontotta el, mert pasiban még ilyen hosszú lábakat
nem is látott. Most ezek az arányok teljes mezítelen szépségükben tárultak elé. Azaz, csak részben,
mert a férfi csípőjére egy fehér törülközőt tekert. Barna bőrén ingerlően világított a puha anyag,
arra késztetve a szerencsés szemlélőt, hogy haladéktalanul bogozza ki a sarkait, hogy aláhullva teljes
szépségében felfedhesse az alatta rejtőző tökéletes férfitestet.

-Jó reggelt! – villant ki harminckét egészséges fog abból a csókolni való szájból, amit Selena –
kissé homályos emlékei  szerint  –  csókolt  is  kifulladásig.  –Hoztam kávét,  de nem tudtam, hogy
szereted, úgyhogy van hozzá tejszín, cukor, de egyiket sem tettem bele.

-Egy  cukorral  és  rengeteg  tejjel  –  nyelt  nagyot  a  lány,  ahogy  a  férfi  mellé  ült  a  sikamlós
ágyneműre, és a mozdulattól a törülköző combtőig megmutatta tökéletes izmos lábát.

-Akkor neked kakaót kéne innod, nem is kávét. Egy tejeskávétól akarsz felébredni? – csúfolódott
vele a férfi, miközben elkészítette a kávét. Közben nem mulasztotta el leltárba venni az éjszaka során
megismert idomokat a kora reggeli erős fényben. Sok nőnek ártott volna ez az éles megvilágítás,
Selena azonban nem tartozott közéjük. Nem véletlenül volt olyan hajlékony, akár egy kígyó, karjai és



lábai izmai a takaró alól kikandikálva megmagyarázták a ruganyos test sportosságát. Egy élmény
volt vele a szex, vad hajsza a végkimerülésig, bár … ahogy a bájos arcot övező szőke glóriát nézte, a
hatalmasra tágult pupillákkal, a melle ívét a magához szorított takaró fölött, érezte, ahogy az erő
visszatér a tagjaiba.

-Azt hiszem, most egy nagy pohár víz is felébresztene – motyogta közben a lány szégyenlősen
fürödve a férfi izgató, elismerő pillantásainak tüzében, és nem tette hozzá, hogy azt a vizet viszont
nem belsőleg, hanem sokkal inkább külsőleg szeretné megkapni, lehetőleg a feje tetejére. Mi a fenét
művelhetett ő éjjel? Nyilván lefeküdtek, arra még emlékezett is, hogy ezt ő is erősen szorgalmazta,
az élmény pedig – ha képes lenne az elcsépelt jelzőkön túl is megfogalmazni – fenomenális volt; de
valahogy a párbeszédek, a suttogások tűntek el emlékei közül az éjszaka sötétjével együtt.

-Hozhatok azt is – mozdult a férfi, mire Selena utánakapott. -Ne, nem kell! Csak vicceltem. - A
mozdulattól  a  törülköző szétnyílt,  aztán Selenának már csak arra maradt  ideje,  hogy a  bögrét
dőltében az éjjeli szekrényre tegye. Jash a saját bögréjével ügyesen egyensúlyozva a lány mellei közé
csókolt.

-Köszönöm ezt az éjszakát! Csodás volt. Minden pillanatát a legszebb emlékeim között fogom
megőrizni. Az meg már csak a ráadás, hogy gyógyszert szedsz, mert nem készültem rá az estére, így
aztán bajban lettünk volna, ha nekem kell védekeznem - mormolta a férfi, miközben fogával ráfogott
az orra előtt vágyakozva meredező mellbimbóra. - Selena fejében petárdaként robbant fel az addig
homályban lévő beszélgetés lényege. Igen, azt mondta a férfinak, hogy gyógyszert szed, ami abban a
formában igaz is, hogy minden nap rendben beszedi a vitamjait, de a fogamzásgátlás mint olyan,
kimaradt az életéből, mint ahogy a szex is egy ideje – fintorodott el az utóbbi önmegtartóztató
hónapokra emlékezve. Attól tartva, hogy a beszélgetés esetleg ebbe az irányba indul tovább, kínos
magyarázkodásokat generálva, jobb ötlete nem lévén, két keze közé fogta a férfi fejét és szájon
csókolta. Jash egyetértő morgással csatlakozott a csókcsatához, miközben a bögréjét végre letette az
ágy mellé, aztán megemelte a csipőjét, hogy a feleslegessé vált törülközőt messzire hajíthassa.

Valamivel később izzadt homlokkal, hevesen dörömbölő szívvel roskadt a lány mellé, aki még
mindig szinte vibrált az orgazmus remegésétől. -Atyaég! Kicsinálsz – vigyorgott Selenára, aki kábán,
homályos szemekkel nagyot nyelt: -Az érzés kölcsönös.

A férfi sajnálkozva gondolt rá, hogy végre megtalálta a tökéletes nőt, és ez a nő éppen a világ
másik felére készült költözni, neki pedig túl rövid idő állt a rendelkezésére ahhoz, hogy meggyőzze
Selenát, maradjon itt.  A következő pillanatban megszólalt a telefonja. Tompán ébredező aggyal,
hunyorogva tapogatózva rángatta ki a farmere zsebéből, amely ott hevert az ágy mellett.

-Ne haragudj, ezt fel kell vennem! – intett Selena felé, aztán az izgatott női hanggal kezdett
beszélni, akinek a hangja kihallatszódott a készülékből, bár a szöveg értelmét a lány nem értette. -
…Igen… Persze… Nem... Nyugodjon meg! Nem lesz semmi baj… Azonnal indulok. Rendben… Igen,
az jó lenne, köszönöm! – mondta nyugodtan, a ténylegesnél jóval energikusabban a telefonba, aztán
Selenára nézett. Ne haragudj, az egyik betegemhez hívtak, mennem kell. Hívok neked egy taxit.

Selena kicsit csalódottan ült fel. Szóval orvos. Természetesen megértette, hogy egy orvosnak
mennie  kell,  ha  hívják,  de  valahogy  ebben  a  helyzetben  mégis  úgy  érezte  magát,  mint  egy
egyéjszakás kis liba, akit sietősen az ajtó elé raknak, amikor már kényelmetlenné válik a társasága.

-De az esküvő azért még áll? – kérdezte halkan, ahogy eszébe jutott Clayton és a család, akik
minden látogatása alkalmával láthatóan csalódottan fogadták. A háta mögött már hallotta suttogni a
vénlány kifejezést is, és biztos volt benne, hogy pokollá tennék a napját, ha most is egyedül érkezne.
Jash vidáman rámosolygott a kissé kétértelmű mondat hallatán.



-Persze. Azt mondtad, megnézed, hogy pontosan mikor és hol kell lennünk és felhívsz. Mivel
aggódtál, hogy csak elhagynál egy apró kis cetlit, a számomnak a tenyereden kell lennie. - A lány
csodálkozva nézte a tintával felrótt számokat a bőrén. Nahát, ehhez is majd harminc évnek kellett
eltelnie, hogy egy pasi telefonszámát tollal a bőrére írja, még a gimnáziumban sem csinált ilyet. A
számok jól olvashatóak voltak és sokkal szabályosabbak, mint ahogy azt magáról feltételezni tudta
volna, hogy néhány pohár pezsgő után ilyen kerek számokat rajzoljon. -Te írtad ide?

-Mivel  jobbkezes  vagy,  és  a  jobb  kezeden  van  a  felirat… -  hagyta  befejezetlenül  a  férfi  a
mondatot, miközben már egy újabb fehér inget rángatott ki a szekrényből. Selena teljesen idiótának
érezte magát. Tényleg, a jobb keze, arra nyilván nem tudott volna a suta ballal ilyen szépen írni. -
Szép az írásod.

-Köszönöm – nevette el magát a férfi. Selena az esti pezsgőktől és az éjszakai, meg az előbbi
hancúrtól nyilván még teljesen zsibbadt volt, nemcsak fizikailag, de úgy tűnt, agyilag is, úgyhogy
hozzáhajolt  és  a  csodás  szürke  szemekbe  nézve  halkan  beszélni  kezdett:  -Nem  kell  sietned!
Zuhanyozz le nyugodtan, a taxis majd felcsenget, ha ideér, de ha nem veszed fel, akkor addig vár,
amíg elkészülsz. Ki lesz fizetve előre. Az ajtót csak csapd be magad után, a zár automatikusan a
helyére ugrik. …És várom a hívásod! Szia! – nyomott egy csókot a lány kissé duzzadt ajkára, aztán a
következő pillanatban már be is csapódott mögötte a bejárati ajtó.

Selena pedig álmodozva simított végig az ajkán ott, ahol az előbbi könnyed, szinte szűzies csók
érte. Milyen figyelmes! Még arról is gondoskodott a reggeli rohanásban, hogy ő hazakeveredjen.
…Ha nem tudná, hogy ez lehetetlen, azt mondaná, egy éjszaka alatt szerelmes lett ebbe a fickóba. És
csak egy hete van, hogy ezt az újkeletű szerelmet kiélvezze, mert Clayton esküvőjének másnapján
mindenképpen elrepül Los Angelesbe.

*

Martha Stewart megigazgatta a köpenyét, ahogy a jóképű doktor kocsija fékezett a rendelő előtt.
Amikor Jash Henning felvette, azt hitte, a mélyen dekoltált blúz döntött a javára, de idővel rá kellett
ébredjen, a férfi munkatársat és nem játszótársat keresett. Furcsa fintora volt a sorsnak, hogy annyi
sikertelen  állásinterjú  után  pont  itt  kötött  ki  egy  elegáns  ügyvédi  iroda  titkársága  vagy  egy
nagyvállalat recepciója helyett. Még csak különösebben nem is kedvelte az állatokat, bár otthon is
mindig volt  a  ház körül  kutya,  macska,  kalitkában még papagájok is,  de soha az életben nem
gondolta volna, hogy egy állatorvosi rendelőben dolgozzon. Az anyja mániája volt a sok kis élősködő,
bár tagadhatatlan, hogy néha igazán jópofák tudtak lenni. Most is itt várta már az orvost egy kis
szerencsétlen. A kölyökkutya kiszaladt az úttestre és egy autó elütötte. Szerencséjére úgy tűnt, egy
lábtöréssel megúszta, de a gazdája már rongyosra szaggatta az idegeit, ahogy a bundás kedvencét
simogatva zokogott az orvosra várva.

Jash Henning sugárzóan jóképű volt ma reggel. Láttára a szíve akkorát dobbant a feszes köpeny
alatt, mintha ki akarna törni a halványkék ruhadarab alól, ugyanakkor gyanakodva gondolta végig,
mitől lehet ilyen élettel teli a férfi korán reggel, amikor lényegében fél órával korábban be kellett
jöjjön, mint ahogy az szokásos volt. Nővel volt! – vonta le a következtetést keserűen, amiért az a nő
nem ő volt, de az elmúlt néhány hónapban már kezdett beletörődni, hogy valamiért nem sikerült
felhívnia magára a férfi figyelmét. Pedig vörösesszőke haja és fiatal, feszes, dús idomai mindenki
másnál sikert arattak.

Jash, a lendületes belépő után udvariasan köszönt és máris minden figyelmét a kis betegnek
szentelte, aki halkan nyüszített a gazda ölében lévő fonott kosárban.

-Mindjárt jobb lesz! – borzolta össze a kis buksit, aztán magára kapta a köpenyét és óvatos
mozdulattal  a  vizsgáló  asztalra  fektette  a  kutyát,  amely  most  kölyökmívoltát  meghazudtolóan



nyugodt volt. A mozgatható röntgent föléje igazította és hamarosan már a monitoron vizsgálta a
törést.  Aprót biccentett,  mint aki megbeszélte magával a teendőket és egyetértésre is talált  az
egyszemélyes  konzíliumon,  aztán  nekikezdett,  hogy  enyhülést  hozzon  a  kis  hebrencsnek,  aki
hamarosan az altató hatása alatt hagyta, hogy összetört kis testét gyengéd kezek mozgassák. Fél óra
elteltével a gazda egy Seduxennel felérő biztatással távozott, megnyugodva, hogy kedvencét másnap
hazaviheti, Jash pedig hálásan nyúlt a forró kávéért, amit Martha nyújtott feléje.

-Ez most az életemet menti meg! – sóhajtott a férfi, aztán sejtelmesen elvigyorodott, ahogy lelki
szemei előtt felbukkant az éjszaka néhány pillanata, melyektől most ilyen fáradtnak érezte magát.
Selena!  Vajon  még  ott  van  a  lakásán?  Vagy  már  összeszedte  magát  és  hazament?  Valami
állatmenhelyről beszélt, és a védencei már nyilván hiányolták, úgyhogy biztosan már hozzájuk sietett
– merengett az ablak felé fordulva forgószékében. …és nem is tévedett.

*

Selena  bocsánatkérően  simogatta  meg mindegyik  kis  árva  fejét,  ahogy  a  tálakba  öntötte  a
reggelijüket.

-Tudom, hogy kicsit késtem vele. Ne haragudjatok! Tudjátok, nem aludtam itthon. Igazság szerint
nem is nagyon aludtam – vigyorgott átszellemült képpel, ahogy a késedelem oka lejátszódott a szeme
előtt.  Istenem,  ez  az  éjszaka!  Vagy  éppenséggel,  ez  a  mai  reggel!  Már  régen  érezte  ennyire
felszabadultnak magát egy férfi mellett. Nem tudta, hogy Jash Henning személye hatott-e így rá,
vagy a tény, hogy nem kell görcsösen próbálkoznia a kapcsolat életben tartásával, hiszen hamarosan
hátat fordít ennek a városnak. Igazság szerint nem volt felhőtlenül boldog ettől a ténytől, mert
valami megmagyarázhatatlan hiányérzet töltötte el  a férfi  iránt már abban a percben, ahogy a
betegéhez sietve kilépett az ajtón. Ajaj, Selena! Talán jobb is, hogy lelépsz a színről, mert csak a
lábai elé omlanál minden egyes alkalommal, amíg nem talál egy nálad megfelelőbb nőt – sóhajtott
magában, aztán a garázsból becipelte az összehajtogatott papírdobozok halmát, hogy összepakolja
beléjük az új életéhez szükséges holmikat.

*

Jash az órájára nézve türelmetlenül várta, hogy kocsija a mosóból kikeveredjen végre. Lassan már
Selenánál  kellene  lennie  és  még véletlenül  sem akarta,  hogy  a  lány  azt  higgye,  felültette.  Az
üvegfalon át látta, ahogy szorgos kezek szárazra törölgetik a nyitott ajtók keretét is, hogy a beszállók
ruhája ne vizesedjen át az ott maradt rejtett kis vízárkoktól. Mindjárt elkészül! Hosszú volt ez a hét,
mert folyton Selena hívását várta. Még azok után is, hogy a lány, ígéretéhez híven beszélt vele és
megkérte, hogy jöjjön érte az esküvő előtt. Mégis, arra várt, hogy találkozni akar vele. Nem amiatt
az átkozott esküvő miatt, hanem csak úgy… mert látni akarja… mert hiányzik, mint ahogy az a
boszorkány neki. Nem feltétlenül a szex miatt, bár ami azt illeti, nem utasított volna vissza még
néhány olyan éjszakát. Akkor sem, ha utána csak bottal tudott volna járni egy ideig. Atyaég! Még
sosem járt  senkivel,  aki  így kifacsarta volna,  és  közben ennyire adakozóan lett  volna partnere
minden kis játszadozásban. De hiszen ők nem is járnak, és nem is fognak! – kedvetlenedett el arra
gondolva,  hogy  a  lány  hamarosan  elutazik.  Mielőtt  azonban  ebbe  a  sehová  sem  vezető
gondolatmenetbe  belebonyolódott  volna,  a  kocsija  fényesre  suvickolva  kigördült  a  szalonból.  A
kezébe készített öt dolláros és a kifizetett számla a fiatal fiú kezébe vándorolt a slusszkulcsért
cserébe, aztán beült és a GPS útmutatását követve elindult a lányért.

*

Selena izgatottan öltözött át újra. A matracát már elborították a ruhák, amiket tegnap este kotort
ki az egyik szállításra váró dobozból. Pedig kikészített ő egy minden tekintetben megfelelő ruhát az
esküvőre, de így, hogy Jash mellett jelenik majd meg, az a ruha túlságosan egyszerűnek tűnt a



szemében. Azt akarta, hogy a szülei és Clayton, nem is beszélve a menyasszonyáról, a mindenbe
kotnyelesen beleszóló Tess-ről, elismerően nézzenek végig rajtuk. Egy orvos nyilván az elegancia
mintaképe lesz, tehát ő sem érheti be egy sima nyári ruhával. Végre megtalálta a megfelelőt és
elégedetten elvigyorodott. Jashnek tetszeni fog! Még éppen csak felhúzta a ruha oldalán a cipzárt,
amikor odakintről  egy kocsi  hangja szűrődött be. A függönyön át kilesve még éppen elkapta a
pillanatot, ahogy Jash kiszáll a kocsijából és érdeklődően körülnéz. Na igen, a farm most nem a
legjobb formáját mutatja. Az utóbbi időben a szárazságtól eléggé kisült a házat körülvevő fű, a
kennelek is üresen, némán sorakoztak a háttérben, és az árnyas fák alatti futtató kerítésére is ráfért
volna rég egy festés, amit már nem csinált meg, tudva, hogy az új tulajdonos úgyis elbontja az
egészet.  Egyedül a kis tornácot elborító virágtenger miatt  érzett  büszkeséget.  Ez volt  az ő kis
édenkertje, az egyetlen hely, ahol szívesen kertészkedett a kevéske szabadidejében. Talán éppen ez
a barátságos, hívogató bejárat volt  az,  amely végül segítségére volt  a farm eladásakor, mert a
házaspár láthatóan jól érezte magát, amikor odakint üldögélve beszéltek a részletekről.

Az ajtóhoz szaladt és kitárta, még éppen a kopogtatásra lendülő kéz előtt, rámosolyogva a férfira,
aki nyilvánvalóan nem akarta túlöltözni a vőlegényt. Világosszürke öltönye és halvány lila inge lazán,
nyitott nyakkal mutatott meg néhányat a múltkori éjszaka cirógató szőrszálaiból. Észbontóan nézett
ki, ahogy a tornác árnyékában kék szemei már-már lilás színezetet kaptak. Ibolyakék … jutott eszébe
a megfelelő hasonlat, aztán hátralépett, hogy a férfit beengedje.

-Egy pillanat és elkészülök… addig nézz körül! – mutatott a tökéletesen üres belső terek felé.

-Huh, te aztán tényleg… elköltözöl – nézett körbe a férfi a kongóan üres helyiségben.

-Hát, igen. A bútorok már egy konténerben utaznak, ez a néhány doboz meg holnap jön velem –
harapdálta Selena a szája szélét. Jash az ajtó előtt az a férfi volt, akivel az öccse esküvőjére készült
elmenni, de Jash idebent azzá a férfivá vált, akivel alig egy hete élete legmámorítóbb éjszakáját élte
át. Nem akart erre gondolni, de képtelen volt szabadulni a lepedőkön hentergő képüktől. Jash ebben
a pillanatban kapta rá a tekintetét, és a lány biztos volt benne, a férfinak is ugyanez jár a fejében.

-Iszol  valamit,  mielőtt  elindulunk?  –  intett  a  régi  hűtőszekrény  felé,  amely  még  csendesen
duruzsolt a sarokban, nem sejtve, hogy hamarosan egy roncstelepen végzi majd.

Jash megrázta a fejét. Nem szomjas volt, vagy ha igen, akkor csak csókokra, de nem zilálhatja
össze  ezt  a  gondosan  feltűzött  frizurát.  Ráadásul  biztos  volt  benne,  hogy  az  emlékekkel  a
zsigereiben, meg sem állna egy csóknál, hajszolná azt a mámoros élményt, hátha újra része lehet
benne.

-Inkább induljunk,  nehogy elkéssünk!  –  lépett  hátra,  mintha ezzel  ki  tudna szakadni  a  lány
bűvköréből. Selena azt mondta, ha elkíséri erre az esküvőre, kérhet tőle bármit. Legszívesebben azt
kérte volna, maradjon, de ez nyilván túlzás lett volna. Minden más azonban olyan lett volna, mint egy
tóba dobott kavics. A csobbanást kísérő egyre terjedő kis körök ki tudja mi mindent szabadítanának
ki a felszín alatti bezártságukból.

Az esküvő pontosan úgy zajlott, ahogy arra Selena lélekben felkészült. Általános érdeklődést
váltott ki azzal, hogy nem egyedül jelent meg, ráadásul a mellette álló férfin nem egy nőnek akadt
meg a szeme. Jash azonban úgy viselkedett, mint egy figyelmes barát, mi több, szerető. Állandóan a
kezét fogta, a karjaiba vonta, bevonta a beszélgetésekbe, mintha ő lenne otthon ezek között az
emberek között, nem éppenséggel a lány. A szinte kötelezően érkező célozgatásokat látszólag fel
sem vette,  felszabadultan mosolygott  rajtuk,  aztán pezsgőt  nyomott  Selena kezébe és  távolabb
vezette a kíváncsi rokonoktól. Ahogy kettesben maradtak, leolvadt arcáról a mézes-mázas mosoly.

-Nem gondoltam volna, hogy ennyire kínos lesz. Te holnap elutazol, ezt is elég sokan tudják és



kicsit úgy néznek rám, mint egy fura figurára, amiért hagyom. Ki kellett volna találni egy fedősztorit,
mert így legalább három egymásnak teljesen ellentmondó magyarázattal szolgáltam már különböző
embereknek. Ha ezek leülnek egymással minket kibeszélni, abban a percben lebukunk.

-Ha  egyedül  jöttem  volna,  hidd  el,  sokkal  rosszabb  lenne.  Most  csak  viccelődnek  rajtunk,
kíváncsiak, talán el sem hinnék, ha kiderülne, felültettük őket, de ha magányosan álldogálnék a
családom mellett, akkor sajnálkoznának, és az valami hátborzongató érzés. Mintha nem lennék teljes
értékű ember, amiért még nem vagyok férjnél és nem rohangászik körülöttem néhány gyerek.

-Nem is akarsz gyerekeket, férjet, családi házat és törlesztőrészleteket? – nézett rá kutatóan a
férfi.

-Dehogynem – vont vállat Selena. –Csak tudod, ez nem kifejezetten az én elképzeléseimen múlik.
Amíg nem találkozom azzal, aki ugyanazt akarja, amit én, addig a dolog elég reménytelen. És igen,
vannak elvárásaim, amiknek nem könnyű megfelelni – egyenesítette ki önérzetesen a gerincét. Jash
felvonta  a  szemöldökét  a  dacos  mozdulattól.  Nocsak,  ilyen  kemény  elvárások  lennének  ezek?
Kifejezetten kíváncsi lett. Persze minden mögöttes szándék nélkül, csak hogy megértse, miért van
még ez a tündér egyedül. -Milyen elvárásaid vannak? – tette fel látszólag közömbösen a kérdést,
mire kissé sunyi macskaszemekkel nevetett rá a nő. -Nocsak, talán érdekel a lehetőség?

Jash megvonta  a  vállát.  -Hát,  a  távolság leküzdhető,  ha  érdemes időt  és  energiát  fordítani
valamire – válaszolt talányosan. -Szóval, mik azok az elvárások? – ismételte meg a kérdést.

Selena egy pillanatig habozott, aztán úgy döntött, nem feszegeti tovább a férfi érdeklődésének
hátterét. -Nos, az illető legyen szellemi társ, megbízható, humoros, szeresse az állatokat, rezonáljon
az én hullámhosszomon … minden tekintetben – pirult bele a gondolatba, hogy mit is akart ezzel
mondani –ja, és legyen őszinte, hűséges, állhatatos. Azt hiszem, ennyi.

Jash magában összegezte a hallotakat: Rólam beszél. Összerezzent a felismeréstől. Érdekes volt
önmagát ilyennek látni, hiszen azzal tisztában volt, külön-külön megfelelhet az elvárásoknak, de ha
mindegyiket kipipálja, akkor ott áll Selena előtt, mint potenciális vőlegény. Ennyire egyszerű lenne?

-Meddig  kell  maradnunk?  –  nézett  hirtelen  körül.  A  násznép  már  a  vacsora  utáni  tánchoz
készülődött. Hangjában ott vibrált annak az eddigi egyetlen közös éjszakájuknak minden szenvedélye
és Selenára nem maradt hatástalan a felismerés. Nagyot nyelve a férfi kezéért nyúlt. -Igazából, akár
most is elmehetnénk.

-Töltsd velem ezt az éjszakát! – suttogta halkan a férfi, mire a lány a szemébe nézett: -Rendben,
de valamit tudnod kell!

Jash akaratlanul is megborzongott a hangjától, ahogy a lampionokkal megvilágított kertben álltak
összekapaszkodva.  Éppen  most  tett  ajánlatot  a  lánynak  egy  utolsó,  éhes,  szex-szel  és  talán
érzelmekkel is túlfűtött éjszakára, ezek után Selena válasza pedig valami furcsa, baljós előjellel
visszhangzott a fejében.

-Tudom, akkor is elmész – sóhajtott beletörődően. Erről a hajóról már lemaradt, tudomásul vette,
hiszen egész héten ez járt a fejében.

-Nem, nem ezt! Valami sokkal fontosabbat – nézett félre zavartan Selena. A helyszín nem volt
igazán ideális a nagy vallomása megtételére, de végül is, jobb, ha mielőbb túl lesz rajta, mert már
napok óta nyomasztotta a titkolózás. –Gyereket akarok! – vágta ki az aduászt és nem tudta nem
észrevenni a zavart és halvány rémületet a férfi szemében. Hát, ez az! Erre számított. Talán mégsem
olyan jó ötlet ez a fene nagy őszinteség, de ha már belekezdett, eldöntötte, végigcsinálja. -Szóval,
nézd… én harminc éves leszek és gyereket akarok, nem várhatok tovább a szőke hercegre, aki talán



sosem  jön  el.  De  ez  persze  Rád  nézve  nem  jár  kötelezettséggel;  tekintsd  úgy,  mintha  egy
spermabanknak adományoznád. Ha ezek után is akarod… - hallgatott el reményvesztetten, ahogy a
férfi bezárkózott arcát figyelte.

Jash fejében elég hamar összeálltak a dolgok. -Már a múltkor sem védekeztél.

-Nem.

-Lehet, hogy máris terhes vagy?

-Lehet. De azért nem hiszem. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Van, aki évekig is hiába
próbálkozik.

-Mikor tudod meg?

-Két hét múlva kéne megjönnie. Úgy működöm, mint egy svájci óra. Pont utána voltam, amikor a
múltkor… szóval, érted…

-Ez elég csapdahelyzetnek tűnik – motyogta Jash, miközben próbálta önmagát megérteni, miért
nincs felháborodva, amiért az egyik legősibb női csapdába sétált bele.

-Sajnálom. Igazából úgy gondoltam, egyáltalán nem szólok róla, de végül rájöttem, hogy ez nem
olyan dolog, amit örökre eltitkolhatok, mert mi van, ha mégis… szóval, jogod van tudni róla, bár
továbbra is azt állítom, ez rád nézve nem jár semmiféle kötelezettséggel. Sajnálom, hogy a legelején
nem szóltam, de … nem is tudom, úgy emlékszem, akkor nem is nagyon bírtam gondolkodni. Persze,
tisztában voltam vele,  hogy nem mondtam igazat,  amikor rákérdeztél,  bántott  is  a  dolog.  Már
képtelen vagyok tovább alakoskodni – tette szét a kezét a lány, mint aki már nem tudja mivel védeni
az akkori viselkedését és megértésre vár.

-De az első alkalommal mégis megtetted – nézett el mellette a férfi megfejthetetlen tekintettel. -
Komolyan sajnálom – hajtotta le a fejét Selena.

-Szóval csak a spermám kell, én nem – összegezte a hallottakat Jash. A hangja kiismerhetetlen
volt. Oh, de bizony kellenél! De még mennyire kellenél! – gondolta magában a lány, de hangosan
csak annyit mondott: -Úgy van.

-És mi van, ha azt akarom, hogy legyen közöm a gyerekhez? – kérdezte ebben a pillanatban a férfi
és Selena még levegőt is elfelejtett venni a döbbenettől. -Hát, az nagyban bonyolítaná a helyzetet –
találta meg végül a hangját. Ez a lehetőség igazából meg sem fordult a fejében.

-Még gondolkodási időt sem kapok? – villant rá a férfi szeme.

-Nincs már idő… és talán már nincs is jelentősége… - vont vállat Selena. Ha terhes, azért… hiszen
akkor a dolog már eldőlt. Ha pedig nem terhes, akkor nincs is miről beszélniük.

-Ijesztő az elszántságod, de még ennél is ijesztőbb, hogy ennek ellenére is akarlak. Ha csak
egyetlen éjszakára, akkor annyira – vallotta be halkan a férfi. -Megkaphatsz, te is tudod – sóhajtott
Selena.

-Nem kéne belemennem – csóválta meg a fejét Jash és küzdött az érzéssel, amely már régen
döntésre jutott benne, csak a feje még nem volt hajlandó tudomásul venni a vereséget.

-Hát,  ez  már a  Te döntésed… -  tette  szét  a  kezét  a  lány.  Jash nézte:  a  szőke boszorkány!
Kisgyerekként sosem tudta elképzelni, mert nála mindig fekete volt a vasorrú banya, nem ilyen
sugárzóan szép  nő.  De  tudta,  hogy  létezik  ilyen  formában is  a  démon,  aki  egyetlen  szavával,



érintésével vagy a puszta létével is képe boldogtalanná tenni a királyfit. Döntött.

-Oké!  Egy feltétellel.  Ha terhes leszel,  őszintén bevallod és  legalább levélben beszámolsz  a
dolgokról. Hogy hogy viseled a terhességet, mit mond az orvos, ilyeneket…

Selena tétovázott. Oké, ez valójában tényleg méltányos elvárás, feltéve, ha a végén nem akarja
majd megszerezni a gyereket is. De hát miért tenné?

-És ha megszületik, nem akarod majd elvenni tőlem? – bukott ki belőle a kérdés, mire Jash arcán
kisimultak a ráncok.

-Ezt akár írásba is adom – morogta, aztán váratlan magához rántotta a lányt. - Ez az egy éjszakám
maradt. Használjuk ki alaposan, végül is, te biztosra szeretnél menni, nem?!

*

Selena tétován állt a kis nappaliban. Ez az egész lakás elfért volna a farmház nappalijában, nehéz
volt megbékélnie a szűkös terekkel. Legalább könnyű lesz takarítani, vigasztalta magát, de máris
érezte,  ahogy a  falak  szinte  rádőlnek.  A  bútorok nagy részét  egy  raktárban helyezte  el,  mert
egyszerűen be sem tudta volna zsúfolni őket ebbe a kis lakásba. Régi kedvenc ágyát is a raktárba
vitette, mert az apró hálófülkében csak egy kisebbnek jutott hely, ha azt akarta, hogy a kiságy is
elférjen  odabent.  A  kiságy!  Ha  egyáltalán  szüksége  lesz  rá… Még  egy  hete  volt  hátra,  hogy
megbizonyosodjon  róla,  mert  a  menzesze  minden  másnál  árulkodóbban,  kis  túlzással  percre
pontosan érkezett huszonnyolc naponta. Egyetlen dolog vigasztalta, hogy a falak frissen festve, a
fürdőszoba csillogó tisztasággal várta, mert utálta volna, ha lakásfelújítással kell kezdje az új életét.
A konyha apró volt,  egyszerű, minden kényelmet nélkülöző. De azért a pénzért,  amit ő lakásra
szánhatott, még elégedett is lehetett, mert legalább egy jó helyen talált rá. Nagyot sóhajtott és
bekapcsolta a laptopját,  majd hamarosan a géppel a kezében bejárta a kis lakást,  az anyjának
bemutatva új otthonát. A tárlatvezetés nem vett sok időt igénybe.

-Kicsim, nem volt ez túlságosan elhamarkodott döntés? – szipogott az anyja. Még igazából túl sem
tette magát a fia esküvőjén, a régi farm eladásán, most még a lánya is a világ végéről egy gépen
keresztül beszélget csak vele. Magányos lett, eddig nem is sejtette, mennyire.

-Anya, ez az állás jó lesz, érzem! – próbálta nyugtatni az anyját, bár ő maga korántsem volt
meggyőződve róla. Ebben a városban ő tehetett bármit, csak az a kisvárosi lány volt, akit könnyű
prédának tekintett mindenki, kezdve leendő főnökével, aki zenei producerként keresett maga mellé
titkárnőt. Selena maga csodálkozott a legjobban, amikor megkapta az állást, mert messziről kirítt az
állásinterjúra felsorakozott lányok közül. Ha semmi mással, már a korával is. De a pénz, amit a
szerződésben ígértek, túlságosan csábító volt, és úgy döntött, egy időre háttérbe szorítja elszabadult
fantáziáját. Los Angeles ugyan az Angyalok városa néven volt ismert, de ki ne tudta volna, hogy
léteznek bukott angyalok is. Mindenesetre volt valami a nagy darab afroamerikai férfi tekintetében,
ami óvatosságra intette, mert úgy méregette, mint egy darab húst a hentespulton, és ha másért nem,
legalább ezért bizakodott,  hogy az a bizonyos baba, akire annyira vágyott volna, ott rugdosson
hamarosan a szíve alatt.  Egy terhes nőnek nyilván nincs hosszú karrierje ebben a világban, de
legalább védve van a nemkívánatos közeledések elől. Legalábbis ebben reménykedett.

Miután  beszélgettek  egy  kicsit,  pár  percig  erőt  gyűjtött  egy  újabb  beszélgetéshez.  Jash
megeskette, hogy jelentkezik, és tekintve, hogy az egész „kapcsolatuk” a bizalmon alapult, nem
tehette meg, hogy már az első kérését semmibe veszi. Mindenesetre most a telefonját használta,
mert nem akarta felfedni a férfi előtt a szűkös körülményeket, amik között kénytelen lesz élni. Had
higgye azt, hogy számára is a lehetőségek városa ez a napfényben fürdő csodás hely…

-Szia!  –  zengett  a férfi  örömteljes hangja a telefonból,  ahogy szinte az első csengetés után



felvette. –Épp jókor hívtál, mert virrasztanom kell az egyik kis betegem mellett még egy ideig, és
segítesz elűzni  az éjszaka árnyait  –  duruzsolt  bele a férfi  olyan hangon,  ami azonnal  azokat a
nyomorult selyem lepedőket juttatta eszébe, amelyen legutóbb henteregtek. Ez alkalommal halvány
zöld volt és olyan érzést keltett, mintha valahol egy erdei tisztáson szeretkeztek volna.

-Jaj,  ne  haragudj,  teljesen  kiment  a  fejemből  az  időeltolódás  –  mentegetőzött,  de  a  férfi  a
túloldalon megnyugtatta. -Semmi baj, tényleg ébren voltam; és most legalább nem vagyok egyedül.

-Hogy lehetnél  egyedül egy kórházban? – nevetett  a panaszos hangon. -Hát,  nem nevezném
kórháznak,  csak  egy  aprócska  klinika…  -  nézett  körül  a  férfi  a  rendelőjében,  amelynek
tulajdonképpen  négy  helyisége  volt.  A  váró,  a  rendelő,  a  műtő  és  egy  úgynevezett  lábadozó.
Ezenkívül csak fürdőszoba és a raktár tartozott hozzá. Igen, még a klinika is túlzó meghatározás lett
volna.

Selena túllépett a kórház-témán. Tulajdonképpen arra gondolt, hogy bár két észveszejtő éjszakát
is töltött Jash-el, de fogalma sincs róla, hol dolgozik, és milyen orvos. Éppen úgy lehet belgyógyász,
mint plasztikai sebész – vigyorodott el arra gondolva, hogy a repülőről leszállva az első, kissé sokkoló
élménye éppen egy női arc volt a reptér mosdójában. Egy nem túl sikeres beavatkozás eredménye.
Az illető láthatóan elégedett volt a külsejével, és nyilván ez volt a fontos, de a lányt a hideg rázta a
láttára. Ajkai természetellenesen dúsak voltak, mint ahogy a testére simuló trikó alatti idomai is,
arca  ezzel  szemben  minden  arányát  elvesztette,  ahogy  a  valószínűtlenül  pisze  orrocskát  és  a
kipárnázott pofacsontokra simuló feszes bőrt nézte. A nő jócskán benne lehetett az ötvenes éveiben,
de bakfisnak akart látszani és ettől  az ő szemében egyszerűen csak nevetségesnek, sőt inkább
szánalmasnak tűnt.  Már éppen fel  akarta tenni a kérdést,  hogy tulajdonképpen az orvosi pálya
melyik ágára szakosodott, amikor meghallotta a férfi gyengéd, kedveskedő hangját: -Jól van kicsim,
ez az, csak óvatosan, úgy… látod, megy ez. Na, igyál még egy picit. Ügyes vagy csöppségem, jól
van… pihenj csak!

Selena szeme könnybe lábadt, ó, hát hiszen gyerekorvos! Hát, akkor ezért volt olyan érzékeny
téma a számára a gyerekkérdés. Teljesen érthető, hiszen az életét az apróságok között tölti, nyilván
nem érzéketlen egy saját bébi kapcsán sem.

-Hallom,  nem  a  legjobbkor  hívlak,  akkor  búcsúzom,  csak  azt  akartam  mondani,  hogy
megérkeztem, van lakásom, minden rendben. A hétvégét rendezgetéssel töltöm, aztán hétfőtől már
dolgozom. Majd írok levelet és küldök pár fotót, hogy lásd, jó helyem… helyünk lesz itt.

-Hát, köszönöm, hogy hívtál. Bocs, hogy nem voltam jobb társaság, de ez az apróság felébredt
végre a műtét után és muszáj volt vele babáznom kicsit – mondta kedves, szeretetteljes hangon Jash,
és a lány szinte látta lelki szemei előtt, ahogy hosszú ujjaival egy bébit cirógat. Kifejezetten irigy volt
az apróságra, de volt annyi esze, hogy ezt a gondolatot megtartsa magának. Már majdnem elköszönt,
amikor a férfi hangja rezegtette meg a bensejét.

-Akkor még egy hetünk van a nagy pillanatig, amikor kiderül, elég ügyesek voltunk-e? – kérdezte
vidáman, mire Selena elnevette magát. -Te egészen biztosan nagyon ügyes voltál. Most rajtam a sor.
Szia!  –  vigyorgott  bele  a  készülékbe,  aztán  gyorsan  kinyomta  és  a  zsebébe  süllyesztette.  Egy
mondatot  sem akart  tovább beszélni  arról,  ami  kettejük között  történt,  mert  még képes lenne
rendelni egy repülőjegyet és visszamenni Wichitába.

*

Selena a jó néhány terelő mondat után végre vette a bátorságot és egy nagy levegőt, hogy
rátérjen  arra  a  kérdésre,  amit  az  utóbbi  néhány  alkalommal  rendre  visszanyelt,  amikor  a
barátnőjével beszélt telefonon. -Te, már régebben is akartam kérdezni… ez a Jash… mit tudsz róla?



-Oh, Selena James! – nevette el magát mindent értőn Erica. -Szóval, bejött neked, mi? Mondjuk,
ez látszott már a búcsúbulidon is, de ha azóta is rajta töröd a fejed, akkor a dolog komoly.

Ha sejtenéd mennyire az – forgatta a szemét Selena, de hangosan csak annyit mondott: -Rica, egy
fél kontinens választ el tőle, szerinted mennyire lehet komoly? Csak érdekel, de ha regényt kreálsz a
dologból, akkor felejtsd el, hogy kérdeztem bármit is.


