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„A véletlen játékot űz az ember életéből”

/ Seneca/

Unottan álltam a sorban. Az egyetemi beiratkozás utolsó napja.  Térkép, órarend, kollégiumi
szoba. Ezekhez még ma hozzá kellett jutnom. Irodalmat fogok tanulni, ha egyszer sorra kerülök. Az
utolsó napra hagytam azt remélve, kevesen lesznek. De úgy látszik, más is ezt gondolta. Próbáltam a
célt a szemem előtt lebegtetni. Híres író akartam lenni, és ezért bármit megtettem volna. Senki nem
hitte, hogy sikerülhet bekerülnöm. Egyetlen ösztöndíjra több százan jelentkeztünk. A szüleim nem
tudták volna finanszírozni az egyetemi tanulmányaimat. De itt voltam, a célom kapujában. Most
mégis halálosan untam a várakozást. A késő nyár legmelegebb napja volt, és három órája álltam a
tűző napon. Fáradt voltam, poros, és izzadt. Ma reggel érkeztem. Már három óra vezetés állt a
hátam mögött, egy szívfacsaró búcsú a családomtól, és az otthonomtól. Még sose éltem távol tőlük.
Csak egy zuhanyra, és hűvös szobára vágytam. Kihajoltam az előttem álló háta mögül. Még legalább
tízen álltak előttem. Lehetetlennek tűnt, hogy még ma sorra kerüljek. Egyik lábamról, a másikra
álltam. Előttem két lány lelkesen fecsegett. Nekem nem volt kihez szólnom. Új város, új emberek. De
nem zavart, mert tudtam, mit akarok. A barátságok pedig majd mellém szegődnek, ahogy haladok a
kitűzött cél felé. Már egy ideje a padló repedéseit számoltam, gondolataim pedig az új tanév körül
forogtak. Hirtelen valami megváltozott. Bennem vagy a levegőben nem tudom. A testem teljesen
magától életre kelt. Mintha elszakadt volna az agyamtól, mert képtelen voltam irányítani. A fejem
hirtelen  elkezdett  emelkedni,  mintha  egy  láthatatlan  mágnes  húzná  a  szemem.  Nem akartam
felemelni, de a vonzás erősebb volt nálam. Csak húzta húzta a tekintetem, majd hirtelen megállt. Egy
fiút  láttam  meg  nem  messze  tőlem  egy  másik  sorban  ácsorogni.  És  engem  nézett.  Hirtelen
elkerekedett a szeme, ahogy rá néztem. Mintha nem számított volna a tekintetemre. Egy szégyenlős
mosoly  volt  a  jutalmam, de a  szemem nem eresztett.  Valami  hozzá kapcsolata  a  tekintetemet.
Láttam, ahogy a mellette álló fiú beszél hozzá. De meg sem mozdult. Valahol mélyen legbelül az
érintésére vártam. Hogy az ajka az ajkamat súrolja. Keze lassan végig kalandozzon a testemen.
Hosszú ujjai a tarkómat cirógassák, hogy ajka az államat, majd a nyakamat súrolja. Beleborzongtam
a gondolatba. Különös volt, mégis határozottan jó érzés. Még soha senki nem volt rám ilyen hatással.
Ezt a fiút pedig nem is ismertem. Sőt még soha nem is láttam egészen addig, amíg a szememet
magára nem vonzotta. Nem tudtam, hogyan lehet rám hatással vagy én ő rá, de attól még így volt.
Csak néztük egymást kábán, és mintha megszűnt volna körülöttem a világ. Ki ez a fiú, és miért hat
így rám? Próbáltam másfele nézni, de nem ment. Magához láncolta a tekintetem. Nem is ismertem,
de már a rabja lettem. Szinte lehetetlennek tűnő érzés volt, pedig épp átéltem.

- Hé, Csipkerózsika, te jössz!- taszított meg valaki durván hátulról. Körbenéztem. Valahogy eltűnt
előlem a sor. Észre se vettem, mennyi idő telt el. Gyorsan mosolyogtam, és megmondtam a nevem.
Felnéztem,  de  a  fiú  már  nem volt  ott.  Mire  visszanéztem már  előttem volt  minden.  Gyorsan
felvettem, és kiálltam a sorból.  Vettem néhány mély levegőt.  Valahogy nem akart elmúlni az a
bizsergés. Talán nem is akartam, hogy múljon, hisz nagyon kellemes érzés volt. De össze kellett
szednem magam, mert még a kollégiumi szobámat se fogom megtalálni. Arra sem emlékszem, mint
mondott a lány az asztalnál. Vagy srác ült ott? Nem tudnám megmondani. Kinyitottam a térképet,



mert nem tudtam, merre menjek. Hatalmas volt ez az egyetem. Nagyobb, mint a város, ahonnan
jöttem. Most először bántam, hogy egyágyas szobát kértem. Minden olyan hatalmas volt,  olyan
idegen, és senkitől nem fogok tudni segítséget kérni. Csak bámultam a hatalmas épületet, de nem
azért, mert elveszettnek éreztem magam. Egyszerűen még mindig annak a fiúnak a hatása alatt
voltam.  Biztosan  tudtam,  nem látom többé.  Hatalmas  ez  az  iskola,  ő  pedig  határozottan  nem
ösztöndíjas  volt.  Biztosan bérel  egy szép házat,  vagy vettek is  neki  a  szülei  egyet,  és  néhány
barátjával megosztja. Behunytam a szemem, megráztam magam. Muszáj a tanulásra koncentrálnom.
Néhány nap múlva kezdődik a tanítás. Addig meg kellene ismernem a helyet, be kellene szereznem a
könyveket a listáról, és még a szobám sincs meg. Kinyitottam a szemem, és újra a térképre néztem.
Elég  messze  voltak  a  kollégium  épületek  a  helytől,  ahol  most  voltam.  Így  visszaballagtam  a
kocsimhoz.  Fél  óra  alatt  meg is  találtam,  amit  kerestem.  Megfogtam a  két  utazótáskámat,  és
megkerestem  a  szobaszámot.  Lányok,  és  fiúk  rohangáltak  nevetve,  hangosan  beszélgetve.
Mosolyognom kellett nekem is. Összesen nyolc szoba volt az emeleten, ahol az enyém is. Az ajtók
mind nyitva álltak. Van, ahol csak egy utazótáska hevert, volt ahol egész bőrönd hegyek rózsaszín
illatfelhőbe burkolva. Egy pillanat alatt el tudtam képzelni a gazdáját. Én kedveltem az egyszerű
színeket,  és  a  farmert  pólóval.  A túl  sok cicoma valahogy nem én voltam.  Szürkébb voltam a
legszürkébb egérnél. Talán ezért nézett az a fiú, aki szebb volt Michelangelo Dávid szobránál. Szép
arc, perzselő tekintet, csupa izom. Még soha nem gondoltam bele, mennyi izom van az emberi
testen. Neki pedig az összes egyenként ki volt dolgozva. Szinte bizsergett az ujjam, ahogy tökéletes
testére gondoltam, annyira szerettem volna megérinteni.  Végighúzni ujjamat lassan, gyengéden,
kiélvezve minden pillanatot, csodás izmain. „ Olivia, Olivia, hol jár az eszed!” Korholtam magam, és
beléptem a szobámba. A bőröndöket letettem az ajtóban, körbenéztem. Volt egy nagyobb ablak, ami
a parkra nézett. Egy ágy, egy nagyobb szekrény, melynek volt akasztós része, és pakolós része is.
Mellette egy kisebb fiókos komód állt. Az ágy mellett egy éjjeliszekrény, az ablak alatt pedig egy
íróasztal székkel. Nagyobb volt, mint, amire számítottam. Az otthoni szobám sem volt nagyobb, majd
otthonossá teszem. Mert a berendezés, még nálam is egyszerűbb volt. Kivettem a kulcsot a zárból, és
becsuktam az ajtót. Itt volt az idő, hogy berendezkedjek az új életemre. Leültem az ágyra, és most
először honvágyam támadt. Elhalt a folyosói zaj, és magam maradtam. Hiányoztak a barátaim, a
csajos tanulós délutánok. Sok idő lesz, mire barátokat szerzek itt. Néhány óra alatt kipakoltam az
összes holmimat. Nem volt sok mindenem. Azt hittem elég lesz, de most ebben a kicsi szobában is
kevésnek tűnt. Ránéztem a térképre. Volt néhány étterem nem messze innen. Mivel reggel óta nem
ettem, felfrissítem magam, és terveim szerint szerzek valami ennivalót. Lezuhanyoztam gyorsan,
átöltöztem. Már épp indulni akartam, amikor kopogtak. Meglepődtem, mert nem vártam senkit.
Azért fogtam a táskámat, és kinyitottam. Egy magas szemüveges fiú állt velem szembe. Hatalmas
mosoly terült szét az arcán, amitől nekem is mosolyogni támadt kedvem.
- Szia! Segíthetek? - kérdeztem mosolyogva. Nem tehettem róla a jókedve ragadós volt. Még a nevét
se tudtam, de máris kedveltem érte.
- Szia! Eric vagyok, a szomszéd! - mutatott a szemközti ajtóra. - Gondoltam bemutatkozom!
- Olivai vagyok! - viszonoztam a bemutatkozást, és a kezemet nyújtottam - De a barátaimnak csak
Liv. Szintén első éves?
- Nem, már harmadik éve koptatom itt a padokat! - felelte Eric. - Ha bármiben tudok segíteni csak,
szólj! Általában el szoktam vállalni egy első éves mentorálasát
- Hát, ha épp ráérsz, elvihetnél valamit enni. - mondtam, ő pedig elmosolyodott. Volt benne valami,
amit rögtön kedveltem. - Alig találtam még a szobámat is meg.
- Hát szerencséd van, épp ráérek, és éhes is vagyok! Gyere, eszünk valamit, aztán körbe vezetlek.
Meglátod, hamar kiismered majd az egyetem területét. - mondta mosolyogva. Én pedig bezártam az
ajtót, és elindultunk. Eric sokat beszélt az egyetemről. Elmondott minden információt, amire valaha
szükségem lehet. Az estebéd végére úgy éreztem magam, mintha évek óta idejárnék. Biztos voltam
abban, hogy ezek után bármit megtalálok. Felosztotta nekem az egész területet negyedekre. Volt
lakónegyed, tanuló negyed, szórakozó negyed. Így már nem is tűnt olyan hatalmasnak az egész.
Megkedveltem Ericet. Szórakoztató volt vele a társalgás, és sok közös dolog érdekelt minket. Például



a könyvek, az olvasás, és jó volt a humora. Azt hiszem találtam egy barátot. Valahogy biztonságot
adott, hogy nem vagyok egyedül. Nyolc óra is elmúlt, mire visszaértünk a szobához. Hirtelen elöntött
a fáradtság. Az egész napot végig vezettem, sorba álltam, pakoltam, cipekedtem. És holnap kezdődik
a tanítás. Most jól lakott voltam, és nyugodt, hogy nem állok egyedül a világba. Lett egy barátom, aki
segít eligazodni az ismeretlenben.
- Köszönöm, a vacsorát, és az idegenvezetést! - mondtam őszinte hálával a hangomban. Lábujjhegyre
álltam, hogy elérjem, és egy puszit nyomtam az arcára.

- Nagyon szívesen, részemről volt az öröm! Csak szólj, ha bármire szükséged van! Tudod, itt lakom
szemben! - mutatott a szemközti ajtóra.
- Mondjuk, holnap elkísérhetnél az első órámra! - mondtam mosolyogva. - Hogy biztos odataláljak!
- Fél nyolckor indulunk, mert nekem is be kell érnem. - felelte, és már el is tűnt a szobájába.

Hirtelen megéreztem azt a különös vonzást. Valami ott motoszkált már bennem egy ideje, de Eric
túlságosan lekötötte a figyelmem. Kezem a kilincsen, de nem bírtam lenyomni. A szememet, mintha
ismét az a különös mágnesség húzná. Nem bírtam irányítani, nem bírtam nem felnézni. Oldalra
fordítottam a fejem, és ott állt ő. Két ajtóval odébb. Engem nézett most is, ki tudja, mióta. Már nem
lepődött  meg  azon,  hogy  ránéztem.  Elmosolyodott,  szexin,  csábítón.  Mintha  várta  volna,  hogy
odanézek. Csak néztem őt megbűvöltem. Még ahhoz is kába voltam, hogy visszamosolyogjak. Újra
magához  bilincselte  a  tekintetemet.  El  akartam  fordítani  a  fejem,  de  nem  voltam  képes
megmozdítani.  Olyan voltam, mint aki túl  sokat ivott.  Megrészegített  a jelenléte,  a tekintete,  a
mosolya. Ki volt ő, és hogyan képes így hatni rám? Futott át a fejem a gondolat, de néhány pillanat
múlva már el is tűnt. Úgy éreztem még a saját nevemet sem tudnám megmondani. Furcsa volt, de
szerettem, ahogy rám hatott. Hirtelen zsebre tette a kezét, és újra az a szexi mosoly. Ő már ura volt
annak az érzésnek, amit én még fel sem fogtam. A testem újra élni kezdett. Az ujjaim bizseregtek,
vágytak arra, hogy érinthessék azt az isteni testet. A testem égett. A bőrömön akartam érezni ajkát
azzal  a  csábító  mosollyal.  Hatalmas csatakiáltást  hallottam,  és  egy másik  test  elsodorta  az  én
titokzatos hódolómat.  Majdnem leestek a lépcsőn,  és ez megtörte a varázst.  Én pedig gyorsan
bementem a szobába, bezártam az ajtót. Ha maradok, egész éjjel ott fogok állni. Bármeddig képes
lettem volna nézni őt. Nekidőltem az ajtónak, vettem néhány mély levegőt. Még soha senkitől nem
éreztem így. Egy férfi sem tudott bennem ilyen vágyakat kelteni. Pedig még a nevét sem tudtam,
még hozzám se szólt. Hogyan képes mégis hatással lenni rám? Hogyan volt képes magához vonzani,
és leláncolni? Tetszett nekem, de miért, hisz nem is ismertem. Mégis, ha a közelembe volt úgy hatott
rám, mint a mágnes. A vérem szinte azonnal felforrt, és akarta őt. A testem, a szívem abban a
pillanatban akarta, csak az agyam nem tudta tartani velük a tempót. Talán nem is kellene, csak
hagyni, hogy sodorjon az érzés. De féltem a fájdalomtól, a csalódástól. Nem akartam valami gazdag,
elkényeztetett fiú trófeája lenni. Megismerni, aztán megszeretni. Ez volt a mottóm, és be kellett
tartanom. Meg kellett védenem magam valahogy. Az ilyen fiúhoz nem én illettem. Nem lehettem más
csak egy játékszer, akinek a szenvedésén, majd jót lehet szórakozni. És erre a tapasztalatra nem volt
szükségem. Komoly, erős, független, sikeres nő akartam lenni. Erre kellett koncentrálnom. Mégis
volt abban valami különös, ahogy rám nézett. Az első alkalommal meglepettnek látszott, ahogy rá
néztem. A második alkalommal pedig várt arra, hogy ránézzek. Egyszerűen csak figyelt, és nem
érdekelte, hogy egy másik fiú társaságában vagyok. Nem értettem, miért nem jött oda. Miért nem
hívott el valami buliba. Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy ő is ismerkedik egy különös, új
érzéssel. Persze az esti álmodozásnak az lett a vége, hogy majdnem elaludtam. Hatalmas kapkodás
árán  készültem  el,  és  még  a  szokásosnál  is  szétszórtabb  voltam.  Eric  pedig  fél  nyolckor
könyörtelenül kopogott.
- Jó reggelt Olivia! - mondta, és elmosolyodott, ahogy meglátott. Tisztában voltam azzal, látszik
rajtam a kialvatlanság.
- Jó reggelt! De mit mondtam a barátaimnak, csak Liv!
- Megtiszteltetés, hogy máris a barátodnak tekintesz! - felelte játékosan, és már ott is volt az a széles



mosoly, amitől nekem is jó kedvem lett azonnal. Megmutattam az órarendemet, és elindultunk.
Most biztos voltam abban, soha nem találtam volna meg a termet. Pedig tegnap olyan egyszerűnek
tűnt az egész. Még jó, hogy eltettem egy térképet a táskámba, bár jobb lett volna, ha kenyérmorzsát
szórok szét.
- Hogy iszod a kávét? - kérdezte, amikor megálltunk egy terem előtt.
- Tejjel, és két cukorral! - válaszoltam. - Miért?
- Csak, hogy jobban megismerjelek, ha már barátok vagyunk! - mondta, még mindig mosolyogva. - Itt
a termed, menj be és érzed jól magad!
- Köszönöm! - feleltem, és egy puszit nyomtam az arcára.
- - Kilencre érted jövök, elviszlek reggelizni, és a következő órádra! - mondta, majd elment.
Én  pedig  vettem  egy  mély  levegőt,  és  bementem  a  terembe.  Alig  voltak  bent  néhányan.
Megkerestem a leghátsó asztalt,  helyet foglaltam. Az osztálytársaim nem voltak olyan lelkesek.
Valahogy nem hittem, hogy hatan leszünk összesen.  Bejött  a tanár,  nem volt  időm merengeni.
Igyekeztem mindenre figyelni, és szorgalmasan jegyzetelni. Akár egy jó stréber. De hát ezért jöttem
ide,tanulni. Mire kiértem a teremből Eric már várt rám. Nagyon jó mentor volt. Hálás voltam a
sorsnak, amiért a szemközti szobában lakik. Kezében ott gőzölgött egy kávé. Amikor karnyújtásnyira
értem odaadta a kezembe, én pedig hálásan mosolyogva elvettem.

- Nem minden nap ilyen zilált a fejem! - jegyzetem meg mosolyogva, és belekortyoltam a kávéba.
Elnevette magát.
- Nem is vettem észre, hogy zilált vagy! Csupán úgy éreztem szoktál reggel kávét inni!

- Nem kell ilyen lovagiasnak lenned! Nyugodtan mond meg, hogy borzalmasan nézek ki. Rosszul
aludtam! - mondtam, és újra nevetett. - De megmutathatod, hol osztogatják ezt a finom kávét.
Eric már jól ismerte az egyetemet, és az egyetemi életet. Tudta, hol adják a legfinomabb kávét, hol
érdemes enni. Igyekeztem minden információt magamba szívni, mert nem akartam elrabolni egész
tanévre a barátaitól. A reggeli isteni volt, mintha csak otthon lettem volna. Volt tojás, barna kenyér,
müzli, tej. Tudtam, igyekszik elérni, komfortosan érezzem magam. És őszintén hálás voltam érte.
Hirtelen egy hosszú, szőke hajú lány ült le az asztalunkhoz. Tökéletes alak, tökéletesen manikűrözött
körmök, enyhe smink, szép arc, az alkatát tökéletesen kiemelő ruha. Minden volt, ami én nem.

- Szia, Robin vagyok. Te biztos Olivia! - mondta, és barátságosan kezet nyújtott.
- Első óta a legjobb barátok vagyunk! - tette hozzá Eric, és újra ott volt az a mosoly, amitől az ember
is elmosolyodott.

Hamar rá kellett jönnöm, Robinban nem csak a kirakat vonzó. Épp olyan okos, szellemes, és kedves
volt, mint Eric. Hamar ráébredtem, miért lettek barátok. Irigyeltem egy kicsit, amiért a külső és a
belső összhangban volt nála. Ez volt az, amit nekem sohasem sikerült elérni.

- Ígérem, hamar kiismerem itt a járást, és nem fogok állandóan a nyakán lógni! - fordultam Robin
felé, és eleresztettem egy mosolyt.
- Engem nem zavar, amíg megcsinálja a leckém!
- Én tanulok, amíg Robin a pasikat hajtja! - tette hozzá Eric, de a hangja tele volt szeretettel.

- Hát erről szól az egyetem. Igaz Olivia! - mosolygott jókedvűen, ahogy rám nézett.

- Csak Liv! - mondtam- Én még nem tudom! Egyelőre annak is örülök, ha az osztályteremtől a
szobámig eljutok.
- Belejössz egy két nap alatt. Eric kitűnő tanár! - válaszolta kedvesen.
Ebben a pillanatban éreztem meg a vonzást. Nevetségesnek éreztem magam, hogy nem vagyok ura a
saját  testemnek.  Még  körbe  se  néztem,  már  tudtam,  valahol  itt  van,  hisz  a  testem abban  a



pillanatban reagált. Az ujjaim bizseregni kezdtek, mely végig futott az egész testemen. A szemem
szinte  égett,  annyira  látni  akartam.  Ilyen lehet,  amikor  egy égitest  bevonzza az  űrsiklót.  Nem
lehetett  ellene  mit  tenni.  Hagytam,  hogy  a  testem átvegye  felettem az  irányítást.  Élveztem a
kellemes bizsergést, ami szétáradt a testemben. Ekkor láttam meg őt. Ott állt velem szemben néhány
asztalnyira. Biztos voltam abban, hogy engem nézett. Mintha csak azt próbálgatná, mindig így hat e
rám.  Szerettem  volna,  ha  nem  ilyen  nyilvánvaló.  Ha  van  esélyem  arra,  hogy  irányítsam  az
eseményeket. Hisz nem érdekelhetett valaki, akit nem is ismertem. De nem így volt. Se kontroll, se
irányítás. Valami, tiszta állatias vágy hajtott felé. És újra felvillant az a szexi, csábító mosoly.
- Nem tudom, hogy csinálod, de beavathatnál a titkodba! - hallottam meg Robin hangját, ami halk
volt. Éreztem is, hogy közelebb hajol, de képtelen voltam elfordítani a fejem.
- Nem tudom, mire gondolsz! - mondtam, és úgy is volt. Csak reméltem, nem ilyen nyilvánvaló, hogy
bámulok egy idegen embert.
- A srác, akit percek óta bámulsz Ryan! - mondta - Szerintem az egyetem legjobb partija, nincs olyan
lány, aki ne akarna vele járni. Másodéves gazdasági szakon. És nem az a furcsa, hogy te bámulod,
mert minden lány ezt csinálja, hanem hogy ő is néz téged.
- Miért nem szokta megnézni a lányokat mielőtt jár velük? - kérdeztem, de a szemem még mindig
Ryanéhez volt kapcsolva. Már volt neve is, és tetszett.

- Nem bizony! Még soha egyetlen lánnyal sem állt szóba az egyetemről!
- Akkor lehet meleg!- feleltem, de egyetlen pillanatra sem bírtam levenni róla a szemem!
- Nem úgy tűnik! -  felelte Robin, és éreztem, mosolyog. Meg lökött egy pillanatra, és abban a
pillanatban képes voltam ránézni. - Ajjaj! - mondta, bár nem egészen értettem, mire gondol. A vonzás
nem szűnt meg. Tudtam, továbbra is ott ül, engem néz. De most képes voltam Robinra koncentrálni.
Nem hagyhattam, hogy teljesen átvegye felettem a hatalmat. Eric jelezte, induljunk a következő
órára. Ránéztem, és elszégyelltem magam. Mióta Ryan rám nézett most először jutott eszembe, hogy
ott van. Arcán ugyanaz a jókedvű mosoly terült szét, mint mindig. Én is rögtön mosolyogtam.
 - Azt hiszem, Robinnal jól ki fogsz jönni! Máris irigykedik rád! - súgta oda Eric. Láttam rajta,
mulatságosnak találja a helyzetet. De nem kérdeztem meg, miért.

Gondoltam  Robin  is  bepróbálkozott  Ryannél,  ahogy  nagyon  sok  lány,  és  biztosan  vele  sem
foglalkozott. Még furcsább lett az egész. Miért néz engem, ha eddig senki nem érdekelte. Bárkit
megkaphatna itt. Fel se tűnök a sok szép lány között. Lehet, nem is engem figyel, hanem az érzést,
amit kivált belőlem. Hisz mindenki számára nyilvánvaló, hogyan bámulom. Az első alkalom csak
véletlen  lehetett.  Most  pedig  már  tetszik  neki  a  gyengeségem.  Talán  még  soha  nem volt  az
egyetemen ilyen könnyen megszerezhető trófea. De nem akartam hagyni magam. Arra eszméltem
fel, hogy a mellettem lévő meglökött, ahogy összeszedte a könyveit. A teremben rajtam kívül senki
sem volt. Észre sem vettem, mikor kezdődött az óra, vagy mikor ért véget. Azt pedig egyáltalán nem
tudtam, miről volt szó. Semmi másra nem bírtam gondolni, csak Ryanra. Valakit kell találnom, aki
jegyzetelt, vagy egyáltalán megmondja, miről is volt szó. Lehet e valakit kedvelni anélkül, hogy
ismerném. Egyszerűen képtelen voltam megérteni, hogyan képes uralni a testemet, és az elmémet.
Mire összeszedtem magamat Eric már várt rám. Hálás voltam, amiért nem hagyott magamra. A
gondolataimat is könnyebben össze tudtam rendezni, amíg figyelt. Eric nem kérdezett semmit. Csak
mesélt a saját órájáról. Egy könyvről, amit éppen olvasott eredeti nyelven. Meglepett, hogy Eric öt
nyelven beszélt. Az is meglepett, hogy érdeklődött az ókori görög irodalom iránt. Senki nem szokott
lelkesedni az ennyire régi szövegekért. Én sem szerettem különösebben. Túl nehéz volt, és száraz.
Nem volt benne annyi szépség, és költészet, mint amennyit elvártam volna az irodalomtól. Ha jobban
belegondolok  Shakespeareig  nem is  igazán  kedveltem az  irodalmat.  Javíthatatlanul  romantikus
voltam. Csak az írás művészetének elsajátításáért olvastam klasszikus nem romantikus könyveket.
Kitűnő volt a szókincs fejlesztésére, és a különböző irodalmi stílusok feltérképezésére. Ezt kellett
volna szem előtt tartanom, és nem az ismeretlen idegent, Ryant. Aki képes volt teljes mértékben
kitörölni mindent az agyamból. Eric elkísért az utolsó óráim helyszínére. Szünetben nem tud eljönni,



de az órák végére értem fog jönni. Ez megnyugtatott, mert nem figyeltem, merre mentünk egész
nap.  Körbe  néztem,  de  semmi  nem  volt  ismerős.  Nem  hiszem,  hogy  visszataláltam  volna  a
kollégiumba. Korholtam magam, amiért nem figyelek. Eric nagyon jó mentor, igyekszik segíteni. Én
pedig úgy hálálom meg, hogy egy ismeretlen fiúról ábrándozom egész nap. Nem várhatóm Erictől,
hogy  egész  tanévben  kísérgessen.  Biztosan  vannak  barátai,  és  saját  élete.  Az  órán  nagyon
koncentráltam, és jegyzeteltem. Nem akartam még egy tantárgyat valami éber álomban tölteni.
Szerencse, hogy nem szólított fel a tanár. Az még mindig rejtély adott e valami házi feladatot.
Tanulni  jöttem ide,  és semmi másért.  Úgy ismételgettem magamnak ezt  a  mondatot,  akár egy
mantrát. Kellett valami, amibe kapaszkodhattam, különben maga alá gyűrt volna az a különös érzés.
Ha csak az arcára gondoltam, máris éreztem azt a különös vonzást. Ki volt ez a fiú, és miért hat így
rám?  Milyen  hatalma  van  felettem?  Ki  kellett  derítenem,  mert  addig  biztosan  nem  tudok
megnyugodni.  A szünetben kimentem a folyosóra.  Láttam ott  egy kávéautomatát.  Úgy éreztem
szükségem van egyre, még ha pocsék is. Egyre jobban eluralkodott rajtam a fáradtság. Aludni kellett
volna az éjjel, nem álmodozni. Megláttam egy lányt a sarokban telefonálni. Emlékeztem rá, hogy az
előző órán ott volt. Talán el tudom kérni a jegyzeteit. Kávé, addig hátha leteszi, és odamegyek.
Amikor megfogtam a poharat elkezdtek bizseregni az ujjaim. Nagyon koncentráltam, hogy le ne
ejtsem. Éreztem a jól ismert vonzást. Tudtam, Ryan itt van valahol a folyosón. Egyre inkább kezdett
uralni a testemet az érzés. Kellemes volt, nem volt miért tiltakoznom. Kicsit engedett az a mágneses
vonzás, de azért még mindig látni akartam őt. Lassan felálltam, de még mindig koncentráltam a
pohárra.  Az  ujjaimban  egyre  erősebben  éreztem a  bizsergést.  Annyira  érinteni  akartam,  hogy
elgyengültek. Lassan álltam fel, mert remegett a kezem. Nem akartam kilöttyinteni. Hálát adtam,
amiért  nem állt  mögöttem senki.  Úgy éreztem már vagy tíz  perce bajlódom a kávéval.  Ahogy
felálltam egyetlen pillanat alatt megállt a szívem. Ryan ott állt az automata mellett és engem figyelt.
Csupán  egyetlen  karnyújtásnyira  tőlem.  Ha  akartam  volna  megérinthettem.  De  uralkodtam
magamon. Össze kellett szednem magam.
-  Szia  Liv!  -  mondta  pimaszul.  És  újra  ott  volt  az  a  csábító,  szexi  mosoly,  amitől  szó  szerint
elolvadtam. Igyekeztem levegőt kipréselni magamból a szavak formázásához. Valamit mondanom
kellett, nem állhatok ott, mint egy sóbálvány.
- Olivia! - mondtam, és határozottabb volt a hangom, mint amire számítottam. Büszke voltam arra,
hogy képes voltam összeszedni magam most, amikor ilyen közel volt hozzám. És még a nevem is
tudja. Vajon honnan? Futott át az agyamon, de még abban a pillanatban tova is szállt. - Csak a
barátaim hívnak Livnek! - már teljesen visszanyertem az önuralmam. Bár a vágy folyamatosan hajtott
felé.

- Olivia! - ismételte meg lassan elnyújtva. Hangja simogatott, mint egy szerető gondos keze. - Azt
hittem, mi barátok vagyunk!

- Nem hinném, nem is ismerlek! - mondtam, és reméltem valódinak tűnik a hazugságom.

- Pedig Robin barátai az én barátaim! Ó volt a mentorom, azt hittem elmesélte.
-  Hát nem tartotta fontosnak, hogy rólad meséljen! -  feleltem, és reméltem még mindig hiteles
vagyok. - Ne haragudj, de beszélnem kell azzal a lánnyal. - mutattam a sarokban állóra, és hálás
voltam, amiért pont letette a telefont. Ha két perccel tovább maradok, biztosan megcsókolom. Igen
sok erő kellett, hogy uraljam a testemet. Lelki szemeim előtt már megjelent félmeztelenül. Úgyhogy
mennem kellett, amíg nem lesz teljesen meztelen. - Szia! - mondtam egyszerűen, de nem mozdult.
Hát  elindultam.  Igyekeztem nagy  ívben  megkerülni,  és  közben  szorítani  a  kávés  poharat,  ami
időközben már nem volt forró. Észre se vettem, mikor hűlt ki, pedig végig tartottam. Csoda, hogy
nem ejtettem el.

- Este találkozunk! - mondta szinte súgva. Forró lehelete a fülemet cirógatta. Nem tudtam, valóban
forró e vagy csak képzeletem szárnyal túlságosan. Futnom kellett volna jó messzire, a testem mégis



úgy működött, mint egy lassított felvétel. Azt hittem soha nem fogok átérni a folyosó másik végébe.
Megérintette a kezemet egy pillanatra. Ebben a pillanatban végleg elvesztem. Villám hasított belém
az érintése nyomán. Egy pillanatra megállt a szívem, nem kaptam levegőt. Aztán hirtelen dübörögve
újra indult. Minden porcikában szétáradt a kellemes, meleg bizsergető érzés. Csak egyetlen gondolat
volt a fejemben. Meg kell szereznem ezt a férfit bármi áron. Meg akartam érinteni. Érezni akartam
puha ajkait testem minden egyes apró pontjain. Kívántam, hogy a kezei felfedező útra induljanak a
testemen. Hogy csillapítsa a bennem tomboló vágyat. És én is érinteni akartam. Végig csókolni a
szájától, a kislábujjáig az egész testét. Érezni akartam az ajkait, végig simítani, amikor az a szexi
mosoly csillan fel. Próbáltam kicsit gyorsítani a léptékemet, végül majdnem nekimentem a lánynak.
Megláttam, és vettem néhány mély levegőt.

- Jól vagy? - kérdezte meg végül-

-  Igen,  azt  hiszem! -  feleltem, és gyorsan elkértem a jegyzeteit.  -  Jó  neked,  hogy vannak már
barátaid!

- Hát már neked is van egy! - feleltem, és elmosolyodtam - Liv vagyok!

- Grace! - felelte a lány szintén mosolyogva. Elveszett volt. Én is ilyen lennék, ha nem lenne Eric.
Szereztem még egy barátot. Magabiztosabbnak is éreztem magam. Az óra közepén hasított belém a
gondolat. Ryan miért mondta, hogy este találkozunk. Nem terveztem semmit ma estére, csak a
szobám mélyén csendes tanulást. Reméltem nem akar átjönni hozzám. Az a pici szoba, az a vonzás, a
vágy bennem. Tutira elvesznék. Azt tudta melyik szoba az ideiglenes otthonom, hisz látott. Ha más
nem, Eric biztosan elmondta neki. Ezt az apró tényt elfelejtették közölni, hogy Robin volt a mentora.
Abban biztos voltam, nem volt önzetlen a segítség. Csak Ryant valamiért hidegen hagyták Robin
bájai. És ezzel végig sértette a lányt. De akkor bennem mit lát? Robin olyan lány volt, akit el bírtam
volna képzelni mellette. Okos, szellemes, és csinos. Én még öltözködni se tudtam. Nagyjából néhány
farmer, és testhez álló póló alkotta a ruhatáramat. Nem is mertem volna más ruhát venni. Fogalmam
sem volt, mi áll jól nekem. A sminkem is inkább csak szempillaspirálból állt. Egyszerűen az is rejtély
volt, hogyan vett észre abban a hatalmas tömegben. Eric pedig várt rám az óra végén. El sem tudtam
képzelni, hogyan képes ilyen rövid idő alatt ideérni. Mosolyogtam, amit megláttam, mert megint a
kezében volt az a finom kávé. Tisztában voltam azzal, hogy nekem hozta. Mert Eric ilyen figyelmes.
Azt észrevettem, hogy ő nem kávézik. Szerettem volna valamivel viszonozni a kedvességét. De nem
tudtam, mivel. Nem figyeltem rá eléggé ahhoz, hogy tudjam, mit is kedvel. Rossz barát voltam
nagyon. Nem figyeltem mit eszik, mit iszik, mit kedvel. Ezen mindenképpen változtatnom kellett, és
valahogy  Ryant  a  háttérbe  szorítani.  Nem  akartam  a  közelembe  engedni,  mert  akkor  végleg
elvesznék. Az érzékeim abban a pillanatban átvennék fölöttem az irányítást. Képtelen lennék napról
napra, óráról órára, percről percre annyira erős lenni, hogy megfékezzem a bennem tomboló vágyat.
Még egyetlen  fiú  iránt  sem éreztem ilyesmit.  Voltam már  szerelmes,  vagy  legalábbis  eddig  a
pillanatig azt hittem. Talán ez nem is szerelem volt, csak tomboló hormonok. Volt benne valami, ami
rabul ejtett. Jobban fogok figyelni a barátaimra akármi is történik közöttük Ryannel. Eric elvitt enni,
ami nem is volt baj, mert majd éhen vesztem. Dél óta nem is jutott eszembe, hogy ennem kéne. Talán
rendszeresíthetnék a táskámba néhány müzli szeletet vagy egy szendvicset. Volt az iskolában büfé,
csak elfelejtem használni, ha Ryan is egy folyosón tartózkodik velem. Majd megkérdezem Ericet,
merre van itt egy bolt, és bevásárlok néhány tartós dolgot. Persze valami munkát is szerettem volna
találni. Az anyukám segítettek mindenben, amiben csak tudott. De nem akartam a terhére lenni.
Szerettem  volna  valamennyire  a  saját  lábamra  állni,  és  kiköltözni  a  kollégiumból.  Bár
végeredményben nem volt  olyan rossz.  És ott  voltak a barátaim.  Mégis  vágytam egy saját  kis
kuckóra. Még ha albérlet formájában is. Ami meglepett, hogy nem az egyetem területén ettünk.
Kimentünk, és egy igazi hamísítatlan hamburgert fogyasztottunk. Ami nem tagadhattam jól esett a
menzás kaja után. Nem volt az étel annyira rossz, mégis hiányoztak az otthoni ízek. Ez legalább pont



olyan volt, mint otthon. Mikor ideérkeztem annyira meg akartam találni az egyetemet, hogy nem is
vettem észre, milyen óriási és szép városba érkeztem. El is határoztam, fel fogom fedezni. Nem
zárkózhatok be az egyetemre. És Ericet is hagynom kell élni az életét. Most már elég magabiztos
voltam. És biztos voltam abban itt bármekkora hülyeséget csinálhatok, senki nem fogja észrevenni.
Ez már nem egy kisvárosi gimi volt, ahol mindenki ismert mindenkit, és csak arra várt, hogy a másik
hibázzon. Mert az kitűnő pletyka téma volt. Én soha többet nem szerettem volna a középpontban
lenni.

- Szóval, mi van közted, és Ryan között?- kérdezte meg végül Eric, ahogy visszafelé mentünk.

- Semmi! - feleltem, és kinéztem az ablakon.

- Nyugodtan elmondhatod! Nem hinném, hogy valaha is illenénk egymáshoz! - mondta nevetve
- Miért?- néztem rá komolyan, de a szememben ott bujkált a nevetés. - Túl rusnyának vagy túl
ostobának tartasz, hogy a barátnőd lehessek?- ránéztem kérdőn olyan komolyan, ahogy csak bírtam.
- Azt hiszem túl szép és okos vagy ahhoz, hogy a barátnőm lehess! De kedvellek, úgyhogy lehetsz a
barátom! - felelte még mindig nevetve.
- Hát ez nagyon kedves! - feleltem, de már én is nevettem. Határozottan kedveltem Ericet
- Szóval most, hogy ezt tisztáztuk ki vele, mi van közted és Ryan között.

- Semmi! - válaszoltam újra. - Nem is ismertem egész addig, amíg Robin nem mesélt róla.

- Mégis bámultad! Elég nyíltan.

- Igen, és ez a legfurcsább. Ahogy megjelenik, száz méteres körzetben vonzza az egész testemet.
Képtelen  vagyok  nem ránézni.  Mintha  valami  mágnesesség  lenne  közöttünk.  A  beiratkozásnál
kezdődött. Ha ott van, nem bírok nem ránézni, nem bírom elfordítani a fejem, az ujjaim bizseregnek,
hogy érinthessem.

- Adhatnál egy esélyt a megismerkedésnek!

- Tanulni jöttem ide! - feleltem egyszerűen. - Már így is képes elvonni a gondolataimat, uralni a
testemet. Mi lenne, ha egész nap a közelemben lenne.

- A szerelem csodás dolog! Ki kéne használnod! - felelte Eric, és megálltunk a szobáink ajtaja előtt. -
Fél hétre érted jövök, szeretnék mutatni valamit! - mondta, én pedig bólintottam.
Nem tudtam, mit akar Eric mutatni, de nem is kérdeztem. Megbíztam benne. Mindent meg fog
mutatni, amit csak ismernem kell. Hasonló volt az érdeklődési körük, így nagy bakot nem lőhetett.
Gyorsan felhívtam anyámat is. Már két napja itt voltam, de egyszer sem hívtam. Már biztos nagyon
aggódott, csak nem akart zavarni. Próbálta tiszteletben tartani, hogy független felnőtt nő lettem.
Még ha nagyon nehezére is esett. Szerettem az anyámat azért, amiért ennyire aggódott értem. De itt
volt az ideje, hogy mind a ketten a saját életünket éljük. És elkövessem a saját hibáimat. Hallottam a
hangján, hogy nagyon aggódott épségben ideértem e, de visszafogta magát. Alig kérdezett valamit,
de hallottam, ahogy nagyon lassan kifújja a levegőt. Nem volt szívem csak letenni a telefont. Láttam
a szemem előtt, ahogy behunyja a szemét, és lassan megnyugszik. Ahogy két kézzel tartva a telefont
szólt bele annyira félve valami borzalmas hírt kap rólam. Láttam a könnyfátyolos szemét, ahogy
igyekszik visszatartani a sírást. És tisztában voltam azzal is, mikor könnyebbült meg. Meséltem neki.
Elmondtam, van már három barátom. Meséltem Eric, mint vett a szárnyai alá, és segít. Meséltem
neki a helyről is egy kicsit, szobámról, és az első óráimról. Tudtam, megnyugtatja, biztonságban
vagyok. Csak Ryanról nem meséltem, ő mégis megkérdezte van e olyan fiú, aki tetszik. Nemmel
válaszoltam,  hisz  ez  volt  az  igazság.  Nem tudtam, hogy nekem is  tetszik  e  Ryan vagy csak a



testemnek. Ha róla volt szó, külön életet éltünk. Azért ijesztő volt a kérdés. Honnan tudhatta, hogy
meg  kell  kérdeznie.  Jól  tudta,  most  nem  akarok  kapcsolatot.  Most  csak  a  jövőmre  akarok
koncentrálni. Talán jobban figyelt rám, mint ahogy gondoltam. Majd mesélek Ryanról, ha az agyam,
és a testem szinkronba jön vele kapcsolatban. Lassan elköszöntem tanulásra hivatkozva. Valójában
készülődnöm kellett. Nem tudtam, hova fog Eric vinni, így nem is tudtam, mit mondani. De nem
akartam, hogy aggódjon most, amikor végre megnyugodott. Letettem a telefont az ágyra, és egy
nagy  sóhaj  kíséretében  felálltam.  Valami  ruhát  kellett  találnom.  Bár  ha  különleges  öltözéket
igényelne biztos mondta volna. Ebben a pillanatban kopogtattak. Meglepődtem, hisz nem vártam
senkit,  de azért  kinyitottam. Robin viharzott  be a szobába egy hatalmas szatyorral  a  kezében.
Becsapta az ajtót, ledobta a szatyrot az ágyra, és már turkált is benne. Én a szoba másik sarkába
állva figyeltem.

- Na, mi lesz, menj zuhanyozni, mert Eric mindjárt itt lesz! - mondta. - Nem hiszem, hogy ma késni
akar. Ez a kedvenc elfoglaltsága év közben. - fejezte be. Én pedig engedelmeskedtem. Örültem, hogy
egy kicsit jobban megismerem Ericet. Figyelni akartam rá,hisz olyan jó barátom volt. Így tettem,
amit Robin mondott. Mire kijöttem világossá vált, hogy ruhákat hozott nekem. Hasonlóakat, mint
amiket hordani szoktam, mégis más volt. Kezembe vettem a darabokat egyesével. A farmer, farmer
volt, de olyan szűknek tűnt. Kizártnak tartottam, hogy bele tudjam préselni akárcsak a lábfejemet is.
Egy fekete hosszított póló volt hozzá. Nem is lett volna a felsővel semmi baj. Volt egy fekete top, ami
kicsivel derék alá ért. Felette átlátszó fekete anyag, mely a könyökömig érhetett. A hátán viszont a
nyak alatt csak egyetlen helyen volt összevarrva. Ha állok talán a két oldala összeért, de biztos
voltam abban, ha mozgok, az egész hátam kilátszik. Még életemben nem volt ilyen csinos, és merész
ruhám. Nem is éreztem úgy, hogy ez hozzám illik.

- És hova is megyünk, hogy így ki kell öltöznöm?
- Majd Eric elmondja, és nem leszel kiöltözve. Csupán olyan ruhát hoztam, ami kiemeli a tökéletes
alakodat, amit rejtegetsz! - felelte mosolyogva, és vezényelt az öltözés minden fázisában. Hát az tény
volt, hogy dögösen néztem ki. Robin eltalálta az alakomhoz illő ruhát. Bár furcsán éreztem magam,
mert soha nem volt rajtam még ilyen. Magas sarkú cipő volt hozzá. Csak reméltem, nem fogom
kitörni benne a nyakam. Az érettségi óta nem viseltem. De talán előtte is igen ritkán. Enyhe sarok
volt, így tettem benne néhány lépést. Csak reméltem, nem kell egész este járkálnom benne. Eric nem
tűnt annak a diszkóba járós típusnak. Nem is hittem, hogy szokott szórakozni járni. Robin pedig,
amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan is tűnt el. Ott maradtam egyedül, és volt néhány percem, amíg
csodálhattam magam a tükörben. A sminkem is halvány volt, mégis valahogy más voltam. Szebbnek,
dögösebbnek éreztem magam. Talán meg kellene kérnem Robint, tanítson meg egy két trükkre. Jól
jöhet még, ha képes vagyok kinézni valahogy. Pontban fél hétkor kopogtattak. Eric mindig nagyon
pontos volt. Valahogy ez is hozzá tartozott. Lehetett arra számítani, amit mondott. Kinyitottam az
ajtót, és elmosolyodtam. Már az is mosolyra késztetett, ha arra gondoltam, hogy az ajtó előtt áll.
Mindig jó kedve volt. Megálltam, és láttam, hogy egy pillanatra megdöbben. Nem erre a látványra
számított, ez nyilvánvaló volt. De nem tette szóvá. Azt pedig nem bírtam kitalálni, hogy tetszett vagy
nem tetszett neki. Pedig segített volna, hogy bátran lépjek ki az utcára. De csak egyetlen pillanat
volt, és az arca ismét nem árult el semmi érzelmet. Csak az a kedves mosoly terült szét az arcán.

- Szia! Mehetünk? - kérdezte. Erichez képest kicsit túlöltözöttnek éreztem magam. Szürke farmert
viselt egy szürke inggel. Jól állt neki. Eric helyes volt. Nem is értettem, miért is nincs barátnője.
-  Igen!  -  válaszoltam.  -  Jól  nézel  ki!  -  mondtam,  miközben behúztam magam mögött  az  ajtót.
Elindultunk a folyosón. Érzékeltem, Eric alig észrevehetően egy fél lépéssel elmaradt mögöttem, és
hátulról is megcsodálta a látványt. Szándékosan nem fordultam vissza. Hagytam néhány percig neki.

-  Na, mégis csak egymáshoz illenénk? - kérdeztem meg hirtelen mosolyogva, még mindig előre
haladva.



- Csak megcsodáltam Robin művét! - válaszolta, és hallottam, hogy nevet.

- Hát kétségül kívül csodákra képes! - feleltem, és bevártam Ericet. - Szóval, mikor ismerhetem meg
a lányt?

- Nincs barátnőm, Liv! - mondta egyszerűen, de valami különös szomorúság suhant át az arcán. Úgy
tűnt nem most akar erről beszélni.

- Önbizalom építő tudni, hogy még így se kellenék neked! - próbáltam elütni poénnal a dolgot. Nem
akartam,  hogy  Eric  szomorú  legyen.  Nem  ma  este.  Megfogtam  a  kezét,  egy  pillanatra
megszorítottam, ahogy beléptünk egy kis kávézóba az egyetem mellett.

- Szerintem nem kell már jobban féltékennyé tenned Ryant. - hajolt a fülemhez, és súgta. - Már így is
őrjöngött Robinnak, hogy állandóan velem lógsz! -  fejezte be,  s ekkor felkaptam a fejem, mert
megéreztem az ismerős vonzást.

- Szóval összeesküvést szerveztetek ellenem! - mondtam, miközben a fejemet Eric felé fordítottam.
Az ajkunk szinte összeért.

- Nem éppen, csak Robin elmondta Ryannek, hol leszel, ma este! - felelte, de nem mozdult. Valahogy
úgy tűnt  Eric  szereti,  ha Ryan kicsit  ideges.  Vonzás egyre csak erősödött,  de így inkább már
kapaszkodtam Eric kezébe, mint fogtam. - Gyere, üljünk le! - mondta, és láttam rajta, hogy remekül
szórakozik.  Ahogy átsétáltunk az asztalunkhoz, láttam, mindenki megnéz minket.  Kapaszkodtam
Ericbe, hogy képes legyek Ryanen kívül másra is koncentrálni. Úgy néztek, mintha valami nagy
újdonság lenne, hogy Eric bárkivel  is  kézen fogva sétál.  Azt hiszem, egyszer tényleg komolyan
kellene beszélnünk.
- Elengedhetem a kezed, ha akarod! - súgtam oda, ahogy haladtunk előre. Már engem is zavart a sok
bámuló szem. - Csak tudd, te tartasz két lábbal a földön. Ha nem fognám már rég odaszaladtak volna
a hormonjaim, és ledöntötték volna a lábáról.

- Csak fogd nyugodtan, amíg az asztalhoz érünk! - súgta vissza. Nagyon közel a fülemhez. - Elég
önbizalom építő, hogy ennyire kijózanítólag hatok rád! - visszahangozta a szavaimat, de éreztem,
hogy már mosolyog. - A kezem egész este szabad lesz, ha szükséged lesz rá.

- Örülök, hogy ilyen jól mulatsz! - mondtam miközben leültünk.

Rendeltem egy Acapulcot,  és reméltem kibírom vele az estét.  Egy felolvasó estre jöttünk, amit
amúgy sem szerettem nagyon. Ritka volt az olyan felolvasó, aki tényleg éretett az íráshoz. Általában
azok jöttek ide, akik sehol máshol nem tudtak érvényesülni az írással. Általában voltak itt emberek
különböző kiadóktól, de nem hallottam még senkiről, akit itt fedeztek volna fel. Így én tartogattam az
írásaimat, csiszolgattam, hogy majd egy igazi kiadó felfedezze. Felnéztem, mert a vonzás nem múlt
egyetlen percre sem. Sőt úgy egyre erősebb lett. Kétasztalnyira ült tőlem, félig felém, félig a színpad
felé fordulva. De engem nézett. Le sem vette rólam a szemét. Az arca most nagyon komoly volt. Hát
tényleg Robin elárult. Érdeklődött utánam, és most azt hiszi, Ericcel vagyok. Csak nem érettem, mi
az, ami érdekli bennem. Vonzott, hogy megismerjem, hogy megérinthessem, de féltem is. Hogy fel
fog emészteni, el fog égetni. Ilyen erős vágyat vajon túl lehet e élni. Talán jobb lenne, ha ennyiben
hagynám. Higgye, hogy Ericcel vagyok. Csak nézzen már a színpad felé. Képtelen voltam levenni
róla a tekintetemet. Először vonzott, aztán magához láncolt. Szerettem volna a színpadra nézni, ahol
egy borzalmas, és igen modern verset szavaltak. De képtelen voltam. Az agyam, és a testem között
újra megszakadt az összeköttetés.  Akármit  is  gondoltam menthetlenül  a foglya voltam, és nem
tudtam meddig tudok, még ellenállni. Az is kérdés volt, akarok e egyáltalán igazán ellenállni. Talán



Ericnek igaza van,  hagynom kellene,  hogy elsodorjon.  De valami azt  súgta,  ha közel  engedem
magamhoz, soha többet nem fogom tudni elengedni. Aztán lassan, de biztosan megjelent az a szexi
mosoly. Először csak a szája sarkán, majd lassan szétterült az egész arcán. Mintha tudta volna, hogy
eljött  az  a  pillanat,  amikor  már  nem tudom levenni  róla  a  szemem.  És  pimaszul  kihasználta
gyengeségemet. Megint ott tartottam, azt se tudom, mi történik körülöttem. Bár azt mondjuk nem
bántam, hogy a verset nem hallom. Fogalmam sem volt Eric miért szeret idejárni. Éreztem, hogy
Eric megszorítja a kezemet, és ebben a pillanatban képes voltam ránézni. Odasúgta, ki kell mennie a
mosdóba. A szemem kérte, ne hagyjon itt, de nem volt mit tenni, ha menni kellett. Tudtam, Ryan erre
a pillanatra vár. Ide fog ülni, és én bizonytalan voltam. Talán hagynom kellene, hogy a józan eszem
kikapcsoljon egy időre,  hagynom kellene,  hogy átvegye az irányítást  a vonzalom. Igyekeztem a
színpadra koncentrálni, ahogy Eric felállt. A pincér közben hozott még egy koktélt. Észre se vettem,
Eric mikor rendelt, de hálás voltam érte. Kellett most az alkohol minden mennyiségben. Nem is
kellett sokat várnom. Ugyan mereven az éppen felolvasót néztem, és próbáltam koncentrálni arra,
amit olvas, mégis éreztem, amikor leült mellém. Eric helyére, így a kezünk majdnem összeért. A
vonzás hirtelen olyan erős lett, hogy majdnem széttépte a testemet. Az ujjaimban olyan erős volt a
bizsergés,  hogy  sajgott.  A  testem remegett,  mintha  egy  földrengés  rázta  volna.  A  szenvedély
villámcsapásként  futott  végig  a  testemen.  Legszívesebben itt  helyben szeretkeztem volna  vele.
Igyekeztem emlékeztetni magam, hogy körülöttem nagyon sokan vannak. És valószínűleg bámulnak
is, ha Ryan nem szokta a lányokat szédíteni. Nehéz volt róla elképzelni, hogy csak tisztességes
szándékkal közelít a lányok felé. Meg kellett bizonyosodnom arról, nem csak egy trófea leszek. Nem
akartam egy újabb elsős numera lenni. Túlságosan is fűtöttek az érzelmek, a vágyak. Vagy mindent
akartam belőle, vagy inkább semmit. Összeszedtem magam, és minden erőmet.

- Vissza is értél Eric? - fordultam oda egy kedves mosollyal. Majd meglepettséget színleltem, amikor
megláttam Ryant. Lassan elmosolyodott. Ebben a pillanatban végleg elvesztem.

- Szóval együtt vagytok? - kérdezte meg halkan. - Eric az, akire vágysz? - hangja kedves volt, csábító,
és szexi.

-  Miért  ne? -  mondtam, és megrándítottam a vállam. -  Kedves,  helyes,  vicces,  és  sok a közös
bennünk.

- Szóval együtt vagytok, Olívia? - hajolt közelebb hozzám. Ha egy picit is megmozdulok, biztosan
összeér a szánk. De erre nem volt esély, mert moccanni se tudtam. Csak bámultam a száját, és
hagytam, hogy átjárjon az érzés. Olyan csábító volt, ahogy kimondta nevem. Csupa ígéret, csupa
érzékiség.

- Nem hinném, hogy itt tartana a kapcsolatunk! - préseltem ki végül a szavakat, bár alig kaptam
levegőt. - De nagyon kedvelem őt.

- Kérlek, akkor adj egy esélyt, hogy meghódítsalak!- mondta még mindig súgva. A szánk még mindig
majdnem összeért. Szinte hipnotizáltak a szavai. - Neked is érezned kell, hogy valami különleges van
köztünk.

- Bárkit megkaphatsz! - mondtam, kábán. Teljesen elkábította az érzéseimet, és csak a csókjára, az
érintésére éheztem.

- De én rád vágyom! Még soha senkire nem vágytam ennyire! - visszhangozták szavai az érzéseimet.
- Ott a sorban a beiratkozásnál, nem tudom, mi történt. Egyszer csak elöntött az érzés, hogy itt van
életem szerelme. Vonzottad a szememet akár egy mágnes. Mintha megszűnt volna körülöttem a
világ, csak téged láttalak. Gyönyörű voltál,  ahogy a padló repedéseit bámultad. És amikor rám



néztél, az maga volt a mennyország. A szívem is megállt egy pillanatra. Azóta is bárhová megyek, és
ott vagy, muszáj, hogy rád nézzek, hogy lássalak. A szemem átveszi az irányítást a testem felett. - a
hangja egyre halkabb volt, és egyre inkább fűtötte a szenvedély. Én is ugyanezt éreztem, amit ő.
Álmomban sem gondoltam, hogy hatok rá. Ráadásul minden szavával a saját érzéseimről beszélt.

- Minden lányt ezzel szédíted? - kérdeztem meg végül. Bár hangom egyre halkabb volt, levegőt is alig
bírtam kipréselni a tüdőmből. A vágy egyre inkább irányított. Így nem hittem, hogy hiteles, amit
mondok. De azért próbálkozni lehet.

- Nem szoktam lányokat szédíteni ellentétben a látszattal. Tudod, hogy igazat mondok. Hisz te is
érzed, Olivia! - mondta, és az egyik ujját végig húzta a gerincemen. Nem is vettem észre, mikor nyúlt
a hátam mögé. Hirtelen mozdultam a jóleső érzés alatt, így még közelebb kerültünk egymáshoz.
Igazából összeért a szánk, de nem csókolt meg. - Gyönyörű vagy ebben a ruhában. - súgta a számba,
de egyikünk se húzódott hátrébb. Én teljesen bénult voltam. Képtelen voltam irányítani a testemet. -
Holnap találkozunk, Olivia! - mondta. Egy apró szűzies csókot lehelt az ajkam szélére, és már ott se
volt.

Percekig ültem ott bódultan, bénultan. Mintha valamiféle hipnózisból ébredtem volna. Az érzés teljes
erővel tört rám, ahogy mellém ült, és teljesen mozgásképtelenné tett. A legnagyobb baj az volt, nem
hittem a saját fülemnek. Képtelen voltam elhinni, hogy Ryan azt mondta, amit hallott a fülem. Hogy
lehetnék én élete  szerelme a  magam kis  szürkeségével.  A  magam fajta  lányokat  nem szokták
észrevenni az ilyen fiúk. De mégis észrevett, és közeledett hozzám. Nem hagyhattam elmenni ezt az
érzést csak úgy. Talán soha többet egyetlen férfi sem fog így hatni rám. Esetleg igaza van, és
megtaláltuk az igaz szerelmet. Ha csak le akarna fektetni fogadásból, nem mondott volna ilyesmiket.
Nem érezné, amit én is érzek. Lehet, adhatnék egy esélyt magunknak. Talán ezért nyertem pont erre
az egyetemre az ösztöndíjat, mert meg kellett ismernem őt. Nem hittem az eleve elrendeltetésben,
ez most mégis olyan sorsszerű volt. Eddig hittem abban, én irányítom a sorsomat, és semmi nem
történik, amit nem akarok. Most pedig azt kell tapasztalnom, valami irányít engem, ami felett nincs
hatalmam. És végső soron meg akartam ismerni Ryant.

- Jól vagy? - hallottam meg hirtelen Eric hangját. A hang felé néztem, de még nem tértem vissza
teljesen a valóságba. Néhány pillanat múlva ráeszméltem, hogy Eric ül mellettem. Elernyedt az
egész testem, és hátradőltem. Eddig észre se vettem, mennyire meg voltak feszülve az izmaim.
Mekkora koncentrációt igényelt, hogy a saját székemen maradjak ülve.
- Azt hiszem, igen! - válaszoltam, majd egyetlen húzásra megittam a koktélomat. Csak most mertem
felnézni. Ryan visszaült a helyére, de még mindig engem nézett. Tudni akarja, érzem e, amit ő. Azt
hiszem a testem elárult.  Bármit  mondhatott  a szám, a testem úgy viselkedett  pontosan,  ahogy
éreztem. Akartam őt, még ha meg is fog semmisíteni az érzés. Mert először úgyis a mennyekbe
repülök vele.
- Hát azt hiszem megviselt a beszélgetés Ryannel. De már rendeltem neked még egyet! - mondta, és
mosolyra húzódott a szája.
- Honnan tudod, hogy beszéltem vele? - kérdeztem, de hirtelen már tudtam a választ. - Nem is a
mosdóba voltál! - tettem hozzá.

- Ott is voltam, ha ettől jobban érzed magad! Beszélni akart veled nyugodtan. Én pedig megadtam a
lehetőséget, mert mindenki látja, hogy vonzódtok egymáshoz.

- Hát azért szólhattál volna, hogy felkészülhessek!

- Ennek így kellett lennie. Nem szabadott, hogy gondolkodj rajta. A szerelem, és a tanulás nem
összeférhetetlen. - válaszolta, én pedig egy hálás puszit nyomtam az arcára. Eric tényleg a legjobb



barát volt.

- És csak azért hoztál ide?

- Nem! Igazából nem volt kedvem egyedül jönni. És Robint biztos nem bírtam volna rávenni, hogy
üljön velem itt néhány órát! Tényleg szeretek ide járni! - felelte, én pedig elmosolyodtam. Ez a
legkevesebb, amit megtehetek érte. Minden hétfőn, és szerdán el fogok jönni. Néhány piával egész
kibírható.  Nem kérdeztem meg,  miért  szeret  ide járni.  A barátok egyszerűen csak megtesznek
dolgokat a másikért. Mint, ahogy ő is segített átlendülni a Ryannel kapcsolatos félelmeimen. Esélyt
fogok neki adni, csak nem fog megkapni rögtön. Azért küzdjön csak meg egy kicsit. Elvártam néhány
kedves szót, és egy kis romantikát. Persze egész éjjel nem tudtam aludni. Forgolódtam az ágyamban,
és folyton Ryan járt az eszemben. Ezerszer visszaidéztem azt, amit mondott, ahogy mondta. El sem
mertem hinni, hogy egyforma érzés kerítette hatalmába mind a kettőnket. Még mindig hihetetlen
volt, hogy egy olyan fiú, mint Ryan, igaz szerelmének is gondolhat. De így volt, és valahol legbelül
ujjongott a lelkem. Persze reggel alig bírtam felkelni. Egy kicsit zsibbadt a fejem a sok tequilától.
Elég ritkán szoktam inni, tegnap pedig három pohár Acapulco is lecsúszott. Még megmozdulni se
nagyon volt kedvem, mert rögtön elöntötte végtagjaimat a fáradtság. Végül azért felkeltem, mert
nem feledhettem az álmaimat. Fél nyolc előtt egy picivel kopogtak. Elmosolyodtam, Eric mindig
pontos volt. Még akkor is, ha görbe estét csaptunk. Bár ő lehet, hogy álmodozás helyett alvásra
fordította  az  este  további  részét.  Felkaptam a  táskámat,  a  kulcsomat,  és  kinyitottam az  ajtót.
Legnagyobb meglepetésemre Ryan állt előttem. Hirtelen megtorpantam, nem bírtam szólni. Vajon
meddig fog így hatni rám? Futott végig az agyamon. Vajon mindig érezni fogom ezt a vonzást?

- Jó reggelt, Olivia! - mondta, hangja olyan volt, mint a karamell. Édes, lágy, csupa ígéret, csupa
szenvedély. Egy pohár kávét nyújtott át. Megismertem a poharat. Eric hozott nekem ilyet.

- Jó reggelt! - köszöntem, és elvettem a poharat. Akárhogy is, de hálás voltam. A kávétól reméltem
egy kis energiát mára - Azt hiszem, most már hívhatsz Livnek.

- Nekem tetszik az Olivia! - mondta, és egy hamiskás mosoly játszott a szája szélén. - Én nem a
barátod akarok lenni - tette hozzá. Odahajolt egész közel, és egy szűzies csókot lehelt az ajkam
szélére. Hamar elhúzódott, túl hamar. De ezt akartam, hogy megküzdjön értem.

Várt néhány percet, amíg összeszedem magam, aztán lassan elindult. Persze oda kellett érni az
óránkra jutott eszembe. És Ryan nyílván másik épületbe járt. Csak az az egy mondat visszhangzott a
fejembe, hogy nem a barátom akar lenni. Valamit mondanom kellett volna, de egyetlen gondolat sem
fogalmazódott meg a fejemben. Egyszerűen képtelen voltam úrrá lenni a testemben feszülő vágyon.
- Eric elég bőbeszédű lett! - mondtam mosolyogva, ahogy ránéztem a poharamra.

-  Csak  kedvel  téged,  ezért  ne  hibáztasd!  -  felelte  Ryan,  és  éreztem,  ahogy  rám  nézett.
Tulajdonképpen végig nézett, ahogy mentünk egymás mellett.
- Szóval másod éves vagy gazdaság szakon. Akkor mit kerestél a beiratkozáson?

- Szóval Robin mégis mesélt rólam! - mondta mosolyogva. - Csak egy barátomat kísértem el! De ez
bizonyult életem legjobb döntésének.

- Várd meg, amíg megismersz! - mondtam mosolyogva. Azt hiszem szavak, még soha nem estek
ennyire jól.

- Ezek szerint kapok egy esélyt arra, hogy megismerjelek?



- Azt hiszem elég egyértelmű a vonzás, ami kettőnk között van! - feleltem még mindig mosolyogva.
Azt hiszem tartoztam neki ezzel a vallomással. Kicsit megmozdítottam a kezem, így a kézfejem az
övé alá került. Megfordítottam a kezem, így az ujjvégeink összeértek. Elektromosság futott végig az
egész testemen, és megremegtem. Tudtam, hogy ő is érzi, mert remegett a keze. - Nehogy azt hidd,
hogy minden fiút megbámulok, ha kicsit is vonzó a kirakat. - mondtam, Ryan pedig megállt, és rám
nézett.

-  Nem akartam barátnőt,  nem akartam még kötöttségeket.  Élvezni akartam az életem. Tanulni,
dolgozni, sikereket elérni. Most meg majd beleőrülök, hogy magam mellett tudjalak. Hogy kézen
fogva sétálj  végig az oldalamon, a folyosón,  mindenkinek elmondhassam az én barátnőm vagy.
Hozzám  tartozol,  és  csakis  hozzám.  Esténként  az  ölembe  vonjalak,  érezzem  az  illatod,  és
elmondhassam, milyen napom volt.

- Tanulni jöttem ide, konkrét célokkal. Hogy valóra válthassam az álmaimat. De a beiratkozás óta
kitöltöd minden gondolatomat. Másra sem tudok gondolni, csakhogy a karodba zársz. - válaszoltam.
Csak  álltunk  egymással  szemben,  és  néztük  a  másikat.  Nem  terveztük,  mégis  megtörtént.
Szerelmesek voltunk, vágytunk egymásra visszavonhatatlanul. A másik nélkül már nem alkothattunk
egy egészet. Az én szívem már az ő mellkasába dobogott, az övé pedig az enyémben.

Hirtelen ráeszméltünk, hogy lassan kezdődik az óra, és Ryan el fog késni. Egy apró csókot lehelt az
ajkam szélére, és már ott sem volt. Néhány percig még álltam behunyt szemmel. Élveztem az érzést,
hisz nagyon jól esett. Aztán gyorsan összeszedtem magam, és bementem a terembe. Leültem a
leghátsó padba, hogy nyerjek némi időt. Elég intenzív napokat éltem meg. Még küldtem egy smst
Robinnak gyorsan az óra elején. Szerettem volna, ha velem ebédelne, és nem kellett csalódnom.
Szinte azonnal jött az igen válasz. Reméltem odatalálok majd. Ryan nem mondta, hogy értem jön.
Bár reggel sem mondta. És tegnap este óta Eric sem jelentkezett. Azért reméltem nem szűnt meg
barátomnak lenni.  Hát dobtam neki is  egy üzenetet az ebédről.  A szünetben elmentem a kávé
automatához. Nem is tudom, mit remélve, de elmosolyodtam, ahogy felidéztem az emléket. Csak
néhány  nyugodt  percem  volt,  mielőtt  Grace  mellém  ugrált.  Láttam  rajta,  nagyon  izgatott.
Mosolyogtam, hogy bátorítsam, ha kérdezni akar valamit. Mivel nem volt az előző órán, gondoltam a
jegyzeteimet kérné el.

- Hallom összemelegedtél Ryan Davisszel. - nyögte ki végül, és gyorsan lesütötte a szemét.
- Jó gyorsan terjednek a hírek! - jegyeztem meg. - Mitől olyan nagy szám ez? Csak egy srác a sokból!
- Nem egy srác, hanem a srác. Helyes, okos, szexi. Nem nagyon láttam itt még egy ilyet. - mondta, s
láttam az áhítatott a szemében.

Gyorsan megpróbáltam ejteni a témát, mert nem tudtam egyetérteni vele. Tényleg helyes volt, de
azért biztosan van hozzá hasonló még az egyetemen. Majd körbenézek, ha látok rajta kívül bárki
mást  is.  Nehéz lett  volna elhinni,  hogy mindenkiből  azt  váltja  ki,  mint  belőlem.  Grace tovább
fecsegett, és nagyon hamar kiderült, igazából azt kedveli benne, hogy helyes, és gazdag. Én nem is
voltam eddig tisztábban azzal, hogy a családja gazdag. Annyira nem számított, mennyi pénze van.
Valami egész mást találtam meg benne, mint az iskola legjobb partiját. Hogyan magyarázzam el
Gracenak, hogy az egész lényemet átjárja.  Hogy a testem minden porcikája epekedik utána.  A
szemem, hogy láthassam, az ujjam, hogy érinthessem, az ajkaim, hogy csókolhassam, a testem, hogy
érezhesse testét. Ha mozdul, mintha a testem legfinomabb húrjait pengetné meg lágyan. Rögtön
reagál a jelenlétére, és azonnal szomjazik az érintésére, a közelségére. Olyan vagyok nélküle, mint
vándor a sivatag forróságában víz nélkül. Képtelen vagyok nem vágyni rá egész nap. Ha meglátom,
mint langy forrás simogatja a testemet, és hűsíti a bennem tomboló vágyat. Ebben a pillanatban az
se számít, ha koldus. De hogy tudnám ezt bárkinek is elmagyarázni, ha nem érzi. Eddig én is azt
hittem, egy fiú sem lehet ilyen hatással rám. Most pedig alig bírok megküzdeni az érzéssel. Grace is



azt furcsállja, amit én. Egy ilyen fiú észrevett egyáltalán. De nem az számított, hogyan nézünk ki,
hanem, amit egymás iránt éreztünk. Próbáltam én elmagyarázni, de nem hiszem, hogy értette. Pár
hónappal ezelőtt én sem értettem volna még. Akkor még én is úgy választottam volna párt, mint ő.
Örültem, amikor a tanár bejött, és Grace leült a helyére. Nem akartam állandóan arról beszélgetni
mindenkivel, hogy Ryan szóba áll velem. Igen nekem is furcsa volt, de ez volt a helyzet, és kész.

Az  óra  után  rögtön  elindultam az  étkező  felé.  Nehezen  találtam meg,  így  egy  kicsit  késtem.
Túlságosan is biztosra vettem, hogy Eric majd mellettem lesz. Így egyszer sem figyeltem eléggé.
Vagy legalábbis nem a közlekedésre.

- Liv! - hallottam meg Robin hangját. A teraszon ült kint, és integetett. Odaverekedtem magam
hozzá, és láttam, hogy már rendeltem nekem. Mintha tudta volna, hogy késni fogok. Mosolyognom
kellett, és megállapítani a tényt, hogy rövid idő alatt kiismerhető vagyok.

- Ki vagy te, és mit csinálsz a srácokkal az egyetemen? - kérdezte, és mosolyogva nézett rám.

- Nem tudom, mire gondolsz! - mondtam mosolyogva, és kérdően néztem rá. Gondoltam Ryanre
gondolt, de a többes számot nem értettem.

- Hát Ryan az egy dolog. Mert irtó dögös voltál tegnap este a ruhámban. Szerintem magad se tudod,
mennyire  csinos  vagy!  Ryan  pedig  a  csiszolatlan  gyémántokat  szereti.  Az  egész  iskola  előtt
megcsókolt.
- Igen! - vágtam a szavába. - Erre szerettelek volna megkérni, gyere el velem vásárolni. Úgy látszik,
te jobban tudod, mi áll jól nekem. És az nem csók volt csak egy puszi. Döbbenet itt milyen gyorsan
terjednek a hírek.

-  Szóval  úgy  döntöttél  megpróbálod  Ryannel.  Szuper.  Ma  délután?  És  nem  a  hírek,  csak  a
szívtiprókról szóló hírek.
- Rendben! Nincs programom! - feleltem, és elmosolyodtam.
- Érted megyek óra után. Várj meg a terem előtt! De, ami igazán döbbenetes, Eric megengedte, hogy
megfogd a kezét. És hagyta, hogy fogjad. Azt hiszem, még mindig a padlóm hever az állam.

- Ezen mi olyan döbbenetes? Barátok vagyunk. Amúgy elég helyes, tehát nem lehet megdöbbentő, ha
egy lány fogja a kezét.
- Eric senkinek nem engedi meg, hogy hozzáérjen, mióta Debbie meghalt. Még egy baráti ölelés vagy
kézfogás erejéig sem. Még a vállába se bokszolhattam bele. És nem mentorrál egyetlen lányt sem.

- Ki az a Debbie? - kérdeztem meg döbbenten.

- Debbie volt Eric nagy szerelme. Még a középiskolában lettek szerelmesek, együtt jöttek ide, és úgy
volt, hogy az egyetem végén összeházasodnak. De az első évben Debbie a szüleitől jött visszafelé,
egy részeg sofőr áttért a szemközti sávba, és teljes sebességgel belehajtott. Azonnal meghalt. Eric
magát okolja azóta is, mert valami buli miatt nem tartott vele. Azóta nem jár senkivel, nem bulizok,
nem segít lányokat eligazodni az egyetemen, és legfőképpen nem érhet hozzá egy lány sem. Olyan
lett a teste, mint egy szentély.

- Kérdeztem, hogy van e barátnője, de nem akart róla beszélni. Én meg nem akartam tegnap este
elrontani a hangulatot! - mondtam teljesen ledöbbenve. Sose gondoltam volna, hogy Ericnek ekkora
tragédiában volt része. Így már én sem értettem, nekem miért engedte, hogy megfogjam a kezét.
Talán tetszem neki, csak nem bír túllépni a gyászon. Suhant át az agyamon. - Talán kedvel! - feleltem
mosolyogva.



- Biztos kedvel!
- Most hol van? Azt hittem jön ő is!

- Gondolom a szokásos rejtekhelyén, a könyvtárban. Azt hiszi, - már tudod itt a járást! De majd
felvilágosítom, hogy nem. - mondta Robin, és összeszedte a holmiját. Észre se vettem, hogy elrepült
az idő. Én is összeszedtem a könyveimet, és felálltam. Ebben a pillanatban megéreztem az ismerős
vonzást.

- Akkor óra után megyek! - felelte Robin, és már el is ment.
Ryan felém tartott, de nem fordultam meg. A szemem szinte fájt, de uralkodtam magamon. Vártam
egy kicsit.  Nem akartam,  hogy mindenki  számára egyértelmű legyen,  elvesztem.  Megfogtam a
táskámat, és megfordultam. De be kellett látnom az időzítéshez sem értettem. Ryan ott állt egyetlen
centire mellettem. Már messziről érzékeltem őt, a teste melegét, így fogalmam sem volt, mikor ért
mögém. És megint ott volt az a lágy csók a szám szélén. Olyan puha volt, olyan édes, hogy egyre
többet kívántam. Ha egy kicsit megfordítanám a fejem, több lenne. De nem mertem. Nem tudtam,
mennyi  érzelem fog hirtelen feltörni,  amit  nem tudok majd kordában tartani.  Előbb ki  kellene
próbálnunk, hisz testi kontaktus nélkül is nagyon erős volt a vonzás. El sem bírtam képzelni mi lesz,
ha egyszer kiszabadul belőlem. Talán ezért nem csókolt meg ő sem. Futott át az agyamon. Csoda,
hogy képes voltam egyáltalán gondolkodni. Épp csak egy kicsit emelte el a száját az enyémtől. A
vágy szinte még égette a testemet, mégis hiányzott. Nem tetszett ez az érzés. Túl sok volt benne a
ragaszkodás. Túl sok volt benne a kötődés. De nem tudtam semmit sem tenni ellene.

- Este hétre érted megyek! - súgta szinte a számba, és az ajkamra pillantott. Perzselte a vágy az
egész testemet.

- Mit fogunk csinálni? - súgtam elhaló hangon.
- Meglepetés! Szeretnék mutatni valamit! Kényelmes ruhát vegyél. -  mondta még mindig szinte
súgva, és még mindig majdnem összeért az ajkunk. Reméltem kapok még egy puszit.  De Ryan
hirtelen hátrébb lépett. - Gyere, visszaviszlek a tanterembe. - mondta, és megfogta a kezem.

Igyekeztem most  az  egyszer  szándékosan  csak  Ryanre  koncentrálni.  Tudatában  voltam annak,
mindenki minket néz, és nem akartam tudomást venni a bámuló szemekről. Majd megszokják a
látványt,  de most még zavarba hozott.  Mert magam sem tudtam, mi olyan különleges bennem,
benne,  az  érzésekben,  és  a  helyzetben.  Arra  gondoltam,  ha  én  megszokom,  majd  ők  is
természetesnek veszik. Észre sem vettem, mikor érkeztünk meg a teremhez. Még jó, hogy Ryan
végig fogta a kezem. Csak azt érzékeltem, amikor megállt. De nem engedte el a kezem, a testi
érintkezés pedig totál bódulatba tartott.
- Tanítás után érted jövök! - súgta, és ismét ott volt az ajkam szélén az a puha csók. Már alig kaptam
levegőt.

- Nem kell! - nyögtem ki végül. - Délutánra van programom!

- Igen? - kérdezte, és újra ott játszott az a szexi mosoly a szája szélén.

- Próbálgatom a pasikat! - rántottam meg a vállam, és a tőlem kitelő legnagyobb komolysággal
bevonultam az osztályterembe. Jó volt tudni,képes vagyok uralni legalább néha az elmémet.
Muszáj, volt néha kikerülnöm a bűvköre alól különben teljesen elégek. Ha mellette egyfolytában
perzselt a vágy, az agyam is szinte kiégett. Csak reméltem, hogy egyszer alább hagy a szenvedély.
Hogy  képes  leszek  gondolkodni  a  közelében.  Úgy  viselkedni,  ahogy  az  elvárható  lenne.  Néha
ellentmondani, néha lerázni, és nem csak vakon menni utána. Eric jutott az eszembe. Vajon, miért
nem jött el az ebédre? Reméltem nem haragszik rám. Nem akartam megbántani, hisz nagyon jó



barát  volt.  Helyes  is  volt,  de  nem tudtam mit  tenni  az  érzéseim ellen.  Életemben először  azt
reméltem, hogy nem tetszek egy fiúnak. Annyira szerettem volna, ha a barátom maradhat. Mellette
biztonságban  éreztem magam.  Könnyű  volt  vele  beszélgetni,  vicces  volt,  és  sok  volt  a  közös
vonásunk.  Nem lehetettem ennyire  szerencsétlen.  Ugyanakkor  attól  is  féltem,  emlékeztetem a
barátnőjére. Arra, akit annyira igyekszik egyszerre megtartani, és elfelejteni. Talán ezért kezdett
segíteni nekem, és a végén mégsem bírja elviselni a rátörő emlékeket. Igyekeztem kiverni a fejemből
ezeket a negatív gondolatokat.  A legjobb lesz,  ha utánajárok a helyzetnek találgatások helyett.
Felesleges volt nem létező dolgokon is aggódnom. Ott a holnap este, amit vele tölthetek. Elkísérem
megint arra a csodás felolvasó estre. A barátom volt, és ezt meg akartam tenni érte. Épp elég
megfejteni valót adott nekem Ryan, és az érzések, amiket bennem keltett. Szükségem volt a biztos
pontokra, ahol én voltam én, és a józan eszem nem hagyott cserben. Mint Robin, Grace, vagy Eric.
Siettem, ahogy csak bírtam. Elköszöntem Gracetól, és visszaadtam neki a jegyzeteit. Az ajtóban már
ott  várt  Robin.  Rejtély  volt,  hogyan tudnak ilyen gyorsan közlekedni.  Nekem még a mosdót is
legalább öt perc volt megtalálni, pedig négy ajtóval volt csak lejjebb. Ahogy kiléptem a teremből
megéreztem az ismerős vonzást. Felnéztem pontosan abban az irányban, ahol állt. Nem hittem el,
hogy leskelődik utánam. Legszívesebben kerestem volna egy fiút, akibe belekarolhatok. De Robin
már meg is indult felém, szinte húzott maga után. Egy pillanatra láttam felvillanni azt a csábító
mosolyt,  aztán már  el  is  tűnt.  Ez  nagyon nem volt  jó.  Nem akartam,  hogy ennyire  kötődjünk
egymáshoz. De mégis, mit tehettem. Nem mi irányítottuk magunkat, hanem valami külső erő vonzott
egymáshoz minket. Amire a legkisebb ráhatásunk se volt. Meg akartam tartani magamból valamit,
de ha Ryannel voltam képtelenségnek tűnt. Minden érzékem csak rá tudott koncentrálni. Mintha
abban a pillanatban átkerültünk volna egy másik világegyetembe, ahol csak mi ketten létezünk.
Robin nem győzött elnézést kérni, amiért elvonszolt. De igaza volt, ha nem ezt teszi, még mindig ott
állunk, és nem szabadulok Ryantől. Valahogy mindenki érzékelte, azt az erős vonzást, ami kettőnk
között volt. Egy percig sem nehezteltem rá. Ma a vásárlásé volt a főszerep. És a csajos programé. El
kellett  szakadnom, hogy tisztán lássak.  Próbáltam Ericről  kérdezni,  de  Robin vagy nem tudott
semmit, vagy nagyon jól titkolta.

- Eric nagyon sok időt tölt a könyvtárban. Ha látni akarod őt vagy a könyvtár vagy azok a borzalmas
felolvasó estek. - jegyezte meg Robin, és betértünk az első boltba.
Robin  számomra  egy  varázsló  volt.  Viszonylag  olcsó  boltokban  voltunk.  Úgy  volt  képes
összeválogatni a darabokat, hogy rajtam nagyon drágának és divatosnak hatott. Pontosan eltalálta,
mi az, ami kihangsúlyozza az erősségeimet, és elrejti  a hiányosságaimat. Én még egy normális
farmert is képtelen voltam venni magamnak. Az a fazon, amit ő választott jobban állt rajtam. Nem
tudtam, mit csinálok rosszul. De abban biztos voltam Robin lesz a divat tanácsadóm. És persze járt
egy kis extra is. Segített ruhát választani estére. Szerettem volna azt tudni a divatról, amit Robin. Ő
éppen elment, amikor Ryan kopogott. Belenéztem a tükörbe, és vettem egy mély levegőt. Akár egy
zsákot is húzhatnék magamra az sem számítani. Inkább azért izgultam, hogy képes legyek szólni és
mozdulni.  Elég  kínos  randi  lesz,  ha  képtelen  vagyok  épkézláb  mondatokat  megfogalmazni.
Kinyitottam az ajtót, és ott állt ő. A testem reagált a pillanat egyetlen töredéke alatt. Kiszáradt a
szám, ahogy végig néztem rajta. Egy farmer, és egy póló viselt. Mind a kettő tökéletesen ráfeszült
csodálatosan kidolgozott izmaira. Az egész testem megfeszült. Érinteni akartam, hozzá bújni, végig
simítani  az  egész  testét.  Érezni  akartam,  hogy  mindez  az  enyém,  és  bármikor  megkaphatom.
Éreztem, ahogy lassan megfogja a kezem. Olyan volt, mint az áramütés. Feltöltötte hirtelen vággyal
az egész testem. Ez az érzés már nem csak perzselt, hanem égetett. Felhevültem, és enyhe pír lepte
el az arcomat. Éreztem az ajkam szélén azt a puha édes csókot. Az egész testem megfeszült. Olyan
egyszerű lett volna csillapítani a bennem tomboló szenvedélyt. Csak kicsit közelebb kellett volna
lépnem, hogy ajkunk összeérjen. De mégsem tettem. Tudnom kellett, hogy van e bennünk valami
közös, vagy ez csak pusztán testi vágy.

- Szia! - súgta a számba. Megborzongtam annyira jól esett.



- Szia! - viszonoztam rekedtes vágytól fűtött hangon.

- Gyönyörű vagy! Azt hiszem máskor is elmehetsz Robinnal vásárolni. Igazán jó munkát végzett! -
mondta halkan, de még mindig nem mozdult. A szája sarkában ott játszott az a csábító mosoly.

- Nem fogok engedélyt kérni, ha valakivel találkozni akarok! - válaszoltam, de hangom mögött nem
volt igazi meggyőződés. Meg kellett kérdeznem magamtól. Valóban nem fogok? Megráztam magam.

- Féltékeny típus vagyok!- súgta, és ajka a fülemet súrolta. A lábam ebben a pillanatban elgyengült.
Csak reméltem, nem fogok összeesni.

- Az a te bajod! - nyögtem ki. Jó volt tudni, hogy néha képes vagyok magamhoz térni a kábulatból.
Láttam, ahogy halvány mosolyra húzódik a szája.

- Mehetünk? - kérdezte, én meg bólintottam.

Lassan indult el, mintha meg akarna bizonyosodni arról, képes vagyok megállni a lábamon. Fogta a
kezemet. Egyetlen pillanatra sem engedte el. A vágy folyamatosan lüktetett az egész testemben. Egy
pillanatra azt kívántam, bár elengedné, hogy egy kis levegőhöz jussak. Ugyanakkor féltem is attól,
hogy nem fogja megtartani a lábam a testem. Ő miért tud ennyire uralkodni magán? Talán rá nem
ilyen hatással vagyok? Futott át az agyamon a gondolat. Aztán gyorsan elhessegettem. Hisz ő maga
mondta, nem bírja távol tartani magát tőlem. Akkor hogyan csinálja? Talán csak az én akaratom volt
túl gyenge.

- Meg akarlak hódítani, Olivia. - mondta halkan, közben a kezemet nézte. - Ezért bármire képes
vagyok! - ekkor mélyen a szemembe nézett. Most megválaszolta a gondolatomat? Vajon honnan
tudta, mire gondolok? - Azt akarom, hogy ne csak a tested vágyjon rám, hanem a szíved, és az eszed
is. - tette a kezét gyengéden a szívemre, majd a homlokomra.

Nem voltam biztos abban, kibírom, ha még egyszer hozzám ér. Mintha folyamatos áramütések értek
volna, és egyre gyengébb és gyengébb voltam. Jelen pillanatban semmi más nem érdekelt, csak hogy
csillapítsam a testemet perzselő érzéki szenvedélyt. Nem tudtam, mit mondani. Már nem voltam ura
sem a gondolataimnak, sem a testemnek. Hirtelen léptem egyet, hogy összeérjen a szánk. Meg
akartam csókolni, és jelen pillanatban minden más gondolat kiszállt a fejemből. De észrevétlenül
odébb lépett. A kezemet továbbra is fogta.

- Nem Olivia, várd ki! Nem itt, és nem most!

- De miért?- kérdeztem szinte nyávogva. Képtelen voltam lehűteni magam.

- Olivia, ha most megcsókollak, biztosan nem tudok uralkodni magamon! És nem hiszem, hogy az
utca közepén szeretnél szeretkezni velem! - válaszolta, és rosszalló arckifejezéssel nézett rám.

Ebben a pillanatban tudatosult bennem, hogy már kijöttünk a kollégium épületéből. Sőt már nem is
az egyetem területén voltunk. Fogalmam sem volt, mikor történt ez. Ha Ryannel voltam azt sem
tudtam, mit csinálok. Csak sodortak az érzéseim. Fogta a kezemet, és vezetett, én pedig vakon
bíztam benne. De honnan volt ez a bizalom? Mi volt olyan különleges benne, hogy képtelen vagyok
szabadulni? Fogalmam sem volt. De már nem is volt érdekes. Elfogadtam, hogy Ryan nekem lett
rendelve, és csillapítani akartam a bennem tomboló vágyat, mielőtt eléget. Körbenéztem, merre
járhatunk. Fogalmam sem volt. Kétszer voltam csak az egyetemen kívül, de megfigyelésben ugye
nem vagyok valami jó. Így halvány reménysugaram sem volt arra, hogy visszatalálnék egyedül is.



Akár el is csalhatott volna egy elhagyatott helyre, és megölhetett volna. Én akkor is nyugodtan
követtem volna. Vajon miért nem jutott eszembe, hogy nem is ismerem? Bárki lehetett. Akár gyilkos
is. Én mégis vakon bíztam benne, követtem volna a világ végére. Volt bennem egy érzés, hogy soha
nem  bántana.  Hirtelen  meghallottam,  hogy  beszél  hozzám.  Annyira  bele  voltam  mélyedve  a
gondolataimba, nem figyeltem. Pedig kellett volna, mert magáról mesélt.  Azt már tudtam, hogy
gazdag családból származik, hisz Robin elfecsegte. Az sem lepett meg, hogy egyedüli gyermek.
Valahogy lehetett érezni, mindennek az ura, és soha semmin nem kellett osztozkodnia. Ami viszont
meglepett, három nyelvet beszélt, és szeretett olvasni. Sőt nagyon sokat olvasott főleg klasszikus
irodalmat. Valahogy a könyvek nem illettek hozzá. Az is meglepett, hogy gitározott. A sportolással
nem mondott újat,  hisz látszott,  nagyon sokat törődik a testével.  Kedvenc színe a zöld volt,  és
kedvenc étele a hamburger. Aminek nagyon örültem, mert az enyém is az volt. Szeret utazni, és
ismereteim alapján a földgömb elég sok részén járt már. Télén síelni járt, nyáron pedig tengerpartra
fürdeni. Tudtam, én jövök, de mit mondhatnék magamról. Annyira különbözött a két világ, amiben
laktunk. Középszerű család voltunk. Három testvérem volt, és én voltam a legkisebb. Ez annyit
jelentett  bármit  megtehettem,  úgyse vette  észre senki.  A házunkat  egy hangyabolyhoz tudnám
hasonlítani.  Állandóan nyüzsgött,  és hangos volt.  Nekem persze már külön szoba se jutott.  Így
amikor tizenöt lettem meguntam a nővérem társaságát,  és felköltöztem a padlásszobába. Azóta
persze már fel lett újítva, és nekem van a legtágasabb szobám. Apám még kiskoromban elhagyott
minket. Nekem már nem is volt emlékem róla. Anyám dolgozott, és ellátott minket. Szinte alig
maradt ideje bármire is. Este mégis mindig leült velem olvasni. Javíthatatlanul romantikus volt, így
azt hiszem ezt át örökítette rám. Csak most vált számomra világossá, mennyire figyelt rám. Még ha
sokszor  úgy  éreztem senki  sem figyelt  rám,  ő  mindig  figyelemmel  kísért.  És  ennyi  kilométer
távolságban minden rezdülésemet megérzi. Azt hiszem végső soron hálás voltam a családomért, még
akkor  is,  ha  néha  az  őrületbe  kergettek.  Más  országban  sose  jártam.  Arra  anyám nem tudta
előteremteni a pénzt. A nagyszüleimnek volt egy tóparti nyaralója. Oda mentünk le minden nyáron
egyetlen hétre. Nyaranként dolgoztam, hogy legyenek divatos ruháim, könyveim, jogosítványom,
vagy autóm. Mélyen a szemébe néztem, és azt mondtam:
- Kedvenc színem az acélkék! - mert erre emlékeztetett leginkább a szemszíne. Elmosolyodott.
- Azért egy kicsit irigyellek! - mondta végül.

- Engem, miért? Ezt nekem kellett volna mondanom. Jó lehet, ha megtehetsz bármit.
- Igen, persze! De még jobb lenne, ha lennének a szüleimmel közös emlékeim. Mást se csinálnak,
csak dolgoznak, és utaznak. Ha néha hazajönnek, örülök, ha megismernek. Megérkeztünk! - mondta,
és megállt.

Egy pillanatra sem engedte el a kezem, mióta elindultunk. Mintha eltűnnék, ha nem fogna elég
erősen. Egy háznak a tetején voltunk. Egy asztal,  és egy szék állt  középen. A földön rengeteg
virágszirom hevert. Az asztalon egy gyertya adott valamennyi fényt. Fölöttünk pedig a csillagos ég.
Kétségkívül lenyűgöző látvány volt. Azt hiszem még egy meglepetés. Nem gondoltam volna, hogy
Ryan túlságosan romantikus típus.

- Hát, ha le akartál nyűgözni, sikerült! - szólaltam meg végül. Mire ideértünk valahogy sikerült úrrá
lennem a testemet uraló vágyon, és az agyam ismét működésbe lépett.
- Ez a kedvenc helyem! Gyakran jövök ide, ha egyedül szeretnék lenni.

-  És  minden alkalommal  ilyen a  berendezés?  -  kérdeztem,  miközben egy mosoly  suhant  át  az
arcomon.

-  Nem Olivia!  Ezt  neked  csináltam.  Mondtam,  hogy  minden lehetőséget  meg fogok  ragadni  a
meghódításodra. Úgy gondoltam romantikus típus vagy! Mi másért tanulna az ember irodalmat!



- Elvarázsolás kipipálva! - mondtam, miközben odavezetett az asztalhoz. Kihúzta a széket, én pedig
leültem. - Talán, hogy valóra válthassa az álmait, és író lehessen? - mondtam enyhén kérdően. Most
először engedte el a kezem, mióta elindultunk. Halkan kiengedtem a levegőt. Egyrészt egy kicsit
megkönnyebbültem,  mert  megszűntek  bennem a  villámok cikázni,  másrészt  máris  hiányzott  az
érintése. Furcsa kettősség volt ez bennem.
- Én valóra válthatom minden álmodat! - súgta a fülembe, miközben alám tolta a széket. Forró
lehelte cirógatta a fülem. Szexi hangja tele volt túlfűtött vággyal, és ígérettel.

A vacsora egyszerű volt. de nem is akartam enni. Alig bírtam néhány falatot letuszkolni a torkomon.
Egyáltalán nem érdekelt most az étel. De nem akartam elrontani, hisz Ryan folyamatosan bámult, és
beszélgettünk. Azt hiszem meglepett,  mennyi közös témánk volt.  Ismét fogta a kezem, így nem
bántam,  hogy  fekszünk.  Nem tudom,  meddig  leszek  képes  elviselni  ezt  az  érzést.  Csodálatos,
romantikus este volt, mintha csak egy filmből lopta volna. Már éjfélre járhatott az idő, amikor felállt,
és felhúzott engem is.
- Gyere, visszaviszlek! Holnap iskola! - mondta halkan. Csak állt velem szemben szinte szégyenlősen,
és fogta a kezem.
- Köszönöm ezt az estét! Varázslatos volt!- mondtam halkan, és egy picit közelebb léptem. Nem szólt
semmit, csak mosolygott.

Tudtam, ez volt a célja. Hogy megmutassa, mennyire rosszul ítélik meg az emberek a külső miatt.
Nem látják az okos, kedves, figyelmes Ryant, aki csak törődésre és szeretetre vágyna. Vajon képes
leszek ezt megadni neki? Ha akarom, igen. Csak lefele menet vettem észre, hogy lifttel mentünk a
tetőre. Mint ahogy az sem tűnt fel, mennyire elegáns épület tetején voltunk. Ilyen épületet még csak
kívülről láttam. Olyan drága lakások voltak benne, amit sose tudtunk volna megfizetni. Két emelettel
később megállt a lift. Még nem voltunk lent az ajtó mégis kinyílt. Nem lepett meg, hogy rögtön egy
lakás előterébe kerültünk. Az viszont igen, hogy a lakás nem volt túl nagy. Elegáns volt, de nem
hivalkodó.  Inkább úgy gondoltam Ryan valami hatalmas,  szuper modern lakásban lakik néhány
haverjával. De látszólag senki nem lakott itt rajta kívül itt.
- Gondoltam fáradt vagy már a sétához! Csak hozom a kocsi kulcsot! - hallottam meg a hangját. -
Érezd otthon magad!

- Szóval itt laksz! - mondtam, és körbementem a közepes méretű nappalin. Csupán két szoba, és egy
konyha alkotta a lakást. A berendezés modern volt, és ízléses.
- Nem így képzelted?

-  Igazából  egy apró albérletet  vártam,  legalább három lakótárssal,  sok szanaszét  heverő sörös
dobozzal. és chipsszes zacskóval.

- Nagyon ritkán szoktam inni Olivia. A lakótársak csak zavarnának a tanulásban. Úgy látszik, ma
mindenben csalódást okozok. - mondta, és hallottam a hangján, hogy mosolyog.

- Szeretem, ha valaki csupa meglepetés! - mondtam, és megfordultam.

Éreztem, már a szobában van. De azt nem, hogy mögöttem. A testünk összeért, és kicsapott bennem
minden biztosítékot.  Képtelen voltam bármire is gondolni.  Csak a szenvedély égett bennem, és
felemésztet. Nem bírtam annyiban hagyni. Nem bírtam tovább várni, különben elégek. Most először
Ryan sem mozdult.  Eddig nagyon óvatosan bánt a testi  érintkezéssel.  Mindig csak annyira ért
hozzám, amit  éppen elbírt  viselni.  Így uralkodott  magán. De most,  hogy az egész testfelülettel
érintkeztünk, éreztük egymás forró leheletét, ő is elveszett. Néhány pillanatig csak álltunk, néztük
egymást, visszafojtott lélegzettel. Aztán óvatosan előrehajoltam, de Ryan még mindig nem mozdult.
Lassan óvatosan csókot leheltem az ajkára. Megdöbbentett, milyen gyorsan változott meg a csók



jellege.  A  pillanat  tört  része  alatt  az  ártatlan  pusziból,  szenvedéllyel  átfűtött  csók  lett.  Szinte
összeforrtak az ajkaink a belső tűztől, ami az első találkozás óta fűtött minket. Éreztem, hogy kezei
az arcomra siklanak, és mohón csókol tovább. Biztos voltam abban, percek óta nem veszek levegőt,
mégis képtelen voltam elhúzódni. Ebben a pillanatban az sem érdekelt volna, ha megfulladok. A keze
lassan először a nyakamra, majd a vállamra siklott, majd végig a testemen. Biztos voltam abban,
hogy az érintése nyomán felgyulladok. A szája egy pillanatra sem engedte az enyémet, ahogy az
enyém se az övét. Éreztem, ahogy keze a fenekemre csúszott, és lassan elkezdte simogatni. Azt
hiszem  ebben  a  pillanatban  vesztettem  el  az  eszem.  Kezem  a  derekára  csúszott,  majd  fel  a
mellkasáig  a  pólója  alatt.  Érezni  akartam  a  testét,  birtokolni  akartam.  Hirtelen  mozdulattal
kigomboltam a  nadrágját,  ő  pedig  hagyta,  hogy  a  földre  hulljon.  Testem azonnali  kielégülésre
éhezett, mielőtt az öngyulladás bekövetkezne. Mire elértünk az ágyig, már egyetlen ruha sem volt
rajtunk. Hanyatt döntött, és elkezdte simogatni a csiklómat. A vágy szinte szétrobbant a testemben.
Halk  nyögések  hagyták  el  ajkamat.  Bizseregtem,  vágytam  a  kényeztetésre.  Fölém  hajolt,  és
megcsókolt. Éreztem kemény férfiasságát. Csak arra tudtam gondolni, hogy bennem legyen. Egy
halk nyögés szakadt ki a torkomból. Mozdult a csípőm felfelé sürgetően. Most valahogy nem a
cukorsziruptól, tejszínhabtól csöpögő szexre vágytam csupán ösztönök súgta érzéki kielégülésre.
Hirtelen  mozdultam,  amikor  már  nem  bírtam  tovább  várni.  Felé  kerültem,  és  láttam,  hogy
megleptem a mozdulattal, de nem tiltakozott. Megremegett a testem, ahogy kemény férfiassága
hozzám nyomódott. Lassan ráereszkedtem. Amikor teljesen befogadtam megálltam egy pillanatra,
élveztem ezt a telítettséget. Láttam, ahogy a gyönyörtől hátra feszül a feje, és egy halk sóhaj hagyja
el az ajkát. Lassan ritmikusan mozogni kezdtem előre hátra, és egyre magasabban szárnyaltam a
gyönyörtől. A mennyországban voltam ebben a pillanatban,s éreztem, ő is követ. Egyszerre értünk
fel a csúcsra, és hullottunk darabokban a földre. Csak feküdtünk csendben egymás mellett néhány
percig, vagy óráig nem is tudom. Fürdőztem a szeretkezés utáni kellemes fáradtságban. Ryan se
szólt semmit, csak magához ölelt. Ajkát a hajamba fúrta, és lassan egyenletesen kezdte venni a
levegőt. Kezével lassan, lágyan cirógatta a hátamat. Élveztük a beteljesülés pillanatát, amire azóta
vártunk,  hogy  megláttuk  egymást  az  udvaron.  A  vágy  nem csillapodott  bennem,  de  már  nem
perzselte a testemet. Még mindig bizseregtek az ujjaim, hogy érinthessem. És meg is tettem. Lassan
végighúztam az ujjaim hegyét a felsőtestén. Érezni akartam, hogy valóságos nem csak álom. Az
ujjaim egyetlen pillanat alatt békére leltek. Megszűnt a bizsergés, a belső égés. Csupán színtiszta
vágy maradt. Arra, hogy mellettem legyen, hogy érinthessem, velem legyen. Vágytam arra, hogy azt
mondhassam ez a férfi az enyém.

-  Oh, Olivia nem tudom, mit teszel  velem. Ebben a pillanatban csupán egyetlen dologra tudok
gondolni, hogy veled szeretném tölteni az egész életem! - mondta halkan. Felnéztem, és hosszan
megcsókoltam. Még mindig olyan szédítően bizsergető érzés volt, mint első alkalommal. Nem tudom,
valaha is el fog e múlni ez. Meg fogom e valaha szokni a közelségét. Sejtelmem sem volt. De most
jóleső álomba merültem. Azt hiszem nem álmodtam semmit, de valami földöntúli boldogság ölelt
körül.  Úgy éreztem, csak néhány perc telt  el,  amikor valami puha melegséget tapasztaltam az
arcomon. Először csak egy aztán még egy és még egy. Lassan eljutott a tudatomig, hogy apró édes
csókokkal borítja az arcomat. De olyan fáradt voltam. A szemeim egyszerűen nem akartak kinyílni.
Az oldalamra fordultam. Nem bírtam felkelni, túlfáradt voltam. Az elmúlt időszak sok újdonsága
teljesen kimerített.
- Olivia! Olivia! Jutott el a tudatomig a édes hangja. - El fogunk késni az iskolából!- hallottam, meg
azt is, hogy mosolyog. Lustán a hátamra fordultam ismét, és kinyitottam a szemem. Az arca ott volt
néhány milliméterre az én arcomtól. Éreztem, ahogy perzsel a tekintete, és elöntött a vágy. Kicsit
megemeltem a fejem, de csak annyira, hogy éppen ne érjen össze szánk.
- Nincs kedvem ma iskolába menni! - mondtam álmos hangon. Egy percig csak nézett. Biztos voltam
abban, benne is felmerült a lehetőség, hogy ma kihagyjuk az iskolát. Lassan elmosolyodott, de nem
húzódott el.



- Azt hiszem az első héten, még túl korai így érezni! - válaszolta, én pedig lassan, szenvedélyes
megcsókoltam.

Viszonozta a csókot, és máris elvesztem. Képes lettem volna az egész napot ebben az ágyban tölteni
vele. A testem újra égetett. Éheztem a csókjait, az érintéseit, a gyengédségét, a szenvedélyét. De
erőt vett magán, és elhúzódott.

- Félek így túl hamar rám unsz! - mondta, megfogta a kezemet, és talpra állított.
-  Kizártnak  tartom!  -  feleltem.  Ahogy  meg  tudtam  állni  a  saját  lábamon  újra  megcsókoltam.
Egyszerűen csak jó érzés volt, ahogy az ajkunk összeért.
- Nem kockáztatok! - súgta szinte az ajkamba, és újra megcsókolt lassan kínzóan szenvedélyesen.
Hamar elengedett, túl hamar

Összeszedtem a ruhámat, amilyen hamar csak bírtam felöltöztem. Lusta voltam, álmos, és nagyon
nem akartam elmenni innen.

- Gyere Olivia! - sürgetett. - Még vissza kell, vigyelek a kollégiumba. Vagy ebben a ruhában akarsz
órára menni? - nézett rám kérdően.

- Jól van! Már kész vagyok!- tettem szét a kezem megadóan.

Nem akartam telhetetlen lenni. Már így is többet kaptam, mint reméltem. Most, hogy néha az agyam
is bekapcsolt mellette, kíváncsi voltam, mire készül még. Eszembe jutottak szavai, és elmosolyodtam.
Azt akarta, hogy az eszemmel, és a szívemmel is szeressem őt. Olyan könnyűnek tűnt szeretni őt.
Csak vezetett az érzés, és mindig hozzásodort. Már tényleg kezdtem hinni az eleve elrendeltségben.
Szép, és gyors autója volt. Legnagyobb meglepetésemre közel voltunk az egyetemhez. Tíz perc se
telt el, mire leparkolt a kollégium előtt. Tegnap este valahogy sokkal hosszabbnak tűnt a séta. Rá
kellett jönnöm, Ryan mellett az időérzékemet is elvesztem. Ryan folyamatosan noszogatott. Tudtam,
késésben vagyunk, csak ma nem érdekelt. Mióta ide jöttem most először voltam nyugodt, és boldog.
Gondoltam az ajtóban Ryan elbúcsúzik, de bejött apró szobámba. Persze eszembe juthatott volna,
hogy el akar kísérni a terembe. Kevesen hitték rólam, hogy képes lennék odatalálni. És ugye nem
akarta, hogy elkéssek. Leült az ágy szélére, én pedig kinyitottam a szekrényt. Gyorsan kerestem egy
farmert,  és  egy felsőt,  amit  Robinnal  vettem.  Sokkal  jobban álltak  azok a  farmerok,  amiket  ő
választott nekem. Arra gondoltam a régieket akár el is ajándékozhatom. Nem hiszem, hogy fel fogom
még venni. Ryan mellett szerettem volna jól kinézni a lehetőségekhez képest. De még így se néztem
olyan jól ki, mint Robin. Ez a gyönyörű szexi fiú, mégis engem néz szájtátva. A legnagyobb bajom
talán az volt, nem értettem azt, ami köztünk van. Igen akartam vele törődni, és szerettem volna, ha ő
is ugyanezt érzi irántam. Meg tudok adni neki mindent, amire szüksége van. Nekem volt szükségem
hozzá egy nagy adag önbizalomra. Azt hiszem fiatalkori rossz tapasztalataim a fiúk terén kissé
bátortalanná tettek. Jó érzés volt látni, ahogy nézett. Teljesen belefeledkezett a látványba.

- Szedd össze magad Ryan, mert elkésünk! - mondtam mosolyogva, fogtam a táskám, és elindultam
az ajtó felé.

Néhány pillanat kellett, amíg becsukta a száját, és visszatért a valóságba. Elmosolyodtam, és újra
átjárt az a jóleső boldogság. Még az ágyon ült, amikor én az ajtóhoz értem. Ahogy a hátam mögé
került újra éreztem azt a különös vonzást. Mintha a testem arra késztetett volna, hogy folyamatosan
lássam, érintsem, amíg csak a közelemben volt. A szemem látni akarta, az ujjaim bizseregtek, hogy
érinthessem,  a  vágy  pedig  elektromos  hullámokban  futott  végig  a  testemen.  Minden  sejtem
remegett, és azonnali kielégülésért kiáltott. A sejtjeim egy része ezt meg is kapta, amikor mellém
ért,  és lágyan, de határozottan megfogta a kezem. Már nem csak az ujjaimat érintette,  hanem



rendesen fogta a kezem. Ránéztem, és mosolyogtam. Lassan kezdünk olyanok,  lenni,  mint  egy
normális pár. És néha már a valóságot is képes voltam Ryan mellett érzékelni. Pontosan láttam,
hogyan bámul mindenki, ahogy végig mentünk a folyosón, át az udvaron, a másik épületben. Persze
már jó sokan voltak, hisz mindjárt kezdődik az első óra. Sejtettem, ebben a pillanatban jó néhány
potenciális barátnőt vesztettem. Persze Ryan még fokozta is az izgalmakat.  Elég közel hajolt  a
fülemhez,  és boldogan mosolyogva suttogott  arról,  mennyien irigyelnek engem. Engem kínosan
érintett, ő pedig szinte élvezte a helyzetet. Megkönnyebbültem, amikor megálltunk a terem előtt.
Bár  jó  néhányan  figyelnek.  Azzal  nyugtattam  magam,  hogy  lassan  megszokják  a  látványt,  és
feledésbe merülünk. Nem voltam hozzászokva, hogy a középpontban vagyok. Nem mintha vágytam
volna rá valaha is. Szerettem, hogy senki nem foglalkozott velem. Megfogta mind a két kezem, és
egy puha csókot lehelt a szám szélére. Már tudtam hamarabb felmérte a csók erejét, mint én. Hisz
tegnap este pontosan érzékeltem, milyen pillanatok alatt csapott át vad szenvedélybe. És nem volt
semmi uralmunk az érzéseink felett.

- Este érted megyek! - súgta szinte a számba, majd hátrébb lépett!

- A ma este nem jó! - válaszoltam, és láttam a kérdő tekintetét. - Mondtam, hogy próbálgatom a
pasikat!- feleltem megrándítva a vállamat, és bementem a terembe.

Szinte éreztem, mennyire megdöbbent. De ebből nem engedek. A ma estét Eric, és néhány Acapulco
társaságában fogom tölteni azon a borzalmas felolvasó esten. Tudnom kellett barátok vagyunk e
még.  Hogy  szándékosan  kerül  vagy  ez  csak  a  véletlen  egybeesések  sorozata.  A  ma  délutáni
programom munkakeresés, és utána elmegyek Ericért. Persze lassan a tanulásra is kellett már időt
fordítanom. Hisz megkaptuk a kötelező olvasmányokat. Most először jutott eszembe, tulajdonképpen
tanulni jöttem ide. A délután első fele könnyebben ment, mint gondoltam. Alig fél óra alatt képes
voltam kijutni az épületből. Majd még egy fél óra alatt meg volt a könyvtár. Kivettem a könyveket, és
munkát is elég gyorsan találtam. Az egyetem mellett volt egy kis könyvesbolt. Részmunkaidős eladót
kerestek. Ez nekem való munka volt, a könyveket legalább ismertem. És bármikor jöhettem, amikor
nem volt órám. A bérem is elfogadható volt. Gyorsan vettem valami harapnivalót, és egy újabb fél
óra alatt meg volt a szobám is.  Ránéztem a szemközti  ajtóra, de nem mozdult.  Megálltam egy
pillanatra, de nem szűrődtek ki hangok. Hirtelen elfogott a rettegés, hogy Eric többé nem a barátom.
Bementem a szobámba, lepakoltam, és végigfeküdtem az ágyon. Újra elöntött a fáradtság. Keveset
aludtam az éjjel, a testem, és a lelkem is ki volt fáradva. Beállítottam az ébresztő órát, mert tudtam
néhány másodperc múlva el fogok aludni. Ryan minden szempontból kimerített. Nem tudom, mennyi
ideje csipoghatott az óra, mire felriadtam. Tíz perccel múlt el hat, mire felfogtam, mi is történik.
Kiugrottam az ágyból, rekord sebesség alatt lezuhanyoztam, és felvettem az egyik ruhát, amit Robin
választott nekem. Egy szürke kosztümnadrágot, hozzá egy ujjatlan toppot, mely hátul fűzős volt. A
mell  része enyhén merevített  behúzásokkal.  Lefele derékig pedig apró virág minták díszítették.
Elegáns voltam, és szexi. A hajamat kiengedve hagytam. Belenéztem gyorsan a tükörbe, meg voltam
elégedve a végeredménnyel. Ránéztem az órára pontosan három percem volt. Gyorsan felvettem a
táskám, bezártam az ajtót, de a másik kezemmel már kopogtattam a másik ajtón. Talán egy percet is
várnom kellett, mire Eric ajtót nyitott. El sem hittem, hogy nem teljesen volt még elkészülve. Mindig
olyan pontos volt, ha velem volt. De most nem volt időhöz kötve. Elmosolyodott, amikor meglátott az
ajtóban. Az a mosoly volt, amit úgy szerettem. Amitől rögtön jó kedvem lett, már én is mosolyogtam.

- Hello idegen! Mehetünk? - kérdeztem, és érzékeltem, ahogy végig néz rajtam.
- Nem számítottam társaságra! - mondta lustán, és láttam, hogy visszanyúl egy zakóért.

-  Talán már nem akarsz velem mutatkozni? Már nem tetszem? Azt hiszed vicces,  hogy hagysz
egyedül  bolyongani  az  iskolába?  Ma  potom  másfél  órámba  telt,  mire  a  könyvtárral  együtt
visszaértem a szobámba!- kérdeztem játékos sértődöttséggel.



- Robin érti a dolgát! Nem is tudom, miért nem a divatszakmában akar elhelyezkedni! Azt hittem van
kísérőd, és engem dobtál!

- Küldtem egy üzenetet, hogy ebédelj velem!

- Gondoltam dobni akarsz, és azt nem viselem jól! - felelte játékosan, és láttam, hogy nagyon jól
szórakozik. - Inkább egy érdekesebb programot választottam egy barátommal.

- Antigonét olvastatok a könyvtárban?

- Te most gúnyolódsz velem? - kérdezte miközben rám nézett, de játékos mosoly játszott az arcán.
Nyújtotta a kezét, én belekaroltam, és elindultunk. - Mellesleg neked se ártana olvasnod Antigonét!

- A barátom vagy és az is maradsz. Már ha még mindig az akarsz lenni!

-  Itt  vagyok  nem?  És  megyünk  a  mondhatni  szokásos  közös  programunkra.  Értékelem,  hogy
elkísérsz! Láttam, nem nagyon tetszett!

-  Kénytelen vagyok,  ha nem akarsz találkozni  velem! És voltak elég jó darabok is!  -  mondtam
mosolyogva.

Beléptünk a kávézóba,  még mindig belekaroltam. Tisztában voltam vele,  megint  megbámulnak.
Igyekeztem nem foglalkozni vele. Egész életemben senki nem foglalkozott velem. Még a családom is
csak ritkán vett észre. Most pedig állandóan a figyelem középpontjában vagyok. Mintha vonzanám
újabban az ilyen helyzeteket. Éppen csak leültünk, és elhelyezkedtünk, amikor már ott is volt az első
ital.  Nem tudtam Eric hogyan csinálja.  Honnan tudta a pincér, hogy rendelni akar, és mit kell
hoznia? El sem mozdult mellőlem. Ugyanahhoz az asztalhoz ültünk, mint első alkalommal. Gondolom
ez volt a törzshelye. Most észrevettem, kint van a foglalt felírat. Talán megjegyzik, mit kell hozniuk,
hisz Eric igencsak törzsvendég. Nem hiszem, hogy olyan sokan járhatnak vele ezekre az estekre.
Láttam, hogy valamit odasúg a pincérnek. Észrevettem a kezében egy papírpoharat.

- Szóval innen van az a finom kávé, amit nem találtam sehol az egyetemen! - mondtam, amikor a férfi
távozott.

- Nem mintha bármi mást megtalálnál az egyetemen!
- Most gúnyolódsz velem? - kérdeztem, de már mosolyogtam. Képtelen voltam nem mosolyogni, ha ő
is azt tette. Ragadós volt a jó kedve. Örültem, hogy a barátom maradt, és kapcsolatunk semmilyen
törést nem szenvedett. - Nekem, miért engedted meg, hogy fogjam a kezed? - kérdeztem meg végül
halkan, és a koktélos poharamat néztem.

- Szóval Robin árulkodott!

- Inkább döbbentnek mondanám! És kíváncsi voltam az okára.

- Nem tudom! - mondta halkan. - Talán mert te voltál az első lány, aki nem akart járni velem. -
válaszolta mosolyogva. - Mert nem jelentett semmit, csak barátságot. - mondta, és megszorította az
asztalon heverő kezem.
- Miért Robin, igen?

- Igen, úgy lettünk mi végül barátok! Az egyetlen volt, aki azokban az időkben mellettem volt. Hálás
vagyok, amiért nem hagyta, hogy egy ennél mélyebb gödörbe csússzak.



- És miért lettél a mentorom?

- Mert láttam ott a sorban a beiratkozásnál,  hogy nem lehet hiba a barátságunkba. És nem is
tévedtem. Az csak a plusz, hogy vicces vagy, okos, és sok közös témánk.

- Láttád a beiratkozásnál?- kérdeztem döbbenten. Egyáltalán nem emlékeztem rá, hogy Eric ott lett
volna.

- Nálam vetted át szobakulcsodat, a térképedet, a könyvlistát Csipkerózsika! - mondta, és őszintén
nevetett a döbbent arckifejezésemen. - Na ezért tudtam, hogy tökéletes páros leszünk. - tette hozzá
még mindig nevetve.
Elkezdődött az első előadás, de én még mindig le voltam döbbenve azon, amit az előbb megtudtam.
Ryan tényleg kikapcsolta az agyamat teljesen. Senkire és semmire nem emlékeztem a beiratkozásról,
csak rá. Mint ahogy megszűnik a külvilág a mai napig, ha vele vagyok. Csak őt látom, és őt érzem.
Semmi más nem tűnik valóságosnak rajta kívül. Az egyik vers rosszabb volt, mint a másik. Hálásan
néztem a pincérre, ahogy folyamatosan hordta a koktélokat. Döbbenetes volt, hogy Eric képes volt
úgy kivesézni mindegyiket, mintha egy hihetetlen művészeti alkotás lenne. Folyamatosan képes volt
beszélni az éppen aktuális versről. Mert ma túlnyomó részt borzalmas versek voltak. Lehet, hogy
mégsem nekem való ez a szak, de a legtöbben én semmit nem hallottam, amit irodalomnak lehet
nevezni. Eric egyik keze a székem támláján volt. Egy kicsit oldalra fordultam, és nekidőltem. Fejem
egy kicsit hátrahajtottam, és a vállán pihentettem. Közben hallgattam a kommenteket, amiket az
éppen soron következő előadáshoz fűzött.  Azt hiszem egy kicsit kezdtem becsípni. Nem kellene
többet innom, de még egy óra volt hátra. Ebben a pillanatban megéreztem az ismerős vonzást. A
testem egyetlen pillanat alatt életre kelt. Oldalra fordítottam a fejem, de nem emeltem fel. Nem is
hiszem, hogy képes lettem volna rá. Néhány asztallal arrébb ott ült ő, és engem nézett. Még ebben a
bódultságban is éreztem az ujjaim bizsergését. Most mintha erősebb lett volna az érzés, hisz tudta
érinthetné, ha akarnám. Közben Eric folyamatosan beszélt lágy megnyugtató hangon. Az ajkam
kiszáradt annyira éhezett a csókjára. De nem akartam engedni a csábításnak. Nem határolhat el ez
az érzés a barátaimtól. Ha időt akarok tölteni velük, időt is fogok. Még akkor is, ha úgy néz rám,
hogy a bennem égő tűztől az összes vérem elpárolog.

- Ugye tudod, hogy itt van? - súgta a fülembe Eric. - És elég dühösnek tűnik!

- Oda se kell néznem, hogy tudjam, ha jelen van! Hidd el az összes sejtem megérzi. De nincs oka
dühösnek lenni!

- Én nem akarok vele balhét! Legalább felülhetnél, hogy ne úgy nézzen ki, mintha ölelkeznénk!

- Nem hiszem, hogy veled fog balhézni! És azt sem hiszem, hogy a kizárólagos tulajdona lennék! -
mondtam. Nem néztem oda, de tudtam, hogy elment. A testem ellazult,  a vérem újra normális
hőmérsékletű lett, és a bizsergető vágy a sejtjeimben alább hagyott. Újra itt voltam a valóságban. -
És remélem velem se, mert nincs oka rá! - tettem hozzá, lezártnak tekintve a témát.

Ryannek nem tetszett, amit látott. És azt is, hogy túl leszünk az első veszekedésen. De nem érdekelt.
Eric a barátom volt, és nem mondok le róla. Féltékenynek pedig igazán nincs oka lenni. Igazából
abban sem voltam biztosan, mi járunk e már. A felolvasások után még beszélgettünk egy kicsit.
Szükségem volt egy pohár vízre, hogy felbírjak állni. Ritkán szoktam inni, és a hirtelen sok, egy picit
megártott. Nem is tudom, minek kellett magas sarkú cipőt vennem. Amikor már stabilnak éreztem
magam, Eric visszakísért a kollégiumba, és kérte azonnal feküdjek le. Nem is akartam mást tenni,
hisz ismét rám tört a kimerültség. Nem ártott volna egy kicsit már a tanulásra is időt és energiát
fordítanom. Már épp megszabadultam a cipőmtől, amikor kopogtak. Körbe néztem mi az, amit Eric



nálam hagyhatott,  de nem láttam semmit.  Apró táskám ki  se nyitottam egész este,  így nekem
mindenem meg volt. Talán egy fájdalomcsillapítóval akart meglepni, mert holnap tutira szükségem
lesz  rá.  Be  kellene  vásárolnom már.  Ahogy kinyitottam az  ajtót  Ryan viharzott  be,  és  hangos
csattanással csapódott be mögötte az ajtó. Nem mondom, hogy jól esett amúgy is kóválygó fejemnek.

- Őt akarod? - kérdezte ingerülten Ryan, és egy pillanat alatt kijózanodtam
- Tessék? . kérdeztem, mert egy pillanatig tényleg nem értettem, mire gondol.

- Ericcel akarsz járni?

- Nem, dehogy! - mondtam döbbentem. - Mint ahogy ő sem akar én velem. Eric a barátom. Jelenleg a
legjobb barátom, és elkísértem egy felolvasó estre, ami fontos neki. - mondtam még nyugodtan, de
kezdtem egy kicsit ingerült lenni.

- De megölelt! - mondta hitetlenkedve, mintha el sem tudna képzelni két ember közötti barátságot.

- Nem ölelt meg, csupán becsíptem egy kicsit, és neki dőltem. Ettől még nem lettem szerelmes belé.
És tudtommal nem járok senkivel.

- Akkor én mi vagyok, ha nem barátod?
- Jelenleg egy tornádó, aki végigsöpört rajtam!

- Azt hittem velem jársz! És nem akarom, hogy Ericcel találkozgass!

- Igen úgy is lehetne, de nem a tulajdonod akarok lenni, hanem a barátnőd! Ha nem tudod elfogadni,
hogy néha időt töltök a barátaimmal, akkor ott az ajtó!

- Nem akarom, hogy Ericcel találkozz! - mondta nyomatékosítva a szavait. Én pedig odasétáltam az
ajtóhoz, és kinyitottam.
- Ezt nem te döntöd el! Jó éjszakát! - mondtam, ő pedig elviharzott.

Néhány percig csak álltam döbbentem. Fel sem fogtam, mi is történt. Tényleg elment? Komolyan azt
gondolta, hogy a jövőben minden embertől el fogok határolódni rajta kívül? Nem, bíznia kell bennem,
és elfogadni a barátaimat.  Ha nem tudja,  akkor hiába ez az erős vonzalom, le fogom küzdeni.
Gondolom ugyanaz volt a furcsa neki, mint Robinnak. Megengedi, hogy hozzá érjek. De hinnie kell,
és bíznia kell bennem. A nélkül nem lehetünk, együtt bármennyire is fáj. Olyan jól eső érzés volt,
amikor kimondta, hogy a barátom. Simogatott a gondolat, hogy hozzám tartozik. Egyszerűen nem
értettem, miért ment el. Nem tettem semmit, amivel kiérdemeltem egy szakítást. Nem szabhatja
meg,  kivel  barátkozzak.  Már  túl  kimerült  voltam,  hogy  gondolkodjak.  Gyorsan  átöltöztem,  és
bebújtam az ágyba. Nagyon hamar el is nyomott az álom. Reggel persze alig bírtam felkelni, és
nagyon jól jött volna egy fájdalomcsillapító. Egy kicsit fájt a fejem. Tényleg el kell mennem vásárolni.
Felrémlettek a tegnap esti események. Reméltem, Ryan megbékél. Igazából nem akartam elveszíteni
őt, de valahol meg kell húzni a határokat. Ha igazán kellek neki, megszokja a barátaimat. Pontban
negyed nyolckor kopogtak. Gyors simítás a tükör előtt, és egy gyors fohász, hogy Ryan legyen az.
Kinyitottam az ajtót. Eric állt ott egy kávéval a kezében, és egy bátortalan mosollyal az arcán.

- Jó reggelt! - mondtam, hálás mosollyal elvettem a kávét. Nem fogom engedni, hogy Eric rosszul
érezze magát Ryan ostobasága miatt.

- Jól vagy? - kérdezte meg gyorsan, és fürkészve nézte az arcom.



-  Hát  talán  egy  kicsit  kevesebbet  kell  majd  innom a  következő  alkalommal.  -  válaszoltam,  és
belekortyoltam a kávéba. Tényleg nagyon jó íze volt.

- Ryanre gondoltam. Tudom, hogy itt járt az este.

- Azt hiszem meg kell tanulnia együtt élnie a gondolattal, hogy vannak barátaim. Már ha tovább
akarunk lépni a kapcsolatunkban.

- Szóval összevesztetek, és…
- Elviharzott! De ebből nem engedek! Sem elzárni, sem eltiltani nem fog a barátaimtól. És nem
engedem, hogy te úgy gondold, ne találkozunk többet! - mondtam ellentmondást nem tűrő hangon,
lezártnak tekintetve a témát.
Az első óra után szükségem volt még egy kávéra. A fejem fájt, a szemem majdnem lecsukódott.
Kibotorkáltam  a  kávéautomatához.  A  kávétól,  reméltem  az  ébredést.  Ahogy  lehajoltam  érte,
megéreztem őt. Szinte ledöntött a lábamról a rám törő vágy. Már nem csak bizsergés volt, és apró
villámcsapások, hanem végigsöpört rajtam. Éreztem az ujjai érintését a bőrömön. Felidézte a testem,
milyen volt, amikor hozzáért. Éreztem az ajkát az ajkamon. Milyen puha volt, édes egyszerre lágy, és
követelőző. Remegett, kezem, a lábam, a testem minden sejtje. Kizártnak tartottam, hogy felbírjak
állni. A vérem szó szerint forrt, éreztem, ahogy elpárolog a testemből lassan. Ha nem lett volna
sértett  a  büszkeségem most  biztos  odaszaladtam volna,  nekinyomtam volna a  falnak,  és  addig
csókoltam volna szenvedélyesen, amíg el nem ájulok az oxigénhiánytól. Tudtam, engem néz, mert
égetett a tekintete. Reméltem, hogy mellém lép, hozzám ér, és megszünteti a testemben tomboló
vágyat. Felegyenesedtem és vártam egy kicsit, de nem jött. Csak nézett, és én nem értettem, mire
vár. Hát jó, ha nem kellek, nem kellek. Valahogy visszabotorkáltam a terembe. Nem maradhattam
egy légtérben vele. Nem volt hozzá elég erőm. Kellett egy kis levegő. És hirtelen ráébredtem. Olyan
volt,  mint egy kisgyerek, akinek elvették a játékát. Talán még soha nem fordult elő vele, hogy
valamit nem kapott meg, amit akart. Arra várt, hogy megadjam neki. De nem fogom. Abba nem
szólhat, bele kivel barátkozzak, és mennyi időt töltsek vele. Veszélyes precedenst teremtene. Mintha
a tegnapi szóváltás óta háromszorosára nőtt volna a vágy bennem. A testem tiltakozott az agyam
döntése  ellen.  Távol  tartani  magam  Ryantől?  Ahogy  most  a  testem  viselkedetett,  szinte
elképzelhetetlennek  tartottam.  Kizárt,  hogy  legyen  bennem  annyi  erő,  hogy  legyőzzem  ezt  a
mágnest, ami felé vonz. Óra után Eric már várt rám, és újra volt nála egy kávé. Nem tudom, hogyan
csinálta, hisz a kávézó nem az egyetem területén volt. Egyszerre volt vége az óránknak, ő még elért
a kávéért, meg vissza hozzám, mire én kimentem a teremből. Nagy rejtély volt ez nekem, de nem
kérdeztem rá. Mielőtt bármire is komolyan gondolhattam, megéreztem, hogy Ryan ott van. Remegett
az egész testem olyan erővel  álltam ellen a vonzásnak.  Minden egyes porcikámban bizsergett.
Mintha  folyamatosan  rázna  az  áram.  Messze  volt  ez  már  azoktól  a  jelentéktelen  kis
villámcsapásoktól, amik eleinte jelezték őt. Az ajkam szó szerint égett, annyira vágyott egy csókra. A
testem az érintésére szomjazott. Pontosan emlékezett rá, milyen volt, amikor végig simította. Milyen
forró, érzéki. Most is pont úgy égett, mint akkor. Úgy mentem el Ryan mellett, mintha észre se
vettem volna. Bár mind a ketten tudtunk, nem igaz. Láttam fél szemmel, ahogy a falnak dől, és alig
volt  látható,  de  szaporábban  vette  a  levegőt.  Valószínűleg  benne  is  ugyanúgy  felerősödtek  az
érzések, ahogy bennem. Csak levegő kellett egy kevés. Nem akartam megadni neki azt az örömöt,
hogy lássa, mennyire szenvedek. Nem is érettem miért van állandóan itt, ha nem akar elfogadni.

-  Ne hibáztasd,  csak kedvel  téged! -  súgta a fülembe Eric.  Némileg visszatértem a valóságba.
Könnyebbek lettek a lépteim, és hamarabb kiértünk a friss levegőre.

Alig ment le néhány falat a torkomon. Ryan most is ott van valahol, de nem néztem körbe. Ha
ránézek biztosan elvesztem a fejem,  és  odarohanok hozzá.  De nem akartam,  hogy azt  higgye,
hatalma van felettem. Csak azt akartam, hogy vége legyen az egésznek. A tanítás vége után csak



visszamentem a szobámba, és pihentem. Nagyon lefárasztott az a sok érzés, és impulzus, ami Ryan
felől érkezett. De valójában vártam. Arra vártam, hogy eljöjjön. Vele akartam lenni, érezni akartam a
csókjait,  az  érintését.  De nem jött.  Már egész későre járt.  Nem akartam tovább reménykedni.
Felvettem egy farmert, és egy pólót, majd átkopogtam Erichez. Lassan nyitott ajtót, és meglepődött,
hogy látott. Talán aludt is. Csak egy farmer volt rajta. Lehet, csak gyorsan magára kapta.

- Szeretnék keresni egy boltot, ahol vehetek néhány dolgot! Ráérsz elkísérni, vagy hagyod, hogy
eltévedjek? - kérdeztem, és elmosolyodtam. Eric nagyon helyes volt, és most szexi is. Nem értettem,
miért is nem hozzá vonzódom inkább.
- Meguntad a várakozást? - kérdezte, és mosolyra húzódott a szája,

- Nem várok rá! - mondtam. - Pihennem kellett egy kicsit. Annyira intenzív, amit Ryan jelenlétében
érzek, szinte ledönt a lábamról. - válaszoltam őszintén, és a földet néztem közben. - Rosszul esik,
hogy elment akkor, mert mindennél jobban vele akartam lenni. De azt nem engedhetem meg, hogy
azt higgye, mindig azt fogom csinálni, amit ő mond.

- Ryan nincs hozzászokva ahhoz, hogy nem az ő akarta szerint történik valami. Adj neki egy kis időt,
hogy megértse, engednie kell. Nekem meg egy kis időt, hogy felöltözhessek! - mondta, és beinvitált.

A szoba pont olyan kicsi volt, mint az enyém. De nem mondhatnám otthonosnak. Inkább kopár volt,
mint egy cella tele könyvekkel. Érdekes volt, hogy senki nem érhetett hozzá, de a szobában egyetlen
kép sem volt  a  barátnőjéről.  Szerettem volna  megkérdezni,  mit  érez,  de  nem tudtam,  hogyan
kezdjem. Csak remélhettem, hogy egyszer adódik alkalom meghallgatni a történetét.

- Nem tetszik a stílusom? - kérdezte mosolyogva, és mellettem állt. Észre sem vettem, hogy az üres
falat bámulom. Meg azt sem, hogy mellettem áll.

- Hát elég egyedi! - feleltem. - Szerintem egy cella is otthonosabb.
- Nem itt lakom, csak itt tanulok!

- De valaha itt laktál! - mutattam a falon lévő halványabb foltokra, ahol kép vagy poszter lóghatott
valamikor. - Nem hinném, hogy boldogtalannak szeretne látni! - mondtam, és az ajtó felé indultam.

- Nem tudom túltenni magam a veszteség érzésén! - mondta halkan.

- Fogalmam sincs, mit érzel, de azt tudom, hogy ez túlzás! - mutattam körbe.

Nem szólt a témával kapcsolatban már egyetlen szót sem. Csak kitessékelt az ajtón, és elindultunk.
Egyenesen  az  autójához  mentünk,  így  nem lehetett  olyan  közel  az  egyetemhez.  Jó  lett  volna
megjegyezni az utat. Néha valamit el tudnék intézni egyedül is. Bár nem bántam egy percig sem Eric
társaságát.  Így  nem  gondoltam  arra  a  rossz  érzésre,  amit  Ryan  döntése  keltett  bennem.
Megismertem a környéket, és a házat, amivel szemben Eric leparkolt. Ebben a házban lakott Ryan.
Csak este nem tűnt fel, hogy itt van egy nagy üzlet. Ahogy kiszálltam az autóból hirtelen felnéztem.
Magam sem tudom, miért. Aztán már éreztem az ismerős vonzást. Ott állt Ryan szemben velem, és
egy hátulról nagyon szépnek tűnő lány tekeredett a nyakára. Hát ez gyorsan ment. Futott át az
agyamon. Ennyit értek a szép szavak, ha nem hódolok be az akaratának. Hirtelen rám nézett. Ő is
érzi a jelenlétem. Elkaptam a tekintetemet, és Eric felé indultam. Nem volt, miért továbbra is ott
állnom. Ott visszhangoztak a fejemben a szavai. „ Azt hittem a barátod vagyok” Gyorsan kitöröltem
egy könnycseppet a szememből, és mosolyogva néztem Ericre. Azt hiszem ő nem látta, amit én. Nem
volt  baj,  mert  most  igazán nem akartam erre  gondolni.  A  vásárlásra  kellett  koncentrálnom,  a
tanulásra, az új munkámra, és az új barátaimra. Nem gondolhattam komolyan, Ryan valóban engem



akar. Hisz bárkit megkaphatott.  Szebbnél szebb lányokat. Olyanokat, akik minden döntése után
lelkesen bólogatnak, és nem ellenkeznek. Igyekeztem sok időt tölteni az üzletben. Hátha addig már
elmennek. Nem akartam még egyszer sem a látvánnyal, sem az érzéssel szembesülni. Valahogy múlt
idővé kellett tennem. Mikor kiértünk, már nem volt ott. Eric visszatolta a kosarat, én pedig elvittem
a szatyrokat az autóhoz. Már épp le akartam csukni a csomagtartót, amikor megéreztem a jelenlétét.

- Szeretnék beszélni veled! - mondta halkan.

- Nem szükséges! - feleltem szárazon. - Én sem gondoltam komolyan! - és kinyitottam a kocsi ajtaját.
Reméltem, Eric hamar itt lesz.
- Félreérted, csak egy régi barát! - mondta, és hallottam hangjában a kétségbeesést. De most dühös
voltam, így nem érdekelt.

- Igen? - néztem rá kérdőn. - Úgy, mint Eric nekem? - választ sem várva beültem az autóba. Ekkor
lépett oda Eric. Rövid köszönés után követte a példámat. - Menjünk már! - mondtam sürgetően.
- Lassan megbocsáthatnál neki, mielőtt mind a ketten öngyulladásos halált haltok! - jegyezte meg
Eric, amíg én kifelé bámultam az ablakon. Hallottam a hangján, hogy nagyon jól mulat.

- Majd ha itt lesz az ideje! - feleltem halkan.

Megtapasztaltam, amit Ryan érzett azon az estén. Butaság volt féltékenynek lenni, hisz nem csinált
semmi rosszat, vagy félreérthetőt. Ahogy akkor én sem. Mégis a bennem tomboló vágy hirtelen
alakult át dühös féltékenységgé. Azt akartam, hogy csak az enyém legyen. Most itt Eric mellett ez
ésszerűtlennek tűnt. De abban a pillanatban nem bírtam kontrollálni ezt az érzést, csak elöntött. Azt
sem tudtam, mi történik velem. Olyan hirtelen törtek rám, és annyira ismeretlenek voltak. Beszélnem
kellene anyámmal. Neki már lehet némi ötlete, mit is kezdjek tomboló hormonjaimmal, és hogyan
kontrolláljam. De hogyan mondjam el  az elmondhatatlant.  Nem hiszem, hogy szavakba tudnám
önteni az érzéseimet. Hogyan mondjak el valamit, amit magam sem értettem. Valahogy bementünk a
kollégiumba, lepakoltam, és leültem az ágyra. Nem is tudom, Eric mikor ment ki. Bénult voltam, és
rengeteg dolog kavargott a fejemben. Minden olyan intenzív volt, és hirtelen, amikor Ryan is a
közelemben volt. Felvettem a telefonom, és tárcsáztam.
- Szia, anya! - szóltam bele halkan. Nem is tudtam, miért hívom.
- Baj van drágám?

- Nem, csak jólesik hallani a hangodat! - mondtam, még mindig halkan. Tényleg megnyugtató érzés
volt.

- Valami baj van! - jelentette ki határozattan. - Valaki bántott drágám?

- Nem anya! Vannak már barátaim, hisz meséltem róluk! Nagyon jó barátok, és vigyáznak rám! -
mondtam őszinte hálával a hangomban.
- Eric miatta vagy tanácstalan?

- Nem anya, nem miatta! - mosolyodtam el. Nem tudom, hogyan érzett rá.

- Gyere haza a következő hétvégére drágám, és megbeszéljük! - mondta halkan, én pedig hálásan jó
éjszakát kívántam neki.

Halk kopogást hallottam az ajtón. Gondoltam, Eric kíváncsi mi van velem. Hálás voltam neki, amiért
törődik velem.
- Jobb, ha kinézel az ablakon! - felelte, és az ablak felé mutatott. De nem jött be.



- Miért mi van kint? - kérdeztem értetlenül.

- Csak menj! - mondta, én pedig engedelmeskedtem.

A parkoló autók eltűntek. A szobám alatt tök üres volt a parkoló. Kinyitottam az ablakot, hogy jobban
lássam. Egy hatalmas szív alakzat volt kirakva a betonon vörös rózsaszirmokból. Középen fehér
szirmok azt adták ki, hogy: „Bocsáss meg, Olivia! És rengeteg mécsessel volt az egész megvilágítva.
Kétség kívül nagyon látványos volt. Láttam, hogy egyre többen néznek ki az ablakon, és gyűlnek a
parkolóba. Ryan nem volt itt, abban biztos voltam. Azt még ekkora távolságból is megéreztem volna.
Lassan becsuktam az ablakot. Meg fogok bocsátani neki, de nem ma. Ezt ő is tudta, azért nem
maradt itt. Két napig nem is láttam. Vasárnap volt bennem egy halvány remény, hogy eljön. De nem
jött, így Ericcel, és Robinnal moziba mentem. Este még mindig ott volt az esély, de eljött a reggel, és
csak Eric várt rám pontban fél nyolckor. Egész nap vártam az érzést, hogy rám tör. De semmi,
mintha Ryan nem is jött volna iskolába. Valami furcsa hiány volt bennem. Üresnek éreztem magam.
Akartam, hogy itt  legyen,  megérintsen a jelenlétével.  De nem történt egész nap semmi.  Hiába
kutattam a tekintetemmel, csak idegen semmitmondó arcok bámultak vissza rám. Nem értettem, mi
zajlik bennem. Ha velem volt szinte elsodort, és maga alá gyűrt az érzés. Ha nem volt velem, akkor
üres voltam, és fojtogatott a magány. Egyszerre akartam, hogy birtokoljon, és engedjen szabadon.
Ugyanakkor bennem is bennem volta a birtoklási vágy. Magamhoz akarom láncolni. Mi is történik
velem? Futott át az agyamon. De nem maradt több gondolatra időm. Az élet nem állt meg, így ma
este elkísérem Ericet a felolvasó estre. Lassan kezd hagyománnyá válni nálunk. Csak így tudom
viszonozni azt a sok kedvességet, ami felém árad. Egy lágy esésű bő nadrágot választottam, és egy
elegánsabb felsőt. Újabban szerettem jól kinézni. Robin kezdte átadni nekem a stílus iránti igényt.
Kezdtem felismerni,  mi az,  ami jól  áll  nekem. Rá kellett  döbbenem, eddig nem is foglalkoztam
magammal.  Csak az érdekelt,  hogy megfeleljek mindenkinek.  Nem akartam, hogy piszkáljanak.
Kisvárosból jöttem, ahol nagyon keserű tudott lenni az ember tini kora. Pontban fél hétkor kopogtak.
Eric  nagyon pontos volt.  Mindig lehetett  számítani  arra,  amit  ő  ígért.  Most  is  ott  állt  azzal  a
mosollyal,  amitől  mindig jobb kedvre derülök.  És most  szükségem is  volt  rá.  Meg akartam én
bocsátani Ryannek, csak épp nem volt rá lehetőségem. Két napja nem is láttam. Tudtam, hogy jár
iskolába, csak engem kerül. Robin többször is találkozott vele. Egy alkalommal sem felejtette el
megjegyezni. Végig futott rajtam egy rossz érzés, talán nem lesz lehetőségem a megbocsátásra.
Minden pont olyan volt, mint máskor. Gyorsan jött az első italom, amit nem is bántam. Nem volt
szándékomban berúgni,  de kellett  egy kis  kellemes bódultság,  hogy kiűzzem a fejemből Ryant.
Ericcel akartam foglalkozni,  és semmi mással.  Igyekeztem csak a hangjára koncentrálni,  hiszen
végig kommentálta az éppen elhangzó művet. Mellette kezdtem úgy érezni, nem nekem való az
irodalom. Nekem a legtöbb itt elhangzó műről csak egy dolog jutott eszembe, borzalmas. Eric kitűnő
munkaerő  lesz  egyszer  egy  könyvkiadónál  abban  biztos  voltam.  Egy  ideje  már  csend  volt  a
színpadon, aminek nagyon örültem. Általában nem szokott szünet lenni, így reméltem lassan vége.
Iszunk,  még  néhányat  Ericcel  beszélgetünk  valami  másról,  aztán  hazamegyünk.  Ahol  csendes
magányomban álomba sírhatom magam. Mert bármennyit is szuggeráltam az asztalt velünk szembe,
Ryan nem került oda. Hirtelen megszólalt a The All American Rejects Back to me című száma.
Odanéztem, mert szerettem ezt a dalt. El sem hittem, hogy az itt megjelenők között valakinek még
ízlése is van. Néztem, csak nem hittem a szememnek. Ryan állt a színpad közepén, énekelt, és
közben engem nézett. Nekem énekelt, esett le hirtelen. Egy valamit meg kellett hagyni. Lehet, hogy
gitározni  tudott,  de  borzalmas  hangja  volt.  Bocsánatkérően néztem Ericre,  és  megrántottam a
vállam.

- Valamiért a fejébe vette, hogy romantikus típus vagyok! - mondtam halkan.

- Megbocsáthatnál neki, ha már hülyét csinál magából! - mondta halkan, de mosolygott. Eric az
elejétől fogva nagyon jól szórakozott a helyzeten.



Ez  volt  a  szándékom,  de  nem akartam elsietni.  Tudnia  kell  egyszer,  és  mindenkorra,  hogy  a
barátaimat  nem fogja  megválasztani.  Már  az  utolsó  sort  énekelte,  amikor  felálltam,  és  lassan
elindultam a színpad irányába. Pont akkor értem oda, amikor az utolsó back to me-t énekelte. Már
nem gondolkodtam, mikor odaértem. Csak hozzásimultam, és megcsókoltam. Szinte szétrobbant a
testemben ez eddig visszafojtott vágy. Az egész világ forgott velem, a testem lángolt. Úgy éreztem
egyetlen csepp vér sem marad az ereimben. Teljesen elgyengültem, és mégis kapaszkodtam bele.
Egyáltalán nem akartam abbahagyni a csókot, még akkor sem, ha elájulok. Erre vártam majdnem
egy hete a nap minden percében. A testem teljesen az övéhez simult. Képtelen lennék egyetlen
lépést is hátrálni. Éreztem, ahogy a teste reagált az enyémre. Emlékeztetnem kellett magam, hogy
egy kávézó közepén állunk,  és  valószínűleg mindenki  minket  néz.  Egy picit  hátrébb húzódtam
hirtelen. Most nekem kellett megtennem, mert Ryanben nem lesz elég erő. Annyi kétségbeesett
szenvedély  volt  a  csókjában,  az  ölelésében.  Hagytam,  hogy a  keze a  derekamon maradjon,  és
kezemet  továbbra  is  a  nyaka  köré  fontam.  De  kellett  egy  kis  levegő,  hogy  ne  sodorjon  el  a
szenvedély.  Homlokunkat egymásnak támasztva álltunk.  Ekkor hallottam meg a tapsvihart,  ami
nekünk szólt. Elmosolyodtam. Talán ez volt a legizgalmasabb esemény ebben az évben itt.

- Kérlek, ne hagyj el soha többet! - súgta halkan. Hangja, és az arca nagyon komoly volt.

- Kérlek, ne viselkedj többet ostobán!- súgtam, és egy apró csókolt leheltem az alsó ajka szélére.
Pont úgy, ahogy ő szokta nekem.

Megfogta a kezem, és lassan lehúzott a színpadról. Észre sem vettem, hogy még mindig ott állunk.
Persze azért meghajolt néhányszor, amit a közönség hangos tapsviharral díjazott. Odanéztem az
asztalhoz,  de  Eric  már  nem volt  ott.  Szép  csendben  elment,  hogy  ne  érezzem úgy,  vele  kell
maradnom. Igazi  barát volt.  Visszamentünk gyorsan a táskámért.  Ryan egyetlen pillanatra sem
engedte el a kezem. Olyan érzés volt, mintha folyamatos áramütéseket kapnék. Feszült az egész
testem, a szívem néhány ütemet kihagyott, néha alig kaptam levegőt. Annyira intenzív volt, hogy
nem voltam biztos abban, el tudom viselni. Reméltem egyszer elmúlik ez az állandó erős vágy. Csak
meg kell nyugodnom, hogy az enyém, és nem veszthetem el. Az autójához mentünk, így gondoltam
nem a kollégiumban töltjük az estét. De nem is bántam. Az ő lakása valahogy sokkal meghittebb volt,
mint az én apró szobám. Ahogy elindultunk kicsit oldalra csúsztam, és fejem a vállára hajtottam,
amennyire a biztonsági öv engedte.  Csak mert jó érzés volt  hozzá érni.  Szinte éreztem, ahogy
elmosolyodik,  és megnyugszik.  Úgy volt  szükségünk egymásra,  mint szomjazónak a vízre.  Jelen
pillanatban nem tudtam elképzelni, hogy képes leszek valaha nélküle élni. Minden körülötte forgott,
csak akkor voltam teljes, ha vele voltam. Nem voltam biztos abban, normális e ez így, de képtelen
voltam változtatni rajta. A szívem, a lelkem, átvette az uralmat a testem, az eszem felett. Nem
tudom, mikor bóbiskolhattam el,  de amikor kinyitottam a szemem, a karjaiban voltam, és pont
átléptük  a  lakás  küszöbét.  Nem ébresztett  fel,  hanem óvatosan  hozott  a  karjaiban.  Ez  igazán
romantikus volt, hisz tényleg törődött velem. Nem is volt kedvem kinyitni a szemem, annyira jól esett
az érzés. Csak átadtam magam, és élveztem. Lassan letett az ágyra, és lehúzta a cipőmet. Felém
hajolt, lágy csókot lehelt az ajkamra. Abban a pillanatban, ahogy ajka az enyémhez ért minden
idegvégződésem nagyon is éber lett. A szemem szinte magától kinyílt. Biztosan nem emlékeztem rá,
hogy ki akartam nyitni. A kezem szinte magától az arca felé nyúlt. Az ujjam sürgetően csillapítani
akarták a bizsergést. A testem megfeszült, és szinte égetett. Biztos voltam abban, hogy lángra kap az
ágynemű néhány másodperc múlva. Az érzékeim eltompultak, a fejem bódult volt. A testem egy
kicsit felfelé mozdult, hogy összeérjen az övével, és ebben a pillanatban elvesztem. Felkapott a
szenvedély, és repített egészen a mennyországig. Ryan érintése, a közelsége jelentett számomra
mindent. Egyszerre felperzselt, és lehűtött. Egy olyan világba repített, aminek létezéséről nem is
tudtam. Ahol minden csupa vágy, csupa érzékiség, csupa szenvedély, csupa ölelés, és csók volt. Ilyen
volt a mi kapcsolatunk. Szenvedéllyel szerettünk, és szenvedéllyel veszekedtünk. Két véglet között
vergődtünk, de nem tudtuk irányítani.  Egy dolgot tudtuk biztosan. A másik nélkül nem voltunk



képesek levegőt venni, létezni. Nem tudom, mi volt az érzés, ami összekötött minket, de már nem is
érdekelt. Csak érezni akartam, elveszni benne. Már eszem ágában sem volt lemondani Ryanről. Ha
pedig elégek,  legalább boldogan fogok meghalni.  Most is  ott  feküdtem a karjaiban.  Fürdőztem
csendben a szeretkezés utáni jóleső fáradtságban. A testem nyugodt volt. Megszűnt a feszültség.
Minden sejtemet kielégítette a közelsége. Hallottam, ahogy lassan az ő légzése is újra normális lesz.
Egy csókot lehelt a hajamba.

-  Nem  tudom,  mi  történik  velem,  hogy  mit  teszel  velem!  -  mondta  halkan.  Éreztem,  ahogy
elmosolyodik. - Csak azt tudom, hogy képtelen vagyok nélküled élni. Tudom, hogy azt mondtam
várok, amíg a szíveddel, és az eszeddel is szeretni fogsz, de legyűr ez az érzés. Ha nem vagy velem
nem bírok se enni se aludni. Félek, ha mással vagy rájössz, nem én vagyok a hozzád való, és ez
megőrjít.

- Én sem tudom, mi történik velem! Még soha ehhez az érzéshez foghatót sem érzetem. De úgy
kellesz nekem, mint éhezőnek egy falat kenyér. A világom a beiratkozás óta veled kezdődik, és veled
végződik. Más fiúra képtelen vagyok ránézni.  Ezer halált  haltam, amikor azzal a másik lánnyal
láttalak.  Nem tudom,  hogy  lehetséges,  hisz  alig  ismerlek.  De  szeretlek,  és  csak  rád  vágyom!-
fejeztem be és vártam. Ki kellett mondanom ezt a szót. Éreztem, hogy ő is ezt kerülgeti, de nem
tudta, szabad e mondani. Hisz olyan hirtelen jött érzés volt.

- Igen szeretlek! - mondta egyszerűen, halkan, mégis annyi ígéret, és szerelem volt e szavakban.
Hirtelen az járt a fejemben, ezek a szavak öröke összekötnek minket. Felnéztem rá. Csodálatot, és
áhítatott láttam a szemében. Valahogy én is így nézhetek rá. És tudtam, hogy igaz minden érzés,
minden kimondott szó. Hisz már kétszer is bolondot csinált magából miattam. Menthetetlenül a rabja
voltam. A csókjai, az ölelése, a szerelmes szavaié. Vágytam rá testem minden porcikájával együtt.
Lassan, óvatosan megcsókoltam. Melegség, és boldogság járta át a testem, a szívem. Csak feküdtünk
egymás mellett  ölelkezve.  Hallottam a szívdobbanását.  Minden dobbanás egy ígéret  volt,  hogy
örökre együtt leszünk. És szépen lassan nyugodt álomba merültem.
Valami lágy melegség kezdte hirtelen simogatni az arcomat. Magam mellé nyúltam, de üres volt.
Lassan lustán kinyitottam a szemem, és rájöttem a nap süt be. Ránéztem az órára, hirtelen felültem.
Tíz óra volt. Már a második órámon kellett volna lennem. Kiszálltam az ágyból, és magam köré
tekertem az ágytakarót. A széken észrevettem a tegnapi ruháimat összehajtogatva. Az ágyon pedig
egy másik ruha volt. Azok is az enyémek, de tegnap biztosan nem voltak nálam. Elindultam kifele.
Igyekeztem nem hasra esni a hosszú takaróban. Fel is öltözhettem volna. Futott végig az agyamon.
Nem  vagyok  valami  romantikus  film  tipikus  főhőse.  A  nappaliban  észrevettem  két  kisebb
utazótáskát. Az egyikben biztos voltam, hogy az enyém. Tovább mentem, mert egyre kíváncsibb
voltam. Valahogy elmúlt a rossz érzés, hogy nem mentem be órára. Ryan a konyhában volt. Háttal
nekem valamit nagyon ügyeskedett. Látszott gyakorlatlan kezein, nem sűrűn fordul meg itt. A pult
oldalának dőltem, és néztem. Egyik kezemmel a takarót fogtam, és igyekeztem nem megfeledkezni
róla. Látszott rajta, hogy teljesen belemerül. Lassan rájöttem szendvicseket készít.

- Jó reggelt! - mondtam halkan. Nem akartam, hogy miattam vágja el az ujjait. Nem mozdultam, csak
figyeltem, ahogy megfordult. Minden mozdulata annyira szexis volt.

- Jó reggelt! - köszönt, és egy kis mosoly játszott a szája sarkában. Csodálatot láttam a szemében,
ahogy rám nézett, és ettől nőnek éreztem magam minden porcikámban. Lassan odajött akár egy
ragadozó, és puha csókot lehelt az ajkamra. Működésbe lépett a testem azonnal, de már kibírható
volt. Mintha a hiánya okozna testi fájdalmakat. A jelenléte csak átitta az egész testem vággyal.

- Szóval kiraboltál? - kérdeztem, de közben végig az ajkát néztem.



-  Igazából  Robin!  Úgy  gondoltam jobban  ismeri  a  szekrényedet,  mint  te.  -  felelte,  és  közben
átnyújtott nekem egy poharat. Kávé volt benne onnan, ahonnan Eric is szokta hozni.

- És most mi lesz? Elrabolsz?- kérdeztem, és belekortyoltam a kávémba.

- Pontosan! - felelte, miközben egy kis mosoly játszott az arcán. Annyira csábítóan hatott rám. És a
gondolat is, hogy el leszek rabolva. Néhány óra kettesben csak vele, maga volt a gyönyör. Lassan
elcsomagolta a szendvicseket, miközben én megittam a kávémat. Lassan ittam, hogy legyen időm
élvezni a látványt. Igazán kellemes volt, így hátulról. Teljesen megfeledkeztem arról, hogy meztelen
vagyok.  Nem is  vettem észre,  mikor  lépett  oda mellém.  Kivette  a  poharat  a  kezemből,  lassan
megfogta az egyik kezem. Én pedig óvatosan felálltam. Igyekeztem óvatosan lépni, és nem elesni.
Most nem akartam bohócot csinálni magamból. Csak menni akartam oda, ahol Ryan csak az enyém
lehet. Nagyon vonzó volt, már a gondolat is.

- Öltözz! - mondta - Lassan indulnunk kellene! - ebben a pillanatban elengedtem a takarót, ami a
lábam elé hullott.

Csak álltunk mozdulatlan egymással szemben. Én néztem őt, ő nézett engem. Perzselte a bőrömet a
tekintete. Olyan erővel tört rám a vágy, hogy megszédültem egy pillanatra. Hihetetlen volt, hogy
minden alkalommal ugyanúgy vagyunk képesek egymásra hatni. Vajon valaha képesek leszünk e
csakúgy nézni egymást.  A testem remegett,  az ujjam bizsergett,  a szemem rászegeződött,  az a
mágneses vonzás, pedig taszított felé. Nem tudom, mikor mozdult. De néhány pillanat múlva már az
ágyon feküdtem háttal, ő pedig felém tornyosult. Arra a szexi mosolyra húzódott a szája, amitől elállt
a lélegzetem, és már le is csapott a szája. Vadul, szenvedélyesen. Más nem is érződött benne, csak
tiszta erotikus vágy. Kívánt engem, és ez már önmagában gyönyört adott. Képtelen voltam másra
gondolni  csak  az  érzésre,  az  érintésekre,  a  csókokra,  a  kéjre,  ami  férfiasságától  áradt  szét  a
testemben, és már zuhantam is a gyönyör birodalmába, majd darabokban hullottam vissza a földre.
Nyugodt voltam és boldog. Úgy éreztem ott vagyok, ahol lenni akartam. Hogy Ryant kerestem egész
életemben. Ami elég nevetségesen hangzott, mert jóformán még nem is éltem. Akkor is bennem
maradt a gondolat. Innen már nincs visszaút. De nem is akartam sehova menni. Ryant akartam
mindig. Azt akartam, hogy ő is csak engem szeressen mindig. Csukva volt a szemem, mert magamba
akartam szívni, milyen érzés az érintése. Emlékezni akartam rá, ha nem volt velem. Éreztem, hogy
apró csókokkal borítja először a fülcimpámat, majd az arcom, és az állam vonalát. Végül az alsó
ajkam vonalát, majd a felső ajkam vonalát, de nem csókolt meg. Égett a szám annyira vágyott az
édes puha érintésre. De nem kapta meg. Kinyitottam a szemem, és oldalra fordítottam a fejem. Az
oldalán feküdt mellettem, a könyökére támaszkodva. Az orrunk majdnem összeért. Elmosolyodott,
amikor ránéztem.

- Uralkodsz a testem, a lelkem, és a szívem felett! De kérlek, amíg csukva van a szemem, öltözz fel,
különben sehova se megyünk! - mondta, és becsukta a szemét, miközben a hátára feküdt.

- Nem biztos, hogy az olyan nagy baj! - mondtam nevetve, de azért kikászálódtam az ágyból.

Felkaptam az ágy végéről a ruháimat, és bementem a fürdőszobába. A fürdőszoba is elég tágas volt.
Választhattam, hogy tusolok vagy lefürdök. Két mosdókagyló is volt. Az egyiken Ryan holmija voltak.
Nem túl sok dolog, de még így is több mint, amit a legtöbb férfi használ. A másikon volt egy teljesen
új fogkefe. Fogkrém, amit én is szoktam használni. Arckrém, kézkrém, fogselyem. Sminkeléshez
szükséges néhány eszköz. Hasonlókat vásároltam én is Robinnal Vajon ez nekem szólt, vagy ez csak
egy általános vendégváró csomag? Futott át a gondolat az agyamon, de nem gondolkodtam többet.
Gyors zuhany, gyors öltözés.  Egyedül a hajammal nem kellett  sokat törődnöm, mert az mindig
egyenes volt. Gyorsan megfésültem, mert kefe is volt persze a tükör előtt. Mire kiléptem már Ryan is



kész volt. Farmer volt rajta, és egy fehér galléros hosszú ujjú póló. Nem volt az öltözékén semmi
különös. De még így is észbontóan dögös volt.

-  Megtaláltál  mindent,  amire szükséged volt? -  kérdezte sötét érzéki hangon. Egy pillanat alatt
felforrt a vérem, és már egyáltalán nem volt kedvem sehova elindulni. Bármilyen jól is hangzott,
hogy teljesen az enyém lesz. Itt is az volt.

- Még egy kicsit többet is! - feleltem, és elmosolyodtam.

Kicsit ijesztő volt, hogy nekem szólt a fürdőszobai berendezés. Nem volt ugyan sok minden, de azt
sugallta,  mintha  már  hosszú  ideje  sok  időt  töltenék  itt.  Mint,  amikor  egy  pár  szép  lassan
összeköltözik. Én még egyáltalán nem gondoltam erre. De nem szóltam egy szót sem. Ma egyáltalán
nem akartam veszekedést.  Biztosan ő sem akar összeköltözni.  Csak kényelmesebb, ha nem kell
mindig nagy táskával jönnöm. Abban biztos voltam, hogy az egyetemi éveink alatt jó néhány éjszakát
itt fogok tölteni. Nem voltunk annyira szem előtt, mint a kollégiumban, és az nem volt baj. Szerettem
volna, ha újra senki nem figyel rám. Ha nem súgnak össze a hátam mögött, miért pont én, kellek
Ryannek.  Rá  kellett  jönnöm  szerettem,  ha  senki  nem  foglalkozik  velem.  Az  átlagosnál  is
átlagosabbakkal senki sem foglalkozik. Csendben elbújhattam a barátaimmal, a könyveimmel. De
most érdekes lettem. Hisz két olyan fiú is  mellettem volt,  aki  eddig egy lányt sem engedett a
közelébe. Reméltem elmúlik gyorsan a varázs, mert nem szerettem. Gyorsan felkaptam a kabátomat,
és elindultam Ryan után. A csomagokkal együtt az ajtónál volt. Már majdnem dél volt. Tudtam, előbb
akart indulni,  így most már sietett.  Nem is akartam húzni az időt, hisz kíváncsi voltam. Ahogy
kiléptünk a lakásból  megcsapott  a hűvös őszi  levegő.  Ahogy haladtunk szeptember közepe felé
kezdett  eltűnni  az  indián  nyár.  Kimondottan  hűvös  volt,  és  reméltem Robin  az  időjáráshoz  is
megfelelő ruhákat pakolt. Egyáltalán nem akartam megfagyni. Kíváncsi voltam, hova megyünk, de
nem kérdeztem semmit.  Nem is  hiszem,  hogy  elárulta  volna.  Meglepetésnek szánta,  és  biztos
romantikus lesz. Szentül hitte, romantikus típus vagyok. Ami jól esett, de még én sem tudta, az
vagyok e. Középiskolában örültem, hogy egy menő sráccal járhattam, és nem piszkáltak a többiek.
De néhány kedves szónál nem telt neki többre. Én pedig még azért is hálás voltam.

Beszélgettünk egész úton. Még annyi mindent nem tudunk a másikról, így bőven volt közös témánk.
Ami megragadta a figyelmemet, Ryan azért tanul, hogy a saját lábára álljon. Az ember azt hinné, a
gazdagságot csak élvezni lehet. Lehet, hogy Ryan élvezte is, de el akart szakadni a szüleitől. Ezt
becsültem benne. Biztosan meg volt az oka, hogy így érezzen, de nem akartam faggatni. Úgyis el
fogja mondani, amikor készen áll rá. A szeretet hiányra bírtam csak gondolni. Az nyilvánvaló volt,
szüksége lett volna némi törődésre, amit a szüleitől csak pénz formájában kapott meg. A gazdagság
sok szempontból  pont  olyan volt,  mint  a  szegénység.  Én pénzben szenvedtem hiányt,  ő  pedig
törődésből, és szeretetből. Talán az ő helyzete volt a rosszabb. Mert olyasmi hiányzott az életéből,
amit pénzért nem tudott megvenni. Közepes távolságra mentünk Valve városától. Körülbelül másfél
órára lehettünk az egyetemtől. Egy erdő széli háznál álltunk meg. Körülöttünk semmi más, csak a
természet. Mit is mondhatnék. Általában nem ígért semmi jót az ilyesmi. De már itt voltam. A ház
nem tűnt elhagyatottnak. Igazából kétszer akkora volt, mint a nagyszüleimé. Amíg kiszálltam, és
bámultam a házat, addig Ryan kivette a csomagokat az autóból, és felszaladt az ajtóhoz kinyitni.
Lassan követtem, mert mindent meg akartam nézni. Nem is állított meg. Tette a dolgát, én meg csak
bambultam. Ahogy beléptem a házba, továbbra is csak tátottam a számat. Lenti részt igazából három
részre lehetett osztani. De egyenként is elmentek volna egy kisebb fajta garzonlakásnak. A konyha
és az étkező egy pulttal volt elválasztva. Persze minden csupa fa volt. Talán fenyő lehetett, de ehhez
nem értettem. A hűtő tele volt ételhordóval. Telis tele mindenféle ételekkel, friss zöldséggel, és
gyümölccsel. Biztos van a háznak egy gondnoka, aki készült a látogatásra. Fogalmam sem volt Ryan
ezt, mikor szervezhette meg. A nappaliban volt egy nagy kandalló. Előtte egy hatalmas puhának tűnő
szőnyeg. Kicsit mögötte egy hatalmas kanapé, és különböző szekrények. Észrevettem a hatalmas



üvegfalat, ami valójában egy teraszajtó volt. A terasz is hatalmas, de a kilátás pazar. Kicsit lejjebb
egy hatalmas tó terült el. Égszínkék volt a vize, és egyelőre körülötte az összes fa még zöldellt.
Egész nap képes lettem volna elnézni a látványt. Hát azt hiszem ez a hely is elég romantikus.

- Tetszik?- hallottam meg Ryan hangját, majd éreztem, hátulról átölelt, és arcát a hajamba fúrja.

- Igen! Ez csodálatos, Ryan! Napokig képes lennék itt állni, és nézni! - válaszoltam.
Álltunk egy ideig csendben. Magunkba szívva a látványt, és a boldogságot, amit a másik közelsége
okozott. Az emeleten öt hálószoba volt. Csak az ágyak voltak akkorák, mint az egész kollégiumi
szobám. A kilátás pedig arra a csodás tóra nyílt. Tény, Ryan tudta, hogyan kell elvarázsolni minden
szempontból. Tetszett, hogy figyelt rám, törődött velem, és bármilyen őrültségre képes volt értem.
Nem hiszem, hogy kívánhatott többet egy lány.

- Három napig csak az enyém vagy! - mondta, miközben vacsora után letelepedett a kanapé elé én
pedig az ölébe.
- Három nap? - kérdeztem tetetett hitetlenkedéssel. - Iskolába is kéne járnom!

- Oh, még annyi unalmas napot tölthetsz iskolába, Olivia! De lehet, hogy itt tartalak a hétvégére is!

-  Megígértem anyámnak,  hogy hétvégén haza megyek! Úgyhogy pénteken vissza kell  jutnom a
civilizációba!

- És viszel engem is? - kérdezte én pedig megráztam a fejem.

- Anyám nem szereti a váratlan vendégeket! - mondtam, és reméltem annyiba hagyja a témát. De
nem hagyta.

- Ericet viszed el? - kérdezte durcásan.
- Nem Ryan, nem viszem őt sem! Egyszerűen csak szeretnék hazamenni anyámhoz! - sóhajtottam, és
láttam rajta, hogy megnyugodott. - Eric a barátom, és nem viszem előbb haza, mint téged! - tettem
hozzá, és egy puha csókot leheltem az ajkára.

Reméltem abbahagyjuk a témát. Nem akartam elmondani a hazautazásom igazi okát. Hogy még a
szakításunk alatt anyámtól akartam tanácsot kérni. És most is kellett néhány tiszta pillanat, hogy
végig tudjam gondolni, mi is történik velem. Nem akartam megbántani, mert boldoggá tett. De ha
vele voltam teljesen kikapcsolt az agyam, és csak az érzéseim irányítottak. Szerettem volna tudni,
miért olyan ellenséges Ericcel. De nem most akartam feszegetni a témát. Majd egy más alkalommal.
Vagy megérti  még előtte, hogy Eric nem rivális.  Most viszont csak át akartam adni magam az
érzéseknek. Csak csupa csók, ölelés, és szenvedély akartam lenni.

Csodálatos napokat töltöttünk együtt. Kirándultunk, beszélgettünk, megismertük egymást. Lassan
kezdett olyan lenni,  mintha már évek óta ismernénk egymást.  Még a legféltettebb titkainkat is
megosztottuk egymással. Tökéletes összhangba kerültünk lassan minden téren. Ismertük a másik
gondolatait, mozdulatait, testünk összes jelzését. Csak mi ketten léteztünk. Olyan egyszerűnek tűnt
itt minden, ahol nem volt jelen a való élet. Egyáltalán nem akartam elmenni innen. Azt sem bántam
volna, ha örökre itt ragadunk. Már nem is volt olyan fontos, hogy hazamenjek anyámhoz. Hirtelen
minden  egyszerűnek,  és  világosnak  tűnt.  Szeretettem őt,  és  ő  is  engem.  Nem kellettek  okok,
indokok,  vagy  magyarázatok.  Egyszerűen  csak  megtörtént  velünk,  és  átengedtük  magunkat  az
érzésnek. Bámultam a nappaliból a csodás látványt, amíg Ryan kipakolta a csomagokat. Egyáltalán
nem akartam menni. Néhányszor emlékeztetni kellett magam az álmaira, és arra, mit szeretnék
elérni. Hirtelen előttem állt. A kezében két apró kulcscsomót fogott. Azt hiszem tudtam, mit akar



mondani, de még nem voltam rá felkészülve.
- Ez a lakásom kulcsa! - mondta, és felmutatta azt, amelyiken a több kulcs volt. - Szeretném, ha nálad
lenne, hogy bármikor jöhess, mehess!

- Ryan, erre semmi szükség! - mondtam, és megkönnyebbültem, hogy egyelőre nem összeköltözni
akar. Arra még biztosan nem vagyok kész.
- Ez pedig ennek a háznak a kulcsa. Bármikor jöhetsz ide velem, vagy nélkülem. Ha csak elbújnál a
világ elől gondolkodni, írni…- mondta mosolyogva, mert tudta, hogy megfogott. Imádtam ezt a házat.

- És a szüleidet nem zavarná?


