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1.
Julia Ballentines szőke haját egy csat igyekezett a feje tetején tartani, de néhány vizes tincs a

nyaka körül a dús habban ázott, ahogy ellazulva hevert a kád forró vizében, mélyeket lélegezve a
magnólia illattól terhes párából. A kád szélén mécsesek égtek és a hálószobából beszűrődött a halk
zene, amit elindított. A dallam visszarepítette a múltba.

Nevében,… a férje családnevében csak egyetlen betű eltérés volt a híres skót whiskyéhez képest,
de ez sorsszerűen el is döntötte a dolgokat. Az életében az aktuális történés mindig egy betűvel volt
kevesebb, mint amivel elégedett lett volna. Ráadásul az a whisky az idő múlásával törvényszerűen
egyre jobb lett, ő meg...

Talán mert a csillagjegye a Halak volt, egyszerűen imádott lubickolni vagy csak simán elheverni a
meleg  vízben  és  közben olvasgatni.  Mostanában annyi  minden elvonta  a  figyelmét,  hogy  csak
ezekben a kivételes percekben tudott igazán az olvasás igazi élményére koncentrálni. Talán még a
napjára is emlékezett, amikor ez a furcsa időszak elkezdődött az életében. A születésnapján. Az
ötvenedik születésnapján.

Addig  a  napig  egy  teljesen  átlagos,  középkorú  nő  volt,  aki  a  gyerekei  megszületése  óta  a
családjának és a háztartásnak szentelte magát. És ezzel egészen mostanáig úgy is érezte, hogy teljes
az élete. De nem, ha jobban belegondol,  voltak itt már apró jelek. Amikor két évvel ezelőtt az
idősebbik fia bejelentette, hogy nősülni készül. Na, az egy érdekes pillanat volt. Éppen a kórház
parkjában beszélgettek, ahol a fiatalok meglátogatták, miután túlesett egy váratlan vakbélműtéten.
Aztán George megfogta Lilien kezét és kissé szégyenlős mosollyal az anyja orra alá dugta a bágyadt
napsütésben megcsillanó követ. Örült nekik, tényleg, komolyan. Annyira helyesek voltak együtt és
oly  nagyon  emlékeztették  egy  másik  fiatal  párra  sok-sok  évvel  ezelőttről.  De  mégis,  ebben  a
pillanatban valahogy a fia megszűnt az ő hitbizománya lenni. Akaratlanul is visszahúzódott, sokkal
ritkábban szólt  bele,  hogy mit és hogyan csinál.  Azon a napon pedig,  amikor a fiú elköltözött,
csendesen letottyant a kiürült szobában a fal mellett, és elsiratta életének egy nagyon fontos és
meghatározó részét.

Fiatalok voltak,  mai  szemmel  talán túl  fiatalok,  hiszen csak huszonhárom éves  volt  George
megszületésekor és Gordon is alig töltötte be a huszonhetet, de viszonylag hamar belerázódtak a
férjével a családos életbe. A nagyszülők sokat segítettek nekik, így mindig tudtak magukra elég időt
fordítani, hogy a házasságuk ne lássa kárát a hétköznapok rutinjának. És még mindig fiatalnak
érezték magukat, amikor a fiúk kezdtek a maguk lábára állni. Most nyert értelmet az a sietség, amit
korábban a szemükre hánytak néhányan. Barátaik között jónéhányan még kisgyerekeket neveltek, és
kicsit irigykedve nézték, ahogy ők megszabadultak az iskolák generálta problémáktól.  Amikor a
kisebbik fiú, Tom is elvégezte a főiskolát, azt hitték, innentől már csak egyre könnyebb lesz az
életük.

De valahol, valamikor, a dolgok egyszerre kezdtek összekuszálódni. Az egyik jó hírt azonnal egy
másik rossz oltotta ki, és ha éppen örülhettek volna valaminek, akkor késedelem nélkül beütött a
mennykő. Gordon a gazdasági helyzetet okolta mindenért. Tény, hogy a világon végigsöprő válság
őket is érzékenyen érintette. A vevőik többsége olyan lehetetlen helyzetbe került, hogy a hobbyjára
lassan egyáltalán nem áldozhatott. Ők is egyre gyakrabban nyúltak a tartalékaikhoz és egyszer csak
azt vették észre, nincs már mihez hozzányúlni, ha beütne a nagy ötlet, ami esetleg kiránthatná őket a
bajból. Azt hitték, azzal, hogy a gyerekek tanulmányait már nem kell fedezzék, hogy többé-kevésbé a
saját lábukra álltak, ezzel egyidőben egy csomó anyagi tehertől is megszabadulnak. De végül azt
vették  észre,  hogy  ugyanolyan  helyzetben  vannak,  mint  két  évvel  ezelőtt.  Julia  már  azon
gondolkozott, hogy állást keres magának, hogy megkönnyítse Gordon helyzetét, aztán éppen egy



ilyen kádban töltött  estén sírta el  a bánatát a haboknak. Hova tette a józan eszét,  amikor azt
gondolta, hogy majd egy ötvenes, lényegében képesítés nélküli nőnek adnak majd értelmes munkát,
amikor az egyetemekről frissen kikerülőknek sem tudtak?

Ahogy az ilyen reménytelennek tűnő helyzetekben lenni szokott, az állandósuló anyagi problémák
előbb-utóbb megjelentek az egészségükben, a társasági életükben, a közérzetükben és kedvükben.
Gordon viselte rosszabbul. Minden gondolatát az üzlet kötötte le, hogy hogyan tartsa a felszínen,
várva,  hogy  egyszer  csak  jobbra  fordulnak  a  dolgok.  Julia  ebben már  nem tudott,  vagy  merő
önvédelemből nem akart vele tartani. Továbbra is bejárt hozzá dolgozni, de már korántsem olyan
lelkesedéssel, mint korábban. Mert történt vele valami. Éppen az ötvenedik születésnapján.

Világéletében kedvelte a romantikus regényeket, sok álmatlan éjszakán, a Gordonnal folytatott
kisebb-nagyobb  csetepaték  idején  nyújtottak  kikapcsolódást  az  olcsó  kis  regények,  amelyek
halomban álltak a ház mögötti  fészerben Gordon huszonöt évnyi National Geographicja mellett,
amiknek a felébe valószínűleg bele sem lapozott, csak évről évre megrendelte, hogy egyszer majd....
Az a majd sosem jött el, és talán már soha nem is fog. Ő mindenesetre úgy érezte, eljött az a pillanat,
amikor ha még sokáig temetkezik el a csöpögős szerelmi történetekben, a valós élet elmegy mellette,
és  valami  jóvátehetetlenül  elromlik  közte  és  a  férje  között.  Száműzte  a  regényeket,  csak  a
legkedvesebbek maradhattak a könyvtárban; és amikor már azt hitte, túl van rajtuk, egy este a
televizíóban egy filmre kapcsolt. Se a téma nem érdekelte, de még a főszereplőket sem ismerte.
Ráadásul sorozat volt, amiket sosem szeretett. Csak nézett maga elé bambán, kizárva a tudatából
mindent és mindenkit, de abban a pillanatban a főhős, aki a fia lehetett volna, elmosolyodott, és a
késői órán Julia úgy érezte, kisütött a nap. Ilyen nincs! – gondolta hirtelen kiegyenesedve, s innentől
figyelni  kezdte a  filmet.  Előbb csak a  történetet,  amely kissé bugyuta volt,  talán nem is  az  ő
korosztályához  szólt,  de  megérintett  benne  valamit,  ami  miatt  másnap  beballagott  az  első
könyvesboltba és megvette a film alapjául szolgáló regényt. Még aznap nekiállt olvasni és mire
hajnali kettő lett, sóhajtva becsukta a könyvet. Utálta, ha nem tudta, mi a vége annak, amiért néhány
száz oldalon keresztül drukkolt. Gondolt egyet és a számítógép keresőjébe beírta a címet. A találatok
száma megrémisztette. Uramisten, mibe nyúlt bele?

De volt értelme a kutakodásnak. Hirtelen egy egész csomó információ birtokába jutott. Olyan
információkéba, amelyekről 24 órával azelőtt azt sem tudta, hogy utána kéne keresnie, hogy érdekli
egyáltalán. Kiderült, hogy a történet folytatása is megjelent már könyvben, a főszereplő pedig már
egy újabb, harmadik évad sorozatában tért vissza a vászonra… Fogalma sem volt róla, hogy kerülte
el a figyelmét eddig a film, de leginkább a főszereplő. A romantikus történetek, a képek, az ifjú
színésszel készült interjúk olyan töménységgel zúdultak a nyakába, hogy érezte, ettől jó ideig nem
fog tudni szabadulni. Így kezdődött, aztán egy napon blogokat talált, amik a történettel vagy csak a
főszereplővel foglalkoztak. Friss híreket vadásztak, új történeteket találtak ki, és ő lelkesen vetette
magát a követésükbe. Hónapok teltek el, mire vette a bátorságot, hogy az egyik blogban oda merje
írni a véleményét a beszélgetős rovatba. Néhány nap múlva azonban már ismerősként üdvözölték, és
ezzel rabul ejtették.

A háztartásbeli lét, amelyet néhány barátnője oly nagyon irigyelt tőle, mostanra kiüresedett, be
kellett ismerje, az tartotta benne a lelket, hogy a fiainak szükségük volt rá. Amióta kirepültek, még
elveszettebbnek érezte magát. Két út állt előtte: vagy még több időt tölt a férjével az üzletben vagy
otthon marad és végképp begubózik. Munkát hiába is keresett volna, sem a kora, sem az elavult
képesítései nem kecsegtették semmi jóval. Aztán egy napon, olvasgatva éppen egy blogos írást,
lecsapta a laptop tetejét. Ilyet bármikor írnék én is, akár fél kézzel is! – csattant fel kissé talán
nagyképűen, de grafomániája teljes tudatában. Már az ötlet is megszületett, hogy mi legyen a téma,
az első kép már formálódott is a szeme előtt,  aztán megnyitotta a Word-öt és sebesen gépelni
kezdett.



Másfél óra elteltével döbbenten nézte az írást. Uramisten, mik nem jutottak eszébe hirtelen!
Harminc  évvel  ezelőtti  napok  történései  úgy  peregtek  a  szeme  előtt,  mint  egy  film,  még  a
párbeszédeket is hallotta a fülében. Elmentette, amit eddig leírt, aztán a kezébe temette a homlokát.
Ennek semmi köze nincs a filmhez, a pimaszul jóképű fiatal kölyökhöz, ez az ő élete volt és Gordoné.
Hogy jutott eszébe leírni a legbensőbb emlékeit? Kinyomtatta, amit eddig írt, majd kikapcsolta a
gépet és készülődni kezdett a barátnőivel való találkozóra. Majd tőlük kér tanácsot, hogy mit kezdjen
ezzel a néhány oldallal, ami szinte kiszakadt belőle.

Mindannyian összevont szemöldökkel olvasták a sorokat, aztán amikor letették végre a papírt úgy
néztek rá, ahogy az elmeorvos a páciensére, akinek meggyőződése, hogy ő Napoleon.

-Na, mi a véleményetek? – kérdezte izgatottan. Eddig mindig dicsérték, hogy milyen szellemes,
olvasmányos levelezést folytat velük, várta hát, hogy majd valami hasonló véleménnyel lesznek erről
a  kis  szösszenetről  is.  Agyában  már  pörögtek  a  gondolatok  a  folytatásról  és  alig  várta,  hogy
hazaérjen és folytathassa az írást.

-Őszintén? – kérdezte Betty furcsa hangsúllyal és Julia lelkesedése a pillanat tört része alatt
csapott át csalódásba.

-Nem tetszik nektek! – nem is kérdés volt ez, hanem kijelentés. –Mi a baj vele?

-Mi a baj? Te meg vagy őrülve? A valóságot akarod leírni? Mit szól majd Gordon, ha elolvassa,
vagy a fiaid? Az első oldallal romba tudnád dönteni a házasságodat! Normális vagy? – úgy tűnt Betty
vállalta magára a szószóló szerepét.

-Már miért dönteném romba? – nézett rájuk naív elképedéssel. –Kitalált nevek szerepelnek benne,
más helyszínek és a részletek mind-mind mások.

-Mi is rátok ismertünk, akkor szerinted Gordon nem jönne rá, hogy az ő szerelméről írod itt meg a
véleményedet?  Kell  azt  ország-világnak  tudnia,  hogy  nem  jó  az  ágyban?  –  prüszkölt  szinte
felháborodottan Betty és felhajtotta a még poharában lévő sör maradékát.

-Egy szóval sem írtam, hogy nem jó az ágyban. Azt írtam, hogy kezdő volt, mint ahogy én is. Aztán
összecsiszolódott a két főszereplő.

-És hogy tervezed, a folytatásban mi is benne leszünk? – szólalt meg élesen Amy.

-Miért? Baj lenne? De hát a főszereplőmnek vannak barátnői is.

-És mit kezdesz ezzel az egésszel, ha egyszer elkészül? – tette fel a következő kérdést Violet.

-Gondoltam, nyitok egy blogot, amolyan írós oldalt. Rengeteg van a neten. Nem is kell a neved
megadni hozzá, teljes anonimitásban közölhetsz írásokat. Meg se találja senki, csak véletlenül –
húzta el a száját Julia, ahogy arra gondolt, a végén úgysem fogja senki olvasni azokat a sorokat, csak
ő maga. De már akkor is megéri!

-Hát, én kikérem magamnak, hogy kiszerkessz a világ előtt! – csattant fel Betty és Violet azonnal
csatlakozott hozzá. –Bele sem akarok gondolni, hogy képes lennél megírni benne mindent, amit
Leslieről meséltem.

-Oké, nyugalom, akkor a hősnőmnek nem lesznek barátnői – hajtotta le a fejét Julia és igyekezett
a könnyeit visszapislogni a szeme mélyére. Nem, nem adja meg a lányoknak az esélyt, hogy legyőzve
lássák. Meg fogja írni és csinál egy blogot, ahova felteszi. Ha emiatt elveszíti őket, akkor valami más
is  kell  legyen a felszín alatt,  ami már észrevétlenül  aláásta a barátságukat.  Eléggé el  lehetett
foglalva  eddig  önmagával,  ha  észre  sem  vette,  hogy  ennyire  nem  értik  egymás  érzéseit.



Összekapkodta a papírlapokat és a táskája mélyére süllyesztette őket.

-Oké, felejtsétek el! Akkor beszélgessünk a hüvelygombáról! – próbált viccelődni az unalomig
ismert reklám szövegét idézve. A többieknek az arcizmuk sem rezdült. Kicsit mellbevágó volt az
érzés, hogy az ötvenedik születésnapjuk mennyire megváltoztatta mindannyiukat. Ő – úgy tűnik –
újra élni akar, a többiek pedig mintha már lemondtak volna arról, hogy tartogathat még izgalmakat
is az élet. Amikor egy kissé kényszeredett fél óra múlva elbúcsúztak, Amy megfogta a könyökét.

-Kocsival vagyok, elviszlek haza.

-Nem kell, miattam ne fáradj, hiszen nem is abba az irányba tartasz – utasította vissza még az
előbbiektől kissé sértetten, de Amy nem adta fel.

-Na, gyere, beszélni akarok veled!

Elindultak és Amy belekezdett. -Tudod, elsőre tényleg sokkoló volt, de írd meg! Ha megszületett
benned az érzés, hogy ki akarod írni magadból, akkor nem szabad elfojtanod! Írd meg! Én szívesen
elolvasom, de igazából én sem szeretnék benne lenni. Meg tudod ezt érteni?

Hát hogyne, én mindent meg tudok érteni – sóhajtott magában Julia. Én kitárulkozom, levetkőzök
lelkileg teljesen, ti meg majd elcsámcsogtok rajta a magatok biztonságos homályában. De hangosan
csak annyit mondott: -Persze, majd elküldöm mailben.

Amikor megérkeztek, Amy még a karja után nyúlt. –Adj nekik egy kis időt, most sokkoltad őket,
hogy ilyen egyáltalán az eszedbe jutott.  De majd megemésztik. Vagy te mondasz le a dologról.
Ismerjük el, a kitartás szobrát nem rólad mintázták.

-Jah, igazad lehet – biccentett neki, aztán megköszönte a fuvart és becsapta maga mögött a kocsi
ajtaját. Máskor utána integetett volna, de most már az önuralma utolsó cérnaszálacskája tartott ki
csak. Kinyitotta a kaput és mire a házhoz ért, már folytak a könnyek az arcán. Gordon szerencsére
nem volt otthon, a barátaival ők meg pasis napot tartottak egy sörözőben, a kisebbik fia is valahol
bulizott. Akkor is engedett egy nagy kád vizet és a forró habokba sírta bele a bánatát.

 



2.
Teltek a hetek és teltek az oldalak. Régi fotókat nézegetett és olyan történetek bukkantak fel az

elméjében,  amiket  már  régen  elengedett,  igyekezett  nem  is  gondolni  rájuk,  de  most  friss
elevenséggel  keltek életre a monitoron.  Félelmetes időutazás volt,  sokszor szembesülnie kellett
olyan  döntésekkel,  amiket  most  újraértelmezett  és  az  eredménytől  nem  lett  boldog,  bár
összességében úgy érezte, ma sem cselekedne másként. Lassan elérkezett a jelenbe és csalódottan
érezte,  hogy  ezt  már  nem  is  tudná  olyan  finomsággal,  már-már  regényes  gondtalansággal
megjeleníteni, mint a régi sztorikat. A jelen még túlságosan fájó volt, túl sok kérdést vetett fel,
amikre nem tudott, nem is akart válaszokat keresni. A jelen még nagyon is élő volt, végképp nem
bírta volna el a „papír”. Vagy csak félt őszintén szembenézni önmagával, az érzéseivel, a kimondott
és a mögöttük vaalójában gondolt szavakkal, vagy azokkal, amiket még csak megfogalmazni sem
mert. Nem, a jelent még nem tudta megírni, a jövőt pedig elképzelni sem.

Gordont nem nagyon érdekelte, hogy mivel tölti az idejét, amíg délelőttönként neki segített és
esténként  meleg  vacsorával  várta.  Ő  beérte  annyival,  hogy  ott  legyen  körülötte,  ha  kérdezi,
válaszoljon vagy csak figyelmes hallgatóság legyen, ha beszélni akar valakihez. Próbált a férjénél
puhatolózni, hogy esetleg beleolvasna-e, de látva a kedélyesen becsomagolt érdektelenséget, úgy
döntött, ha nem, hát nem, akkor ő is őszintébben fogalmazhat. Egy napon úgy döntött, ideje kitenni a
pontot. Elkészült a blog és részekre bontva rakosgatta fel az írást. Ahogy számított is rá, senki nem
jött, hogy elolvassa, hiszen honnan is tudhatta volna bárki, hogy jönnie kell. Félretette az egészet és
újult lelkesedéssel vetette magát annak a tv-sorozatnak a főszereplője nyomába, aki ezt az egész
őrületet  elindította  benne.  Mostanra már fel-  és  beismerte,  hogy a  fiatal,  jóképű arc,  a  szinte
ismerősen  vékony  vonások  a  valaha  volt  Gordont  és  a  fiatalságukat  juttatta  az  eszébe,  és
tulajdonképpen ez tette a srácot vonzóbbá bárki másnál. Aztán, ha lekapcsolta a villanyt, tett még
egy beismerést. A szexuális vonzereje is megérintette benne a nőt, bár ezzel az érzéssel nem nagyon
tudott mit kezdeni. Őszintén szólva zavarta és elbizonytalanította. Még maga sem értette, miben,
csak annyit érzett, hogy ennek nem kéne, nem lenne szabad így lennie.

*

Az  írás  belső  kényszere  megmaradt,  erősebbé  vált,  ezért  aztán  újabb  és  újabb  történetek
megfogalmazásába kezdett, amiket már egyértelműen az a vékony arc, a hosszú lábak és milliónyi
apró részlet ihletett. Egyszerűen képtelen volt abbahagyni. Amy figyelmeztette, nem vezet jóra, ha
túlságosan  elmerül  ebben  a  képzeletbeli  világban,  de  egyszerűen  szüksége  volt  rá,  mint  a
levegővételre, hogy napról napra leüljön a gép elé és továbbgördítse a hősei történetét. Már egyre
merészebben szólt hozzá a posztokhoz, a chatben is beszúrt időnként egy-egy megjegyzést, és ahogy
telt az idő, meglepve látta, hogy vannak újra és újra visszatérő nevek, akik már a nevén szólítják,
akik tőle kérdeznek, akiknek ő üzen valamit. Ezek a virtuális barátságok nagyon sokat jelentettek
neki  és  meghozták  az  első  olvasókat  is.  Az  olvasókkal  pedig  a  sikerélményt,  ami  az  elmúlt
évtizedekben a legjobban hiányzott az életéből. A családja természetesnek vette, hogy a dolgok azon
része, ami rajta múlott, rendben zajlott körülöttük. Ezért nem várt és nem is kapott elismerést.
Éppen emiatt az újdonság erejével hatott,  amikor valaki  az aktuális fejezet végén kommentben
köszönte meg az élményt. Sírni tudott volna a boldogságtól. Ha valaha megfogalmazott volna egy
bakancs-listát, ez egy olyan pont lett volna, amit egészen biztosan felír rá, bár akkor még fogalma
sem lett volna róla, hogyan érhetné el.

Betty és Violet egyre távolságtartóbbak lettek vele szemben, de itt alakulni kezdett egy kis kör,
akik viszont visszahozták az életébe a régi pajkos, vidám beszélgetések hangulatát, a mindennapi
taposómalomba a nevetést. És már nem érzett lelkiismeretfurdalást, amiért látszólag hátat fordított
annak a régi világnak. Igazából sokkal inkább úgy érezte, az a világ fordított hátat neki. Amy-val még



kitartottak egymás mellett. Továbbra is találkozgattak, sokat beszélgettek, és tiszteletben tartották
egymástól eltérő mentalitásuk kibontakozásának formáit. Tisztában voltak vele, hogy az idő ellenük
dolgozik és úgy döntettek mindketten, a maguk módján dacolni fognak vele. Juliaban még égett a
tűz, nem volt hajlandó beleszürkülni a korába, igaz ebben az is közrejátszott, hogy a fiai még nem
örvendeztették meg a hírrel, hogy nagyszülők lesznek. Látva maga körül a barátnői családjait, néha
már arra gondolt,  talán vele van a baj,  amiért egyelőre nem is vágyik erre az élményre olyan
eltökélten, mint ők.

Az idő múlásának való ellenállásnak csak egyik apró példája volt az az eset, amikor Amyval
beültek a belvárosban egy kávézóba. Már nem zavart be a beszélgetéseikbe az a múltkori eset,
legalább  ők  ketten  újra  felszabadultan  tudtak  beszélgetni  írásról,  fotózásról,  egy  utazásról,
kiállításról vagy csak egy könyvről, bármiről, ami a közelmúltban felkeltette az érdeklődésüket, és
aminek még véletlenül sem volt köze háztartáshoz, munkahelyi gondokhoz. A patinás környezetben
jól érezték magukat és éppen arra gondoltak, hogy ez vajon a korral jár vagy fiatalon is elvarázsolná
őket a szecessziós csillárok sötét faburkolatokon táncoló bársonyos fénye, amikor a pincér eléjük
állt, hogy felvegye a rendelést. A gusztusos kínálatot rejtő hűtőpult felé mutatva ő egy fatörzset kért,
Amy egy marcipános szeletet. A pincér szemében kérdőjel villogott a fatörzs hallatán. Az, amelyiknek
kis maci ül a tetején – mosolygott rá bájosan, de a fickó képe nem lett sokkal értelmesebb az
információtól, Amy segítőkészen tette hozzá: apró kis gombák között ül. A szerencsétlen fiú végképp
összezavarodott, ezért a pulthoz állt és mutogatással azonosították be a kérdéses süteményt. Amikor
kihozta, a barna henger alakú tortácskán egy nonfiguratív grillázs darabka és három szem piros
ribizli díszelgett. Prüszkölve nevettek a körülöttük ülők kíváncsi tekintetétől követve, miközben a
jóképű pincér mosolyogva tette le eléjük a kávékat és a pillantásától mindketten elpirultak. Amíg
erre képesek vagyunk, a francba az öregedéssel! – döntötték el vidáman.

*

Másnap Julia megnyitott egy új lapot a Wordben és felírta a címet, ami egy ideje a fejében
motoszkált. A nagy ötlet, egyetlen kép, amiről egy álmatlan éjszakán úgy érezte, köteteket bírna írni.
Aztán ült az előtt az egyetlen sor előtt és hagyta, hogy a gondolatai szabadon kalandozzanak. Mi jut
az eszembe néhány szóról? Hát, nem sok – állapította meg egy idő után elkeseredve. Tisztában volt
vele, hogy ha van is érzéke az íráshoz, az leginkább a romantikus kis fércekre korlátozódott, de
egyszerűen ki akarta magát próbálni valami komolyabb témában is. Ám nagyon nehéz volt úgy írnia
gyötrődésről,  tragédiáról,  intrikáról  és  erőszakról,  hogy  ő  maga  soha  nem élte  meg  ezeket  a
mélységeket.

Néhány óra elteltével csalódottan csukta le a gép tetejét. Amit írt, el sem mentette, mert érezte,
hogy úgy rossz az egész, ahogy van. Kinézett az ablakon. Még kora délutánra járt az idő, a nap még
magasan járt az égen ezen a kellemes tavaszi napon, amire már rettenetesen kiéhezett a hosszú,
hideg tél után, ezért aztán fogta Rambo pórázát és sétálni indult vele a parkba. A kutya a kinézete
alapján  kapta  a  nevét,  és  ennyi  elég  is  volt,  hogy  soha  senki  ne  próbálja  kideríteni,  hogy  a
valóságban egy nyuszi és bárány keveréke. Egyetlen alkalommal mutatta ki a foga fehérjét, amikor
egy esti séta alkalmával egy borízű hang szólította le. A kutya akkor – talán életében először – igazi
őrző-védő kutyaként viselkedett. Most azonban a hosszú tél után a tavaszi illatoktól terhes földet
szaglászta és izgatottan csóválta a farkát. A parkban rajtuk kívül egyetlen páros volt kicsit távolabb,
egy fiatal férfi és a kutyája. Julia leült az egyik padra, hogy Rambo se akarjon azonnal végigrohanni a
parkon, aztán lehunyta a szemét, ahogy a sikertelen próbálkozásra gondolt.

Nagyképű seggfej vagy! – korholta magát. Csak azért, mert szeretsz, még nem tudsz írni! –
szembesítette magát a véleményével. A keserűség könnyeket csalt a szemébe. Majd két évet pazarolt
el rá, hogy rájöjjön az igazságra. Két évig csak ámította magát, teljesen feleslegesen beleélte magát
egy álomba, ami sosem fog valóra válni.


