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1. fejezet
Minden azon az emlékezetes születésnapon kezdődött. Anna félve, de büszkén készült rá. Tudta

jól, hogy nem kap ajándékot, sem személyes gratulációt. Csak a közösségi oldalon özönlenek majd a
boldog születésnapos üzenetek.

Egyedül  vagyok,  de  jó  ez  így-gondolta  szemlesütve,  majd  a  következő  pillanatban  vidáman
felugrott reggelije mellől és egy papírcetlit vett elő.

Egy listát írt, amelyen megtervezte, hogy fogja magát kényeztetni eme jeles napon.

Annának  nem sok  barátja  volt.  Talán  csak  ismerősök,  akikre  egyszer-kétszer  ráírt,  de  pár
tőmondatnál többet nem válaszoltak. Pedig titkon abban reménykedett, hogy valaki végre össze is
akar futni majd vele, meginni egy kávét, vagy csak meghívja magához beszélgetni.

Furcsának és bonyolultnak tartották, mert szeretett komolyabb, mélyebb témákról társalogni,
nem volt felszínes ember. Okos, melegszívű és őszinte lány ő, csak az utóbbi időben falat húzott
maga elé. Vonzotta mindig is a spiritualitás, ebben a témában keresgélt az utóbbi években, de
érezte,  hogy  kalandvágya  is  van,  szeretne  több  mindent  kipróbálni.  Erre  mostanáig  nem volt
lehetősége, se nagy igénye. Legalábbis így érezte.

Anna már régen egyedül élt. A férfiak kerülték, pedig csinos lány, szőke, hosszú, hullámos hajjal
és kék szemekkel. Ezen a napon töltötte be a 37. életévét. Senki sem nézte annyinak és ezért hálás
volt.

Az önbizalma sem ért az égig, de tudta jól, hogy nem szeretne egyedül maradni. Bár ezt magának
sem vallotta be sosem. Valahogy az utóbbi években rájárt a rúd. Egyedül maradt 11 éves lányával,
Laurával és az édesanyjával. Utoljára 1 éve látta a kislány az apját. Utolsó párkapcsolata 7 évvel
ezelőtt ért véget, amikor kertes házba költöztek. Annának akkoriban munkája sem akadt.

Ezen a napon minden a megszokott kerékvágásban haladt. A listán szerepelt a gyertyafényes
fürdő, a finom ebéd rendelés, tegnap pedig egy nagy lépésre szánta el magát. Rövidre vágatta
fürtjeit, ami szuperul sikerült. Sokat rakoncátlankodtak a hajtincsei, mert elég erős és hullámos haja
volt.  Most  rövid,  egyenes  és  divatos  lett.  Lecserélte  profilképét,  feltette  az  arcát  ezzel  az  új
frizurával. Meg is lett az eredménye. Rengetegen kezdtek reagálni rá.

Úgyis jön a nyár és így hátha valaki jobban felfigyel rám! -tűnődött magában, amikor megérkezett
az első üzenet. Kíváncsian, de ugyanakkor nem sokat várva nézte meg, vajon ki írhatott elsőnek.

Mikor meglátta, picit elcsodálkozott, de aztán legyintett egyet.

Furcsa, hogy a volt osztálytársam, akit már talán 15 éve sem láttam, most hirtelen köszöntő
üzenetet ír...-bosszankodott, de mikor újra végigfutott szemével rajta, rájött, hogy jól is esett neki,
hogy jelentkezett.

Az üzenet szövege így hangzott:

-Szia! Boldog születésnapot! Nem bírtam tovább, hogy ne írjak, már egy ideje figyellek! De most,
hogy levágattad a hajad, nekem azt jelenti, hogy nyitott vagy valami újra.

Anna sokáig gondolkodott, hogy mit válaszoljon, mivel a srác mindig is szimpatikus volt neki, de
sosem volt az esete. Ez az utolsó mondat pedig nagyon is felhívásnak hangzott a számára.



Úgy döntött, hogy semmit sem veszíthet, ha elbeszélget egy volt osztálytárssal, úgyis kíváncsi
volt, hogy mi lehet vele. Halványan emlékezett, hogy milyen srác volt Márk a gimnáziumban, bár
nem sokat beszélgettek akkor. Egyszer találkoztak, miután végzősök lettek, akkor furcsán kedves
volt vele, még ajándékot is adott neki. Bár, talán erre már csak ő emlékszik. Egy illatos gyertya volt,
amit sosem gyújtott meg, mert annyira tetszett neki, hogy nem volt szíve elhasználni...

Ezeken elmélkedett, amikor csengettek. Meg is feledkezett az ebédről, amit rendelt. Gyorsan
kifizette, de gondolatai máshol jártak...

Kibontotta a csomagot, gondolta, lefényképezi és felteszi a közösségi oldalra, pedig nem volt híve
ennek. Most azonban úgy érezte, kicsit másképp kell viselkednie. Ebéd közben Márkon járt az esze,
újra és újra végigfutott agyában a srác, próbált visszaemlékezni, hogy milyen természete lehetett.

A gimnáziumi évei alatt Anna az osztályból nem sok emberrel beszélt, igaz, mikor elballagtak, ő
szervezte meg az osztálytalálkozókat.  Sajnos csak pár ember jött el  mindig, pedig 41-en jártak
együtt. Márk egyiken sem volt ott. Megnézte a profilját és látta, hogy szép családja van. Feleség, két
gyerek, idilli légkör.

Mit akarhat tőlem? Hiszen van családja és boldog! -tanakodott magában, de az igazat megvallva
egyre jobban fúrta az oldalát a kíváncsiság.

-Írok neki, hátha beszélgetünk egy jót! -döntött hirtelen és már írta is az első mondatot.

-Szia! Köszi, hogy írtál! Hogy vagy? Látom, van két szép fiad! Nagyon régen beszéltünk...-akarta
folytatni Anna a dialógust, de mielőtt megnyomta volna az entert, ledermedve nézett maga elé.
Furcsa érzése támadt.

Te jó ég! Tényleg kell ez nekem? -kérdezte hangosan, de saját magát sem értette teljesen.

Mi baj lehet abból, ha egy volt osztálytársammal az interneten beszélgetek? -ezzel elküldte a
mondatot. Pár perc sem telt el, de Márk már válaszolt.

Egész nap beszélgettek. A srác rendkívül kedves volt, felelevenítettek pár emléket a gimnáziumi
évekből  és  végül  a  családról  is  szó  esett.  Kiderült,  hogy  Márk  elhidegült  a  feleségétől,  mert
megcsalta őt, de nem akarta otthagyni a gyerekeket. Túlságosan szerette őket és nem bírta volna ki,
ha nem tudott volna velük akár naponta találkozni.

Nem lakott túl közel szülővárosához, ahol szülei éltek, ezért is vívódott nagyon. Tizenéve együtt
voltak már feleségével, Barbarával, talán a megszokás és a családi béke sem engedte, hogy otthagyja
őket. Rendkívül bonyolultnak tűnt a helyzet, mert Márk azt is bevallotta őszintén Annának, hogy
elfogadja otthon a szerető jelenlétét, azért, hogy ne kelljen elmennie.

-Olyan barátnőt keresek, aki nem várja el, hogy elhagyjam a családom és így is elfogad. -írta a
srác, de Annában megállt az ütő.

Tudta, hogyha belekezd egy olyan kapcsolatba, ahol ott van a háttérben a feleség a két gyerekkel
és ő mindig csak második, annak nem lesz jó vége. Tisztában volt vele, hogy sérülékeny, érzékeny
lelkivilága nem bírna el egy olyan csalódást, ahol ő szerelmes, de a másik mégis mást választ majd.
Villámgyorsan futottak végig agyán ezek a gondolatok, elszorult a szíve és furcsa érzése támadt.

A megérzéseim nem csalnak-motyogta-de Márk sosem volt az esetem, soha nem is tetszett, ha
csak egyszer találkozunk és beszélgetünk, talán nem lehet baj belőle...



-Nem értem, hogy miért pont engem szemeltél ki magadnak? -kérdezett vissza Anna-Én nem
akarok belemenni egy olyan kapcsolatba, ahol nem én vagyok az első és persze egyetlen!

-Te lennél az első-így Márk-a felségem a második.

Ez már kezdett egy kicsit sok lenni a lánynak, erre nem számított. Hogy gondolja ez az ember,
hogy  hirtelen  belép  az  életébe,  felforgatja,  csak  azért,  hogy  ne  érezze  egyedül  magát?  Ha
kapcsolatot akar, akkor legyen teljes az egész. Ne holmi feleségpótléknak tartsa őt!

-Nem, én ezt nem vállalom! Kíváncsi vagyok rád, mert régen találkoztunk, ha nagyon szeretnéd,
összefuthatunk egyet beszélgetni, meginni egy kávét, vagy ilyesmi. De arra ne számíts, hogy így a
barátnőd leszek! -csattant fel Anna.

-Ki tudja, mit hoz a jövő? Talán annyira bejövünk egymásnak, hogy túl tudok majd lépni azon a
tönkrement házasságon, vagy csak ez kell ahhoz, hogy kihúzzuk egymást az érzelmi mocsárból. Mert
ahogy mondtad, te is nagyon bezárkóztál az utóbbi időben. -érvelt Márk.

-Rendben van, de csak egy találka! -szabadkozott a lány.

Annát nem hagyta nyugodni a beszélgetés. Egész idő alatt azon jártak a gondolatai, hogy mi lesz
ebből? Ha többet érez majd, hogyan birkózik meg a dologgal? Miért nem válik el előbb Márk és
utána keres kapcsolatot? Felesége meg sem érdemli őt. Miért tűri el, hogy tovább csalja?

A visszacsalás nem megoldás.

Márk nem is tetszik neki külsőleg, mégis annyira kedves, előzékeny most vele és talán komolyan
is veszi, mint nőt. Bár azt mondta neki a srác, hogy csak szeretőt keresne ő is, a lány úgy érezte,
lelkileg  is  egyre  közelebb  kerül  hozzá,  ahogy  többet  és  többet  beszélgetnek  és  tudnak  meg
egymásról. A felismerés villámként csapott belé. Ha már most kedveli Márkot, mi lesz majd, ha
találkoznak?

Megbeszéltek egy vasárnapi időpontot, de a lány már azon tanakodott, hogyan mondhatná le
mégis. Megijedt saját magától és az érzéseitől. Túl régóta van már egyedül ahhoz, hogy egy házas
ember vegye le a lábáról. A sok csalódás után ez most egyáltalán nem hiányzik neki.

Április 21-e volt és még januárban megismerkedett egy spiritualitásban jártas középkorú, igen
szimpatikus férfival. Kellett keresnie valakit, mert fél éve rengeteget foglalkozott lelkivilágával, az
ezotériával és úgy érezte, nincsen olyan ismerőse és barátja, akivel meg tudná értetni magát ilyen
téren, vagy tudna erről a témáról valamit.

A közösségi hálón ismerkedtek meg Róberttel, ő adott tanácsot a lánynak, vagy hallgatta meg, ha
valahol elakadt az élet útvesztőjében. Szimpatikus, kedves ember volt a férfi, nála érezte azt Anna
először, hogy tényleg foglalkozik a problémáival és megpróbál segíteni neki.

A lánynak most is sürgősen tanácsra volt szüksége. Nem akart Márkkal találkozni, de ott bujkált
benne a kisördög. Kíváncsivá is tette a dolog és túl régen volt már kapcsolata ahhoz, hogy ne essen
jól neki egy férfi közeledése.

Ha komolyabb, bonyolultabb témáról volt szó, Róbert mindig telefonon beszélte meg Annával.
Most is így történt.

-Szia Annuska! Mesélj, mi történt! -kedveskedett a férfi szokásához híven.



-Helló Robi! Van egy kis problémám, ami felett nem tudok napirendre térni. Rengeteg idő telt el
azóta, amióta elballagtam a gimnáziumból és most az egyik gimis osztálytársam, Márk írt nekem a
közösségi oldalon. Van családja, két gyereke, de megromlott a viszonya a feleségével, elhidegültek
egymástól, mert megcsalta. Sőt, még így sem akarja elhagyni, hanem elfogadta, hogy mással hetyeg
a párja. Ő is barátnőt szeretne, de olyat, akit nem zavar, hogy nem hagyja el a családját. Erre
szemelt ki engem. -dőltek a szavak a lányból.

-Elég kényes helyzet ez...-kezdett bele Róbert a tanácsba-Neked tetszik a srác? Ha nem akarsz
vele kapcsolatot, vagy különösebbet nem érzel iránta, akkor nyugodtan találkozz csak vele, hátha új
emberek kerülnek az életedbe.  Eddig úgyis  az  volt  a  gond,  hogy egyedül  vagy,  most  talán ez
kimozdít, vagy elmozdít egy kicsit.

-Igazad van, Robi! -helyeselt a lány-Csak attól félek, hogy túl régen vagyok már egyedül ahhoz,
hogy a szívem ne lobbanjon lángra. Valamiért rossz előérzetem van! Márk sosem tetszett annak
idején, bár mindig is kedves, megnyerő természetű fiú volt. Úgy gondolom, egy találkozás nem fog
jelenteni semmit, de mi van, ha mégis?

-Ki kell próbálni! -így a férfi-Érzem a hangodon, hogy kíváncsi vagy rá. Az élet kifürkészhetetlen.
Lehet, hogy ezt kell tenned. Ha meg mégsem, akkor is csak tanulhatsz a dologból.

Anna lelke kissé megnyugodott Robi válaszától, de a döntését nem könnyítette meg.

Alszom rá még egyet...-határozta el.



2. fejezet
A hétvége csendesen telt  Anna számára,  de minduntalan bizsergést  és kíváncsiságot érzett.

Próbálta elterelni a figyelmét és az eddig megszokott kerékvágásba terelni az életét, de Márkot nem
tudta kiverni a fejéből.

Nem találkozhatok vele! -tépelődött magában-Jól megvoltam egyedül eddig is, nincs szükségem
arra, hogy egy ilyen dolog fenekestül felforgassa az eddig nyugodt mederben folyó életem!

Vasárnapra beszélték meg az időpontot és úgy tervezték, hogy beülnek Anna kedvenc kávézójába
és ott majd felelevenítik a gimnáziumi évek után történteket, elmesélik egymásnak, mi történt velük
azon évek alatt.

A lány úgy döntött, hogy valamilyen ürüggyel lemondja a randit, ezáltal időt nyer. Gondolkodni
akart rajta még pár napig. Sejtette, hogy nem sok értelme lesz a halogatásnak, de úgy érezte, most
még korai lenne az, ha látná a fiút.

-Szia  Márk!  Sajnos vasárnap nem érek rá,  mert  programom lesz...-füllentett  neki-Áttehetjük
máskorra?

A válasz nem sokat váratott magára:

-Szia! Oh, nagyon sajnálom! Nem tudom...Talán a kedd, igen, a kedd az jó még. -írta a választ a
srác.

A lány nem számított  arra,  hogy ilyen hamar ráér.  Picit  leblokkolt,  de tudta jól,  hogy nem
halogathatja tovább a dolgot. Ennek a találkozónak meg kell történnie, hiába húzza az időt.

-A kedd nekem is rendben. -írta gyorsan a fiúnak-De inkább gyere hozzánk. Itt csend van és
nyugodtabban tudunk beszélgetni.

-Oké, ezt megdumáltuk...Hány órára menjek? -kérdezte Márk.

-Legyen 4 óra. Addigra már lement az ebédfőzés is és semmi dolgom. -írta Anna és talán egy picit
átfutott rajta a megnyugvás. Tudta, hogy innen már nincs visszaút.

A  megbeszélt  időpont  ellenére  a  lány  még  mindig  vívódott  magában.  Róberttel  is  többet
telefonáltak, hátha az a pár nap, ami a találkozóig van még, gyorsabban telik így.

Annának megérzései  voltak,  de mint oly sokszor,  most is  elnyomta magában. Sokkal jobban
érdekelte, hogy 15 év után milyen lehet a fiú, milyen hatással lesz rá és hogy ő mit vált majd ki
Márkból. Rettenetesen kezdte érdekelni a dolog, már-már annyira, hogy más nem is járt a fejében. A
7 év az 7 év.

Egyedül volt már hosszú évek óta és nehezen nyílt meg egy új embernek. Akarta is, meg nem is
ezt a randevút. Volt egy nagyon rossz érzése, ugyanakkor azt hitte, ezt csak a félelem okozza.
Erőltette, hogy ne így legyen.

Muszáj kimozdulnom, ismerkednem kell! Jó így egyedül, de talán itt a lehetőség, hogy elkezdjek
érintkezni másokkal is! Örülnöm kellene, hogy valaki kíváncsi rám, még ha ez egy távoli ismerős
lenne csak. -tűnődött Anna erősen.



Megbeszélte magával, hogy úgy próbálja felfogni ezt az egész történést, mintha egy régi barátról
lenne szó. Igazából nem is várt mást. Vagy csak nem akart...

-Ing vagy póló? -írta a kérdést Márk a lánynak szegezve.

-Gyere pólóban! Fogjuk fel úgy ezt a találkát, mintha két régi ismerős összefutna. Utána majd
látjuk. -válaszolt a lány, de nem tagadta le magának sem, hogy a kérdéstől összeszorult a gyomra.

Ez a fiú randizni akar! Mi másért kérdezte volna meg, hogy mit vegyen fel? Nem, ez így sehogy
sem jó.  Le sem zárta a kapcsolatát.  Túl bonyolult  ez az egész.  Ő egy olyan társra vágyik,  aki
mindenét neki adja és viszont. Aki csak őt szereti. Ha már kapcsolatba lép valakivel, akkor ne legyen
akármilyen. Ne csak azért vállalja be, hogy ne maradjon egyedül.

Ezek a gondolatok jártak Anna fejében és még nem is sejtette, hogy igenis jól gondolja a dolgot.
Azt meg pláne álmodni sem merte volna, hogy mekkorát változik majd az élete a későbbiekben.

Nem is tervezgette a találkozást, marad a jó kis melegítő-sportcipő párosításnál, ha ruháról van
szó. Majd megkínálja egy kávéval, leülnek és beszélgetnek. Esetleg sétálnak egyet a faluban, ha jó
lesz az idő. Mint régi jó ismerősök, vagyis volt osztálytársak. Mintha egy mini osztálytalálkozó lenne,
viszont  csak ketten lesznek.  Ezt  mondjuk Anna is  viccesnek tartotta,  de valamivel  meg akarta
magyarázni magának, hogy miért egyezett bele a Márkkal való randevúba.

Érezte, hogy a távolság is még egy plusz akadály, hiszen mire ideér hozzá, minimum 1 órát kell
kocsikáznia. A fiú is sajnálkozott emiatt.

-Kár,  hogy ilyen messze laksz!  Ha közelebb lennél,  akkor már most elmennék hozzád! -írta
elhamarkodottan Márk.

-Addig  már  csak  egy  pár  nap  van,  most  már  kivárjuk  és  meglátjuk,  hogy  milyen  lesz  a
benyomásod rólam. Sokat változtam gimnázium óta. -reagált Anna.

Már csak kettőt kellett aludni a találkozóig és a lány szeretett volna addig is nem gondolni
nagyon sokat  a  dologra.  Azonban nem sikerült  semmire  odafigyelnie  igazából,  teljes  figyelmet
semminek nem tudott szentelni. Ráadásul egész nap cseteltek Márkkal, mindenféléről beszélgettek,
kérdezgették egymást.

Egyre többet tudtak meg egymás életéről, de ez inkább csak a felszín volt, külsőségek, az, hogy
hogyan élnek, mit mutatnak a világ számára.

Annának egy idő után feltűnt, hogy a fiúnak jó a humora, kedves és rengeteg hasonlóság van
köztük. Ami igazából zavarta, hogy folyton bókolt. Mélyen belül tetszett neki rettentően, de nem
akart ennyire belemélyedni. Sejtette, hogy túlérzékenyen reagál majd bármilyen érzelmi változásra.

Megtudta Márkról, hogy a két fiát Martinnak és Milánnak hívják, az egyik 8, a másik 4 éves lesz
hamarosan. Írta a házukról, még a feleségéről is szót ejtett. Megosztotta a lánnyal azt is, hogy a
feleségének, Barbarának a szeretője rengeteget van náluk, néha ott is alszik. Sokszor együtt is
isznak, vagy buliznak. Ez az, ami Annának nagyon idegen volt és nem is értett vele egyet. Ugyan ki
tartaná normálisnak, hogy a férj elviseli a feleség szeretőjét és még barátok is lesznek?

Hát ez remek. Bonyolódik a helyzet rendesen. Mi lesz ebből? A lány fejében cikáztak a kérdések
folyamatosan.

Ám ő is rengeteget mesélt magáról. Ilyenkor, mikor érezte, hogy kíváncsian hallgatják, mindig túl



sokat  kiadott  magából,  olyanokat  is  mesélt  az  életéről,  amiket  nem  feltétlenül  kellene  távoli
ismerőssel megosztania. Most is őszinte volt, úgy érezte, megbízhat a srácban. Nem utolsó sorban
pedig örült neki, hogy valakinek végre mesélhet, aki meg is hallgatja őt.

Elmondta, hogy van egy 11 éves lánya, Laura, akivel igazából nem törődik az édesapja. Egyedül
neveli és édesanyjával élnek egy háztartásban, aki segít neki vigyázni a kislányra. A lelki világáról is
sokat mesélt, hogy milyen bonyolultnak tartották, ezért jóformán barátai sincsenek.

Úgy tűnt, ebben Márk és Anna különböznek egymástól. A fiúnak rengeteg ismerőse, rokona,
haverja, barátai vannak, a lánynak ennyi nincs.

-A ellentétek vonzzák egymást! -próbált viccelődni a srác, de a lány ezektől a kijelentésektől
folyton megrettent.

-Nagyon előre  szaladtál!  Tudod,  csak egy találkozó!  Egyelőre  még itt  tartunk.  -érvelt  Anna
hidegen. Próbált távolságtartó maradni, bár nem igazán sikerült neki.

-Miért lenne baj egy kötetlen kapcsolat? -kérdezte bátrabban Márk.-Te sem lennél egyedül és
mellettem keresgélhetnél. Egy ilyen szép és intelligens lány biztosan talál valakit magának!

-Tudom magamról, hogyha nagyon elkezdek vonzódni valakihez, akkor ragaszkodó leszek. És ha
ez  véletlen  kettőnk  között  történik  meg,  vigyázz,  mert  majd  le  se  tudsz  vakarni  magadról...-
figyelmeztette a lány viccesen a fiút, de tudta jól, hogy van igazság alapja a dolognak.

-Elég messze lakunk egymástól ahhoz, hogy sűrűn találkozzunk. És mire feleszmélsz, hopp, már
benne is vagy egy másik kapcsolatban. -magyarázkodott a srác.

Olybá tűnt, hogy nem fogta fel komolyan az elhangzottakat. Pedig fontos lett volna megszívlelni,
amit Anna mondott...

-Vagy komoly,  vagy semmi.  -kötötte ki  a lány újra.-Nem is értem, hogy mit  szeretnél  tőlem
igazából.

-Ezen már én is gondolkodtam, de nem tudom-esett gondolkodóba a fiú. -Talán tetszik, hogy
őszinte lehetek hozzád. Valamiért megbízom benned és úgy érzem, mindent elmondhatok neked. Jól
esik, hogy egy kis időt rám szánsz az életedből.

A lány érezte, hogy őrült helyzetbe keveredett. Sosem érezte még magát ilyen kényelmetlenül
életében. A férfiak jöttek, volt,  aki tovább maradt, volt,  aki rövid ideig, de majdnem mindegyik
ragaszkodást váltott ki belőle valamilyen szinten. Nős férfival nem hozta még össze a sors, aki
ráadásul volt osztálytársa.

Benne vagyok nyakig...-gondolta és fogalma sem volt, mitévő legyen. -Ez már elkezdődött. Nem
tudom megállítani. Az élet valamiért ilyen kapcsolatot, vagy találkozást szánt nekem, ami sorsdöntő
lesz talán. Fordulópont az életemben...

Anna sokáig elmélkedett,  de úgy döntött,  inkább kimozdul kislányával,  elmennek egy csajos
napra.  Nemsokára  itt  a  találkozó  időpontja,  de  nem  akart  gondolkodni.  Most  a  gondolkodás
szenvedést okozott neki. Szeretett volna elmenekülni a helyzetből, de tudta, hogy nem teheti. Inkább
beleveti majd magát, lesz, ami lesz. Vegyesek voltak az érzései, de valami megmagyarázhatatlan
izgalom töltötte el.

Ez az izgalom viszont kezdett egyre erősebbé válni, ami aggodalomra adott okot Anna számára.



Mérhetetlenül  boldog  volt  tőle,  hogy  végre  van  egy  ember,  aki  kíváncsi  rá,  aki  van  annyira
intelligens és kedves, hogy érdeklődjön felőle igazából, akivel egy hullámhosszon vannak és rengeteg
közös  van bennük.  Valami  motoszkált  benne,  hogy ebből  még jó  is  lehet.  Más részről  viszont
fojtogatta egy rossz érzés is.

Odáig fajult a dolog, hogy elképzelte, milyen lenne Márkkal járni, hogy éreznék magukat az
ágyban, aztán még az együtt élést is. Tudta, hogy ez lehetetlen, de ő ilyen volt. Minden eshetőséget
elképzelt magában, felvázolta a lehetőségek sorát, mely egy időre megbénította agyát.

-Anya, mi történt? -kérdezte lánya, Laura.


