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SZAVADON FOGLAK!

Dona Quinn tudja, hogy Logan Webster is ott lesz az érettségi találkozón, 
mégis elmegy. Be akarja bizonyítani önmagának, hogy már nem fél talál-
kozni a férfival, akit az esküvőjük napján hagyott faképnél. Arra számít, 

hogy most talán alkalma lesz magyarázatot adni a tíz évvel ezelőtt 
történtekre.

Logan Webster, a jóképű, elbűvölő modorú, férfias erőt sugárzó cowboy, 
aki az évek során a saját erejéből küzdötte fel magát a nagy-nagy 

szegénységből a szédítő gazdagságba, azóta sem érti, mi történt velük 
akkor, s bár a látszat nem ezt sugallja, de változatlan érzéseket táplál a nő 

iránt.
Dona most egy fogyatékos gyerekeket gondozó alapítvány munkatársa, és 
az újbóli találkozást arra is szeretné felhasználni, hogy megkérje a férfit, 

adja el egyik birtokát az alapítványnak, hogy ott nyári tábort 
létesíthessenek a sérült gyerekek részére.

A férfi alkut kínál: átengedi a birtokot, ha a nő beváltja tíz évvel ezelőtt 
tett ígéretét...
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Kedves Olvasó!

Hálás  szívvel  mondok  köszönetet  lelkes  érdeklődéséért,  amelyet  az 
elmúlt évtizedekben romantikus regényeim iránt mutatott. Boldoggá tesz, 
hogy az az élvezet,  amellyel  e könyveket írtam, olvasóimnak is örömöt 
szerzett.  Bizonyára  ön  is  szereti  azokat  a  szerelmi  történeteket, 
amelyekben  a  végén  minden  jóra  fordul,  s  ettől  a  szívünk  megtelik 
békességgel és örömmel.

Semmi  sem hasonlítható  ahhoz  az  izgalomhoz,  amit  akkor  élünk  át, 
amikor szerelmesek leszünk. Minden egyes regényemben ezt az izgalmat 
próbáltam tetten érni. A színhely, a szereplők és a meseszövés változik, de 
a téma örök.

Mindannyiunkat elgyönyörködtet az, ahogy a szerelmesek a kölcsönös 
beteljesülés és boldogság elérésére törekednek. Valójában épp ennek a fo-
lyamatnak  a  végigkövetése  jelenti  az  igazi  élvezetet!  Mélyen  átéltem 
minden  szerelmespárom  sajátos  és  egyszeri  történetét,  és  gyakran 
magam is újraolvasom a róluk szóló regényt. Ilyenkor olyan vagyok, mint 
egy házasságközvetítő, aki meglátogatja régi barátait.

Bízom  benne,  hogy  élvezettel  fogja  olvasni  egyik  kedvenc 
szerelmespárom történetét is.
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Első fejezet

Ideges volt. Nevetséges vagy, motyogta magában. Hagyd abba! Sajnos 
attól, hogy tudta, milyen nevetséges, az idegessége még nem múlt el egy 
csapásra. És ha az ember magában kezd beszélni, az általában azt jelzi, 
hogy a dolgok szomorú fordulatot vettek az életében.

Remegő kézzel zárta be maga után a kocsi ajtaját, majd pénztárcáját a 
hóna alá véve, nyirkos, reszkető ujjaival végigsimított aranyszőke haján, 
mely hátul  a  tarkóján  szoros  kontyba volt  fogva.  Bár  a  szorongásán is 
olyan könnyen úrrá tudna lenni, ahogy a haját tudja ilyen feszes kontyba 
összefogni!

Sóhajnak is beillő nagy levegőt véve, elindult  a járdán az Elks Lodge 
felé. Az épületből egy tíz évvel ezelőtt divatos népszerű szám hangjai szű-
rődtek ki az utcára. Belépett a nyitott ajtón, melyet kitámasztottak, hogy 
elkerüljék  a  bejáratnál  a  torlódást.  Az  ütőhangszerek  mély  hangja  úgy 
érte,  mint  egy  szelíd  mellbevágás.  A  magasban  forgó,  reflektorfénnyel 
megvilágított,  apró  tükrökkel  borított  gömb villódzó  fénysugarai  elvakí-
tották.  Valósággal  összecsaptak  fölötte  a  hangos  nevetés  és  zajos 
beszélgetés hullámai. Érezte, hogy serkentőleg hat érzékeire a buli vibráló 
légköre, ennek ellenére tétován torpant meg az ajtóban.

- Dona! Szent egek, itt van Dona! Dona Quinn! 
A regisztrációs asztal mögött ülő nő felugrott, és az asztalt megkerülve 

kitárt karral indult felé. A következő pillanatban két erős kar ölelte Donát 
egy  még  párnásabb  kebelre,  mint  amilyenre  tíz  évvel  korábbról 
emlékezett. Akkoriban az osztályból - sőt, az egész iskolából - minden lány 
ezeket a kebleket irigyelte.

Az  irigylésre  méltó  mell  tulajdonosa  eltolta  magától,  és  hosszan, 
alaposan szemügyre vette. Az élénk arcvonások mérhetetlen undort fejez-
tek ki.

-  Esküszöm  az  égre,  hogy  gyűlöllek.  Tíz  év  alatt  egyetlen  dekát  se 
szedtél magadra! Gyönyörű vagy. Gyönyörű!

- Hello, Dudus... bocs, Rebeka - nevetett Dona.
- A fenébe is, azóta is Dudusnak hív mindenki - harsogta jókedvűen a 

nő.
- Úgy érted, még mindig szereted a sült krumplit?
Dudus megpaskolta a csípőjét, mely az évek során utolérte, de lehet, 

hogy meg is haladta a keble méreteit.
- Nem látod rajtam?
Erre mindketten elnevették magukat, és ismét összeölelkeztek.
- Te sohasem változol, Dudus. De jó látni téged!
-  Téged  is.  Ámbár  veled  mindig  is  találkozunk  a  dallasi  újságokban. 

Reménykedtem  benne,  hogy  a  közeljövőben  észreveszem  rajtad  az 
öregedés  jeleit,  vagy  legalább  néhány  árulkodó  heg  nyomát.  - 
Alaposabban  szemügyre  vette  Dona  fejbőrét,  ott,  ahol  a  haj  vonala 
húzódik. - De nem. Semmi arcfelvarrás. Csak úgy, természettől fogva vagy 
szép, az ördögbe is. Tartsd távol magad Jerrytől - mordult rá.

- Azóta is együtt vagytok Jerryvel?
- De még mennyire! Ki más bírna elviselni engem?
Jerry és Dudus a középiskola második osztályától fogva jártak együtt. 
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Dona irigyelte őket ezért a kitartó együttélésért.
- Gyerek?
-  Négy.  Egytől  egyig  csibészek.  De ma este bébiszitter  vigyáz rájuk, 

úgyhogy  néhány  áldott  órára  megfeledkezhetem  róluk.  Azt  tervezem, 
hogy ma végre jól  leiszom magam. -  Visszafordult  az  asztalhoz.  -  Itt  a 
névtáblád,  nem  mintha  bárki  is  elfelejtett  volna.  A  legszebb  lányt  az 
osztályban...- Kösz.

Dudus  letépte  a  névtábla  hátán  lévő  ragasztópapírt,  és  anyáskodó 
mozdulattal rányomta a táblácskát Dona nyersselyem ruhájára.

- Szégyenbe hozol bennünket, vidékieket, Dona. Csak maga a ruhád... - 
Jóindulattal nézett végig Dona karcsú alakján, a ruhát derékban összefogó 
széles,  hímzett  övön,  melynek  elején  jókora  rézcsat  fénylett,  s  az 
egymáshoz  illő  retikülön  és  cipőn.  -  Neiman-Marcus?  De  hát  melletted 
mindig  is  úgy  néztünk  ki  mi,  többiek,  hogy  a  legszívesebben 
hazaszaladtunk volna átöltözni.

- Farmerban kellett volna járnom?
- Édesem, a stílusnak semmi köze a ruhákhoz - paskolta meg Dudus 

Dona karját. - Ha egy zsákot húznál magadra, te akkor is gyönyörű lennél. 
- Közelebb hajolt, és suttogva kérdezte: - Őt láttad már?

Dona megnyalta a szája szélét, és elfordította a tekintetét. - Kit?
- Ó, a csudába is, Dona. Tudod nagyon jól. Logant.
Tessék. Kimondta. Most már nem kell tovább rettegnie.
Hetek  óta,  amióta  megkapta  Dudus  fénymásolt  levelét,  amelyben 

értesítette őt a tízéves osztálytalálkozóról, egyfolytában attól rettegett, mi 
lesz, amikor majd először hallja valaki szájából ezt a nevet.  Nos, túlélte. 
Létfontosságú  szervei  pár  pillanatig  mintha  összekeveredtek  volna,  de 
aztán  annak  rendje  és  módja  szerint  visszataláltak  a  helyükre,  és  ő 
továbbra is élt, szabályosan vette a levegőt. Hát, ha nem is szabályosan, 
de mindenesetre lélegzett, és ez a lényeg.

- Logant? Nem, nem láttam már... lássuk csak, mióta is? Tíz éve. Ő is itt 
lesz?

- Az osztály elnök? A válogatott csapat sztárja? Persze, hogy itt lesz. Ő 
mindenben benne van,  ami  Hardwickban történik.  A közösség oszlopos 
tagja.  Ő  segített  nekem,  hogy  mindenkit  értesíteni  tudjak  az 
osztálytalálkozóról.

Dona remegő ujjai  önkéntelenül  is  a nyakában függő aranymedálhoz 
röppentek.

- Mi van vele? - kérdezte, s tudta, hogy közömbös arca egy pillanatra 
sem tévesztette meg Dudust.

-  Úgy  érted,  hogy  néz  ki?  -  nevetett  Dudus  teli  torokból.  -  Ha  azt 
mondom, figyelmeztettem Jerryt, hogy három férfi van a világon, akinek 
egyetlen éjszakájáért megkockáztatnék tíz boldog évet a házasságomból, 
és  e  három  közül  kettő  Robert  Redford  és  Richard  Gere,  akkor  ezzel 
mondtam neked valamit?

- Ó.
- Sajnos Logan mindig is havernak tekintett engem. De mit tartalak én 

itt fel? - kiáltotta Dudus, és a karjánál fogva a nyüzsgő terem felé tolta Do-
nát. - Menj! Vegyülj közéjük, igyál valamit! Sokan szeretnének látni téged. 
Később majd folytatjuk.

Eleinte félénken, majd ahogy egyre több régi osztálytársát ismerte fel, 
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mind lelkesebben vetette bele magát Dona a társaságba. Régi ismeretsé-
geket  elevenített  fel,  házaspárokkal  ismerkedett  össze,  s  hallgatta  az 
elmúlt tíz év eseményeinek tömör összefoglalóit. Al, az osztály Rómeója, 
aki mindig is szerencsés kezdőnek számított,  és most, három sikertelen 
házasság és hat gyerek után, még mindig szerencsés kezdő volt, szárnyai 
alá vette Donát.

- Dona, csillagom, nem vagy szomjas? Mondd a kedvenc mérgedet, és 
máris hozom.

- Egy kólát, légy szíves.
- Ó - szontyolodott el Al. - Egy pillanat, és hozom.
Dona  mosolyogva  pillantott  le  a  szavazócédulára,  melyet  az  imént 

nyomott  a  kezébe  valaki.  Később,  ha  már  mindenkinek  volt  alkalma 
találkozni  mindenkivel,  fehér  elefánt  díjjal  fogják  jutalmazni  azt,  aki  a 
legkopaszabb, aki a legtöbbet változott, akinek a legtöbb gyereke van, aki 
a  legtávolabbról  jött  el  a  találkozóra,  és  egyéb  hasonló  kategóriák 
győzteseit.

- Kire fogsz szavazni?
Tíz éve nem hallotta, mégis azonnal fölismerte a hangot. Most mélyebb 

volt és bársonyosabb. De mivel két évvel idősebb volt, mint az osztályban 
a többiek, mire leérettségiztek, a hangja is elérte ezt a mélyebb hangszínt. 
Fájón ismerős volt - számtalanszor hallotta álmában.

Fölemelte  a  fejét,  és  ránézett  a  férfira.  Hirtelen  nagy  csend  lett  a 
bensejében.

Még  jóképűbb,  még  vonzóbb  volt,  mint  ahogy  emlékezett  rá.  Mint 
falevelet az örvény, úgy ragadta magával a férfit körülvevő mágikus aura, 
mely egyként vonzotta hozzá a férfiakat és a nőket.

Skandináv utazási plakátokat idéző arcán nyomot hagyott az elmúlt tíz 
esztendő. De a szeme körüli  és a szája kétoldalán lévő halvány ráncok 
csak egy újabb dimenzióval gazdagították amúgy is előnyös külsejét.

Búzaszőke haja, mely mindig is  ellenállt  a fésűnek, belehullott  széles 
homlokába.  Mindössze  egy  árnyalattal  sötétebb,  sűrű  szemöldöke 
árnyékot vetett kristálytiszta szemére, melynek kéksége a texasi égboltét 
idézte.  Karcsú  vonalú  orra  enyhén kiszélesedett  érzékenységet  és  erőt 
egyaránt sejtető szája fölött. Állán a függőleges hasíték mélyebbnek tűnt, 
mint ahogy Dona emlékezett rá, de maga az áll ugyanolyan szögletes és 
határozott volt, mint amilyennek az emlékeiben élt.

- Szóval, ki kapja a szavazatodat? - kérdezte a férfi ismét.
Dona  érezte,  hogy  a  hasában  valami  melegség  támad,  s  érzékei 

megmámorosodnak,  mintha  nagyot  kortyolt  volna  egy  méregerős 
brandyből. Látómezeje peremén hirtelen minden elmosódott, mintha köd 
borult  volna  rá,  és  csak  Logan  arca  vált  ki  meglepő  élességgel  a 
homályból.

- A szavazatomat? Milyen kategóriában?
- Hogy kit lepett meg legjobban, hogy téged itt lát.
Logan  nem  mosolygott.  Fürkésző  tekintete  egyre  a  nő  arcvonásait 

kutatta.
- Nem hitted, hogy el fogok jönni?
- Nem tudtam.
- Miért nem?
- Nem hittem, hogy van hozzá bátorságod.
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És végre elmosolyodott. De ez a lassú, ráérős mosoly arculcsapásként 
hatott  azok  után,  amit  mondott.  Megszégyenítette  Donát.  Mielőtt  vála-
szolhatott  volna,  Al  egy  pohár  kólát  nyomott  a  kezébe,  de  olyan 
lendülettel, hogy az ital kiloccsant a pohár peremén.

- Hoppá, bocs, Dona. Szia, Logan.
- Szalvétát hoztál? - kérdezte Dona, lerázogatva kezéről a ráfröccsent 

kólát.
- Szalvétát? - ismételte Al bambán. - Ja, azt nem.
Logan  valahogy  becsúsztatta  a  kezét  farmernadrágja  zsebébe,  és 

előhúzott  egy  hófehér  zsebkendőt.  Kihajtogatta,  majd  szertartásosan 
átnyújtotta Donának.

-  Köszönöm - mondta Dona kimérten,  s magában arra gondolt,  most 
kellene bátran az arcába vágni.  Megtörölte  az ujjait,  majd visszaadta a 
zsebkendőt a férfinak.

-  Szívesen  -  felelte  Logan,  és  tekintetével  egy  másodpercre  sem 
engedve  el  őt,  megkérdezte:  -  Ma  este  melyik  feleségedet  hoztad 
magaddal, Al?

-  Nagyon  vicces  vagy,  Logan.  -  Al  gyászos  képpel  kortyolt  bele  a 
whiskyjébe. Kivörösödött arca alapján nem az első pohár lehetett aznap 
este. - El sem hiszitek, mennyire kiszipolyoznak. Hogy én mennyi nő- és 
gyerektartást  fizetek!  Mindig  kell  valami  ezeknek  a  lurkóknak:  hol  egy 
fogszabályozó, hol külön táncóra, hol mit tudom én, micsoda.

Logan együttérzése átlátszóan komolytalan volt.
- Ez az ára annak, hogy megpróbáltad benépesíteni Kelet-Texast.
- Na igen, te csinálod jól. Szeresd őket, aztán hagyd el... O, a fenébe is, 

nem akartam, Dona.
A nő e pillanatban bárhol  másutt  szeretett volna lenni,  csak itt  nem. 

Miért is kellett eljönnie? Rosszabb lesz, mint gondolta.
- Semmi baj, Al. - A mosolya rideg volt, és úgy érezte, mindjárt széttörik 

az arca.
-  Szóval,  neked  volt  igazad,  hogy  agglegény  maradtál  -  folytatta  Al 

háborítatlanul. - A házasság rossz üzlet.
- A házasság vagy a válás? - érdeklődött Logan.
- Az én esetemben nincs különbség a kettő között.
Al sötét arca láttán nemcsak Logan, de Dona is elnevette magát.
- Édesem, szomjan halok - surrant oda egy vörös hajú lány Loganhez, s 

míg egyik karcsú karjával átfogta a férfi derekát, másik kezét cicásan a 
mellére fektette.

Donát  módfelett  sértette  a  jelenet.  A  nő  sűrű,  vörös  tincsei  lazán 
körbevették virágsziromarcát, és dús fürtökben omlottak le a vállára. Az 
alkalomhoz egyáltalán nem ülő fehér szaténruhája  pántos felsőrészéből 
félig kilátszott dús keble. A fényes anyagot majd átbökte két duzzadó mell-
bimbója,  ami  láthatóan  nagy  elégedettségére  szolgált,  amikor  félig 
leeresztett  pillái  mögül  föltekintett  a  férfiakra.  Csak  olyan  leplezetten 
áradt  belőle  a  szexualitás,  amilyen  halkan  és  tapintatosan  egy  robogó 
tehervonat mozdonya füttyenti el magát. Dona nem is értette, hogy tudják 
Al szemizmai bent tartani az üregükben kiugorni akaró szemgolyóit.

Logan a tulajdonos önbizalmat sugárzó mozdulatával karolta át a vörös 
hajú nő meztelen vállát.

- Lana, bemutatom neked Dona Quinnt. Alt már ismered.
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-  Szia  -  mondta  a  lány  mogorván,  majd  tágra  nyílt  szemmel,  sűrű 
pislogások  közepette  rögtön  Loganhez  fordult.  -  Szívem,  meghalok,  ha 
most azonnal nem ihatok valamit.

-  Oké.  -  Logan  elfordította  a  lányt,  majd  a  válla  fölött  visszaszólt.  - 
Később keresni foglak. - Azzal elindultak a bár felé.

-  A fenébe is!  Ennek a Websternek mindig is  mázlija  volt  a nőkkel  - 
morogta Al.

Dona  nézte,  ahogy  a  pár  elvegyül  a  tömegben.  Tekintete  odatapadt 
Logan  hátához.  Ez  az  ember  volt  számára  a  férfiasság  megtestesítője. 
Széles  vállán  megfeszült  a  western  szabású  pamuting,  fokozatosan 
elkeskenyedő felsőteste  karcsú  derékban végződött.  Míg  nézte  a  férfit, 
Lana keze lesiklott a férfi gerincén, majd bebújt a derekát körbefogó öv 
mögé. Dona nem róhatta fel neki ezt a bizalmaskodást. O maga is égett a 
vágytól, hogy megérinthesse azt a sekély mélyedést, ott a bőröv alatt.

Logan is azzal a tempós, kissé szétvetett lábú „járással” ment, amely 
nemzedékről  nemzedékre  öröklődött  a  texasi  cowboyok 
leszármazottaiban. Szexis járás volt, noha nem akart az lenni. Az a rejtett 
agresszivitás  tette  ellenállhatatlanul  szexissé,  amely a csípő öntudatlan 
ringatásával, a lassú, peckes léptekkel, az enyhén behajlított térdekkel és 
a  lomha,  esetien  megállással  álcázta  magát.  E  „járás”  elmaradhatatlan 
tartozéka, a farmer, elől-hátul mindig kényelmesen, de testhezállóan szűk 
volt,  kihangsúlyozva  a  férfitest  anatómiáját.  Logan  farmernadrágja  az 
átlagnál  is  feszesebb  volt.  Több  mindennek  kellett  elférnie  benne. 
Lélegzetelállító  látvány  volt;  mintha  ráöntötték  volna  feszes  fenekére, 
hosszú, izmos combjára.

- Ezért nem tudtam soha megérteni. Dona magához tért elrévedéséből.
- Micsodát?
- Hogy miért engedett elszökni téged.
A nő legszívesebben addig harapta volna az alsó ajkát,  míg kiserked 

belőle a vér. De ehelyett könnyedén csak annyit mondott:
- Nem kell azt olyan komolyan venni.
- Akkor hát - mondta Al, és körbepillantott -, táncolsz velem, Dona?
Mivel  Al  huszonnyolc  éves  létére  hússzal  többnek  látszott,  és  olyan 

szánnivaló volt, és mert Dona tudta, csak úgy élheti túl ezt a hétvégét, ha 
kellőképpen félvállról veszi, ezért melegen rámosolygott, és azt felelte:

- Persze. Miért ne?

- Szerencsések vagytok - mondta a hardwicki középiskola igazgatója, aki 
már tíz évvel ezelőtt is itt volt, amikor ez az osztály érettségizett, de a 
mikrofon begerjedését hallva, rögtön hátra is lépett. Aztán óvatosan ismét 
közelebb ment a mikrofonhoz, és újrakezdte: - Szerencsések vagytok ma 
este, mert itt van közöttetek az osztály két kedvence, Logan Webster és 
Dona Quinn is.  Most,  amikor lassan kis szónoklatom végére érek, meg-
kérem őket, nyissák meg a táncot.  Mulassatok jól,  és ne felejtsétek el, 
hogy mindig szívesen látunk benneteket a hardwicki középiskolában.

Gyér, udvarias taps hallatszott a koktélospoharak csengése és a halk 
beszélgetés  moraja  közepette.  A  teremben  lévők  fele  Logant  figyelte, 
másik fele Donát. Az arcokra kiült a várakozás feszültsége.

A  kiosztott  díjak  és  az  elfogyasztott  alkohol  hatására  a  jókedv  a 
tetőfokára hágott. A büféasztal mellett mindenki sutba dobta a fogyókúrát. 
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Hajdani  pletykákat  elevenítettek  fel,  miközben  újak  keltek  szárnyra. 
Remekül érezték magukat.

De ez volt az a pillanat is, amikor kezdetét vette az est nagy drámája. 
Mindenki emlékezett rá, hogy annak idején Logan és Dona kizárólag csak 
egymással táncoltak minden bulin.

Dona szeretett volna kámforrá válni, hogy ne kelljen végigszenvednie a 
most  következő számot.  A  táncparkett  fölött  Loganre  nézett,  aki  e  pil-
lanatban is még karját hanyagul a barátnője vállára fektetve állt ott, míg 
másik keze mutató- és középső ujja között egy hosszú nyakú sörösüveg 
lógott. Tenyérrel fölfelé a szájához emelte, majd megdöntötte az üveget, 
ivott egy kortyot, s míg égő szemmel Donát nézte, átadta az üveget a szá-
ját biggyesztő Lanának.

Olyan  léptekkel,  mint  a  megölt  áldozatát  megközelítő  nagyragadozó, 
átvágott a táncparketten, és alig pár centiméterrel Dona előtt megállt.

- Táncolunk, Dona?
- Azt hiszem, nincs más választásom.
-  Úgy  van.  Nincs  más  választásod.  Mindenki  minket  néz.  Most  nem 

lóghatsz meg, ha netán ezt forgatnád a fejedben.
Kihívó  megjegyzés  volt,  de  nem kérhette  ki  magának.  Mindazonáltal 

felszegte az állát, és aranybarna szemében szikrák villantak meg. Logan fi-
gyelte ezt az átváltozást, és szája sarkában elégedett mosoly jelent meg. 
Széttárta a karját, és Dona belépett a két kar közé. A többiek tapsoltak.

- Hajrá, Dona! Hajrá, Logan! - hallatszott Dudus hangos biztatása.
A  volt  osztálytársak  hujjogatása  és  harsány  füttyögetése  közepette 

Logan két  erős  karjával  közelebb húzta  hajdani  osztálytársát  magához. 
Úgy ölelte, mint akkor régen, mindkét karjával szorosan átfogva a derekát. 
Ettől Dona sem tehetett mást, kénytelen-kelletlen ráfektette karját a férfi 
vállára.

- Lana néz bennünket.
- Kit érdekel?
- Őt. Túl szorosan fogsz át.
- Ez lassú szám.
Dona érezte a férfi leheletét a haján. Mindent érzett. Mintha átaludtak 

volna  ezeket  az  éveket,  és  újból  felébredő  érzékeik  csak  annál 
hevesebben  vágyakoznának  mindarra,  amiket  ezalatt  elmulasztottak. 
Borzasztó jó érzés volt ez a már-már vakmerő belefeledkezés, és annak is 
tudatában  volt,  hogy  amikor  fölnézett  a  férfi  szemébe,  a  tekintetében 
kihívás tükröződött.

- Te kérted, hogy lassú szám legyen?
- Igen.
- Miért?
- Buta kérdés, Dona. - Közelebb már nem léphetett ennél, mert testük 

teljes  hosszában egymáshoz  ért,  de  magához  szorította.  -  Hogy  átölel-
hesselek. Hogy lássam, megváltoztál-e.

- Miért, emlékszel, milyen voltam?
- Emlékszem. 
- És?
- Van némi változás itt és ott.
- Hol és hol? - mosolygott Dona kacéran.
- Itt és ott - pillantott Logan Dona egyik melléről a másikra.
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- Ó. - Dona mosolyából eltűnt a nagy magabiztosság.
A  férfi  széles  mellkasából  felmorajló  halk  kuncogás  megremegtette 

Dona mellét.
- Zavarba jöttél?
- Azelőtt soha nem beszéltél velem így.
- Ó, akkor még egy izzadó tenyerű, zöldfülű tacskó voltam. Azóta férfi 

lett belőlem, aki ki meri mondani azt, amire gondol. - Játékosan megszorí-
totta Dona derekát. - Nagyon tetszik, hogy ilyen érett testű nő lett belőled.

- Azért Dudussal még nem versenyezhetek.
- Szegény Jerry - nevetett Logan. - Élete végéig kísértheti az a tudat, 

hogy  az  osztályban  minden  srác  oda  volt  azért,  hogy  letapizhassa  a 
feleségét.

- Te is? 
- Mit?
- Te is le akartad „tapizni”?
-  És  azt  hiszem,  nyolcadikban  próbáltam.  Kaptam  tőle  egy  akkora 

pofont,  hogy egy hétig  csillagokat  láttam, és  soha többé nem mertem 
kikezdeni vele.

Ekkor már több pár is csatlakozott hozzájuk, és a táncparkett kezdett 
benépesülni. Egymásra mosolyogtak, de akkor Logan arcáról lehervadt a 
mosoly, és a szeme izzó parázsként égette Dona arcát.

- Jól nézel ki, Dona.
- Köszönöm.
- Ne mondd ezt! - sziszegte a férfi dühösen. - Nem üres bók akart lenni. 

Te is tudod, hogy ma is épp olyan gyönyörű vagy, mint akkor voltál. Vagy 
még gyönyörűbb. És azt is tudod, milyen ellenállhatatlanul vonz engem a 
szépséged. - És mintha meg akarná mutatni, hogy mennyire, még szoro-
sabban fonta Dona köré a karját.  Combjaik egymáshoz simultak, hasuk 
egymásnak feszült, csípőjük egymásba olvadt. Dona melle rálapult a férfi 
kemény mellkasára.

A zene elhallgatott.
Dona megpróbált kibontakozni a férfi öleléséből, de az nem eresztette 

el.
-  Logan,  a  zene  -  súgta  elhaló  hangon  a  nő,  de  nem  mert  a  férfi 

szemébe nézni, mintha attól félne, hogy megperzselődik.
- Mindjárt újrakezdődik.
- De a barátnőd - emlékeztette Dona bátortalanul, miközben egy újabb 

lassú szám kezdődött el.
- Majd vár.
- Biztos vagy benne?
- Nem. De a legkevésbé sem érdekel.
- Ez nem valami hízelgő ránézve.
- Ha Lana úgy gondolja, jó buli lesz, egy éjszakára is eljön az emberrel - 

húzta el a száját Logan.
- Mostanság ilyen a kapcsolatod a nőkkel?
-  Igen.  Kellemes  és  minden  bonyodalomtól  mentes.  Mit  veszíthetek 

vele?
- Az önbecsülésedet.
A  férfi  harsányan  felkacagott,  de  amikor  Dona  szemébe  nézett, 

tekintetében a humornak a leghalványabb jele sem látszott.
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- Én már rég elveszítettem az önbecsülésemet, Dona. Akkor, amikor te...
- Kérlek, Logan, ne.
Az, ahogy kimondta a nevét, egy csapásra eloszlatta a férfi haragját. Ez 

és  a  mozdulat,  ahogy  előrehajtotta  a  fejét,  és  homlokát  ráfektette  a 
mellére, teljesen levette a lábáról. A harag helyébe izzó vágy lépett, hogy 
szorosan  magához  ölelje,  és  mostantól  kezdve  védelmezze,  szeresse, 
ahogy mindig is akarta. És valóban magához ölelte, de ez az ölelés szelíd 
volt és gyöngéd. Lenézett a nő feje tetejére, és a legszívesebben csókot 
lehelt volna oda, ahol a haja kettéválik. Ó, nagyon is jól emlékezett erre a 
szőke hajra, mely a holdsugár és a méz színét idézte számára.

Átfogta az izmos, ugyanakkor nőiesen hajlékony testet, és míg lassan 
ringatóztak a zene lágy ütemére, hallotta a nő ruhájának halk zizegését. 
Ó,  hogy  szerette  volna  rétegenként  lefejteni  róla,  hogy  megláthassa 
meztelen  bőrének  színét,  érezhesse  anyagának  tapintását  a  saját 
meztelen bőrén!

Orrába csapott a nő hódítóan édes, fűszeres virágillata, melybe a citrom 
virágának könnyű frissessége vegyült.  Vágyott  rá, hogy orrát hozzádör-
gölje  a  nő  fülcimpájához,  hogy  ajkával  megbirizgálja  a  gyémánt 
fülbevalóját,  nyelvével  megízlelje  az  őszibarackra  emlékeztető,  selymes 
bőrt. Kóstolgatni szerette volna. Tetőtől talpig.

Fölemelte egyik kezét, és levette vele Dona mindkét kezét a nyakából. 
Kezük szorosan összekulcsolódott. Dona ujjai ernyedten kiegyenesedtek, 
majd  becsúsztak  Logan  ujjai  közé,  s  lesiklottak  Logan  tenyerébe, 
végigtapintva a tenyér bőr-keményedéseit.

- Még mindig kemény munkával keresem a kenyeremet, Dona.
- A családi farmotokon?
- Nem egészen. A föld ugyanaz, de... Majd holnap meglátod. Ugyanis ott 

lesz a piknik. Az én házamnál.
- A szüleid ott laknak, veled együtt? A férfi megrázta a fejét.
- Beköltöztek a városba. Mindketten megöregedtek, kisebb ház kellett 

nekik.
- Tudom, hogy sikerültek a dolgaid. Olvastam rólad a  Texas Monthly-

ban.
- Gondoltad is, hogy feltört a pasi, mi?
- Sohasem kételkedtem benne, hogy neked sikerülni fog.
-  Nem  úgy,  mint  mások.  Például  a  szüleid  -  jegyezte  meg  Logan 

keserűen.
Dona elfordította a tekintetét, és ez dühítette a férfit.
- Mondd meg nekem, Dona: Mit szólnának, ha most látnának bennünket, 

ahogy itt táncolunk? Ez a piszkos paraszti kéz ma is túl piszkos lenne ah-
hoz, hogy hozzád merjen érni?

- Régen történt, Logan.
- Nem olyan régen, hogy elfelejtettem volna. Elég tiszta, elég jó, elég 

gazdag vagyok már ahhoz, hogy megérinthesselek?
- Nekem ez sohasem számított! - kiáltott fel a nő halkan.
- O, dehogynem - felelte a férfi behízelgő hangon, és a nő fölé hajolt. - A 

döntő pillanatban nagyon is számított!- Engedj el. - Dona két kezét a férfi 
mellének feszítve kényszerítette rá, hogy elengedje. Amikor körül se nézve 
hátrafordult, egyenesen Alnek ütközött.

- Más partnert keresel, Dona? - kérdezte Al nehezen forgó nyelvvel.
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- Most nem, Al. Kimegyek a mosdóba. Kimenekült a táncparkettről, és 
meg is találta a mosdót ott, ahol emlékezett rá. Itt gyűltek össze a lányok, 
hogy a tánc szüneteiben megfésüljék és kirúzsozzák magukat és egymást, 
s közben jókat pletykáljanak. Most inkább behúzódott  az egyik fülkébe, 
hogy egyedül lehessen: senkit sem akart látni, amíg össze nem szedi ma-
gát kicsit.

Logan ölelése nagy boldogságára és fájdalmára ugyanolyan volt, mint 
régen.  De  mégsem  teljesen  ugyanolyan.  Már  nem  voltak  boldogságtól 
sugárzó, szerelmes gyerekek. Az átélt szívfájdalom közepette elveszítették 
az ártatlanságukat. Már ő sem volt az a mindenben a romantikát kereső 
lány, aki elhiszi, hogy ez a történet is olyan boldog véget fog érni, mint 
ahogy a tündérmesék utolsó oldalán olvasható.

Mára  felnőtt  nő  lett  belőle.  A  vágyai  is  érettebbek,  kifinomultabbak. 
Valaha naiv módon azt hitte, szüksége van Loganre. Valaha érthetetlen, ti-
tokzatos,  ismeretlen vágyak ébredtek a testében, de ma már pontosan 
tudja,  hogy  mit  akar.  Őt  akarja.  Mindenestől.  Mélyen  befogadni  őt  a 
testébe, megtelni a keménységével.

De neki sem volt könnyebb, mint a férfinak. Nem kaphatta meg őt. Most 
még annyira sem, mint akkor régen.

Valamelyest  lecsillapodva  kiment  a  mosdóból,  s  a  táncterem  felé 
haladva, átvágott  az üres előtéren.  Balra egy ajtó volt,  és egy hirtelen 
elhatározással  benyitott  rajta.  Egy  kis  raktár  volt  itt,  éppoly  meghitt 
fészek, mint ahogy emlékezett rá.

- A csókolódzós szoba.
Meglepetten pördült hátra. Logan állt közvetlenül mögötte. Lépett egyet 

előre, amivel arra kény-szeri tette Donát, hogy behátráljon a pici szobába, 
majd becsukta maga mögött az ajtót.

- Mit mondtál? - kérdezte Dona elfúló hangon.
- így hívták a fiúk. Csókolódzós szobának. A táncos bulikon rendszerint 

becsaltuk ide a lányokat, akikkel jártunk. Kíváncsi lennék, tudják-e itt az 
Elks Lodge-ban, milyen legendás hírre tett szert a lomkamrájuk.

Dona  halványan  elmosolyodott.  Hevesen  vert  a  szíve,  a  torka  is 
kiszáradt, de megpróbált fesztelennek mutatkozni.

- Mi, lányok, tudtuk, hogy mit műveltek itt.
- Igazán? Sejtettük, hogy tudjátok. De ettől csak még izgalmasabb volt a 

játék. - Még egy lépést tett a nő felé, aki már egészen a falnál volt. Dona 
nem akarta,  hogy Logan lássa rajta,  menynyire  csapdába esettnek érzi 
magát.

- Jó volt újra látni téged, Logan. Már épp kifelé indultam, és...
- Emlékszel arra, amikor utoljára voltunk itt együtt?
- Mi van Lanával?
- Mi van vele? - kérdezte a férfi ingerülten.
- Biztosan keresni fog téged.
- Nem, nem fog. Átpasszoltam őt Alnek. - És megint közelebb lépett. - 

Felejtsd el most Lanát, felejts el mindent, csak arra gondolj, amikor utol-
jára voltunk ebben a szobában. Emlékszel?

- Nem. Vagyis igen. Nem tudom. Most elmegyek, Logan. Jó éjszakát.
Ahogy  megpróbált  eliszkolni  mellette,  a  férfi  elkapta  a  karját,  és 

nekiszorította a falnak.
-  Emlékszel.  És  én  is  emlékszem.  Rózsaszínű  ruha  volt  rajtad.  A  fél 
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vállad szabad volt benne, és itt egy fodor volt rajta. - Ujjával tüzes vonalat 
húzott a nő egyik vállától a mellén át az ellenkező karjáig. Dona halkan 
felnyögött. Teste minden erogén zónájában vészjelek harsantak fel. - Apró 
gyöngyöket  viseltél  a  füledben,  itt  meg egy sima nyaklánc  volt.  -  Ujja 
végigvándorolt Dona nyakán, s aztán is ottmaradt, hogy cirógassa a nyak 
finom bőrét. - A hajad fel volt csatolva, de oldalt kis tincsek lógtak be az 
arcodba. így. - Es gyengéden húzgálni kezdte kétoldalt a fényes, szőke tin-
cseket, míg azok ki nem szabadultak, hogy kétfelől cirógassák Dona arcát.

Az  emlék  élénken  élt  benne,  de  Dona  tagadta  mind  a  férfi,  mind 
önmaga előtt.

- Nem emlékszem.
- De igen, emlékszel.
A nő szembefordult a fallal, hátát mutatva a férfinak. Ő azonban nem 

hátrált meg. Még közelebb lépett, annyira, hogy a nő a tarkóján érezte a 
leheletét,  a  combját,  amint  hátulról  hozzányomódik  a  combjához,  s 
kemény ágyékát, amint nekifeszül a fenekének.

-  Egymáshoz  tapadva  táncoltunk,  mintha  össze  akarnánk  olvadni, 
azután kijöttünk ide, és addig csókolóztunk, míg feldagadt a szánk. Olyan 
finom,  olyan  édes  voltál,  hogy  nem  tudtam  betelni  a  száddal.  Amikor 
könyörögtem neked, hogy érints meg, te kihúztad az ingemet a nadrágom-
ból, és a mellemre fektetted mindkét tenyeredet.

- Hagyd abba, Logan!
- Akkor is ezt mondtad. Amikor megérintettem a melledet, azt mondtad, 

„ne”. De nem akartad, hogy abbahagyjam. Nem akartad igazán. Én meg 
tovább  simogattalak,  tovább  fogdostalak,  míg  már  mindkettőnk  teste 
tűzben égett. Te éppúgy akartál engem, mint én téged.

- Ne csináld ezt! - könyörgött a nő rekedten. A feje előrebillent, de csak 
azt érte el vele, hogy a férfi szája rátapadt hátul a nyakára. 

- Miért ne? Azt akarom, hogy emlékezz. Azt akarom, hogy emlékezz rá, 
milyen szerelmesek voltunk egymásba.

- Emlékszem.
-  Valóban?  Akkor  miért  nem mondtad  meg a  szüleidnek,  mit  érzünk 

egymás iránt?
A nő hirtelen szembefordult a férfival.
- Megmondtam!
- Nyilván nem győzted meg őket - mordult fel a férfi. - El tudod képzelni, 

milyen érzés volt nekem, hogy őket választottad és nem engem?
- Nem tehettem mást.
- Tizennyolc éves voltál. A törvény előtt független ember. Megtehetted 

volna.
-  Nem!  -  kiáltotta  a  nő.  Egy  hosszú,  néma  percig  ez  a  rövid  szó 

visszhangzott körülöttük a kis szobában.
-  Nos,  mindenesetre  most  úgy  döntöttél,  hogy visszajössz  -  folytatta 

aztán lassú, kimért szavakkal a férfi. Egészen közelhajolt hozzá, mígnem 
testük melltől  térdig összeért.  -  Akkor elmentél velük, de most itt  vagy 
velem.

A  kék  szempár  izzó  tekintete  megijesztette  a  nőt,  de  igyekezett 
bátornak mutatkozni.

-  Engedj  elmenni,  Logan.  Már  nem  vagyunk  gyerekek,  akik  minden 
eldugott sarokban nyalják-falják egymást.
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- Látod, ebben tökéletesen igazad van. Én sokkal többet akarok tőled, 
mint pár perces csókolózást. - A nő megpróbált kifordulni a férfi mellől, de 
az  csak  annál  erősebben  nyomta  oda  a  falhoz.  -  Nem  kellett  volna 
visszajönnöd, Dona. Vagy csak akkor, ha azt akarod, hogy behajtsam az 
adósságodat.

A nő torka összeszorult a félelemtől és a visszafojtott szenvedélytől.
- Miféle adósságomat? Mit akarsz tőlem?
-  Most  viccelsz,  ugye?  Tudod  nagyon  jól,  hogy  mit  akarok.  -  A  férfi 

lehajtotta a fejét,  de olyan mélyre,  hogy az ajkuk majdnem összeért.  - 
Tartozol nekem egy nászéjszakával.
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Második fejezet

Több  mint  egy  percig  bámult  föl  a  férfira  dermedten,  úgy,  hogy  se 
mozdulni,  se  gondolkodni,  se  lélegzetet  venni  nem  tudott.  Csak  e 
bénultság feloldódása után kezdte felfogni a hallott szavak értelmét.

- Ezt nem mondod komolyan - suttogta.
- Nagyon is komolyan mondom.
- De nem szó szerint.
-  De  még  mennyire,  hogy  szó  szerint  -  felelte  a  férfi  halkan,  de 

elszántan.
A nő megnyalta az ajkát, s némán fohászkodott, hogy Logan mozduljon 

el végre az útból. Mert a teste úgy hozzápréselődött, hogy minden egyes 
kemény  felületét  külön  érezte  a  testén.  Farmernadrágja  eleje 
benyomódott az ő selyemruhájába, s ettől forróság öntötte el az egész tes-
tét.  Melle  belesajdult  a  férfi  keze  érintése  utáni  sóvárgásba.  Most 
mindennél jobban vágyott arra simogatásra, melynek emlékét mindeddig 
tagadta.

Ám  ezek  vállalhatatlan  vágyak  voltak.  Hogy  győzhetné  meg  erről 
Logant, amikor minden megnyilvánulása arról árulkodott, hogy halálosan 
komolyan  gondolja,  amit  mond?  Ezt  az  embert  férfiasságában  komoly 
kudarc érte, és ez a kielégítetlenség és csalódottság immár tíz esztendeje 
rágja őt belülről.

- Gyerekek voltunk még, Logan - próbált a lelkére beszélni.
- Fiatalok voltunk, ez igaz. De nem gyerekek. A gyerekek nem tudják, 

mit csinálnak. Mi tudtuk, Dona. Mi pontosan tudtuk, hogy mit csinálunk. 
Tudtuk azt is, hogy mit akarunk. Egymást.

A nő nem tudta,  mit  válaszoljon.  Ismerős volt  az egész vita,  sokszor 
lefolytatta  magában  a  tíz  év  alatt,  és  mindig  alulmaradt.  Hogy  is 
remélhetné, hogy most meg tudja győzni a férfit?

- Abban igazat adok neked, hogy fizikailag valóban akartuk egymást, de 
nem ismertük fel...

-  Ha  mindössze  csak  ennyit  akartam volna,  Dona,  nem tartóztattam 
volna meg magam az alatt a két év alatt, amíg együtt jártunk.

Fájdalmas mosoly jelent meg egy pillanatra a férfi szája szögletében.
- Együtt jártam az osztály legszebb lányával, miközben minden srác a 

fél karját odaadta volna azért, hogy legalább egyszer randizhasson vele.
De te nagyon rendes lány voltál, úgyhogy hiába is reménykedtek ebben.
- Most azt várod, hogy bocsánatot kérjek?
- Nem.
- Nem sejtettem, hogy ilyen óriási áldozatot hozol értem - jegyezte meg 

Dona gúnyosan.
- Áldozatot, igen. De nem óriásit. Mindenáron veled akartam lenni.
- Akkor most miért teszel erkölcsi alapon szemrehányást nekem?
A férfi kezdte elveszítem a hidegvérét.
- Azért, hogy végre megértsd, nem csak azért vettelek feleségül, hogy 

végre lefektethesselek. Szerelmes voltam beléd, a mindenségit!
Keményen megragadta a nő mindkét vállát.
-  Nem  csak  a  nászéjszakánkra  gondoltam,  amikor  elszöktünk,  hogy 

keressünk egy békebírót. A közös életünkre is gondoltam, amit majd le-
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élünk egymással. Abban a naiv hitben éltem végig az egész ceremóniát, 
hogy ezzel most egy életre elköteleztük magunkat egymásnak. Számomra 
az egész nem azt jelentette, hogy papagáj módra elismétlem a szavakat, 
amelyek  törvényesen  is  lehetővé  teszik,  hogy  ágyba  bújhassak  veled. 
Nekem azok a szavak jelentettek is valamit.

Zihálva szedte a levegőt, és ujjai mélyen belevájtak a nő felsőkarjába.
-  Tudod  te,  milyen  megalázó  volt  ifjú  férjként  kilépni  a  békebíró 

irodájából, csak azért, hogy ott helyben mindjárt le is tartóztassanak? Az 
isten  szerelmére,  Dona,  képzeld  magad  az  én  helyembe!  Próbáld 
elképzelni, mit érezhettem akkor!

A nő eddig keményen tartotta magát, de most, hogy felidézte a villanó 
vakukat, a villogó kék lámpákat, a lármát, a zűrzavart, a szülei dühös és 
Logan felháborodott arcát, erőtlenül roskadt a férfi mellére.

-  En  ugyanígy  éreztem.  Emlékezz  csak  vissza,  milyen  hisztérikusan 
sikoltoztam,  amikor  bevonszoltak  a  seriff  autójába.  Könyörögtem nekik, 
hogy ne bántsanak téged.

-  Én  csak  azt  láttam,  hogy  a  szüleid  úgy  vigasztalgatnak,  mintha 
legalábbis emberrablók karmaiból mentettek volna ki.

- Érthető volt az aggodalmuk. Felelőtlenség volt így elszökni tőlük.
- Ezek szerint megbocsátod az apádnak, hogy elvitetett a rendőrökkel, 

amiért elloptam az autótokat?
- Nem, nem - válaszolta a nő elkínzottan. - Szörnyű dolgot tett ezzel. De 

semmilyen más módot nem talált arra, hogy feltartóztasson minket.
- Hát, átkozottul hatásos jelenet volt. - Logan két keze lecsúszott Dona 

karján. - Aztán elejtette a vádat, de csak azután, hogy én pár napot bent 
töltöttem  a  fogdában.  Azalatt  ők  elmenekítettek  téged  Dallasba,  és 
érvényteleníttették a házasságunkat.

Azoknak a napoknak minden nyomorúsága felelevenedett Dona előtt. 
Mennyit sírt, rimánkodott, alkudozott, még szökéssel és öngyilkossággal is 
fenyegetőzött,  ha nem engedik, hogy találkozzon Logannel.  De a szülei 
hajthatatlanok voltak. Az a fiú nem hozzá való, hajtogatták. Boldogtalanná 
tenné egy életre. Nem tudná biztosítani számára azt az életszínvonalat, 
amit  ők  szántak  neki,  amelyben  felnevelték.  Nem  az  ő  „fajtájuk”.  És 
amikor  már  kimerítette  minden  energiáját,  hónapokig  valamiféle 
kábulatban élt.

- Elmentem Dallasba, és sikerült is találkoznom az apáddal -  mesélte 
Logan. - Addigra te és az édesanyád már elutaztatok Európába. Apád azt 
mondta,  megbántad,  amit  tettél,  és  soha  többé  nem akarsz  találkozni 
velem.

-  Soha  nem  mondtam  ilyet  -  jegyezte  meg  Dona  ugyanazzal  a 
fásultsággal, amilyen állapotban akkor volt. - Rám kényszerítették azt az 
utat.  Hat  hónapig  maradtunk  Európában.  Mire  visszaértünk,  beláttam, 
hogy minden hiába.

A férfi ismét megragadta, és szelíden megrázta.
- Nem volt reménytelen. Addig nem, amíg bele nem törődtél. Csak annyi 

kellett volna, hogy elszántabban küzdj ellenük.
- Nem tehettem. A szüleim voltak.
-  Én  pedig  a  férjed  voltam.  -  A  szó  olyan  nyersen  és 

megfellebbezhetetlenül  hangzott  el,  hogy  Dona  beleremegett;  hogy  a 
félelemtől-e vagy a reménykedéstől, maga sem tudta volna megmondani. 
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-  Hiába volt  meg az esküvőnk, sohasem lettél a feleségem, Dona. Meg 
akarom kapni azt, ami jár nekem.

A nő megpróbált kiszabadulni a férfi kezéből, és enyhe csalódottsággal 
vette tudomásul, amikor sikerült.

- Ez lehetetlen.
A férfi halkan felnevetett, és mutatóujja elindult a nő alsó ajka felé.
-  Egyáltalán nem lehetetlen.  Mindketten egészséges,  felnőtt  emberek 

vagyunk, akik megegyezhetnek egymással.
A nő ellökte a férfi kezét.
- Én nem egyezek meg veled.
-  Dehogynem -  szögezte  le  a  férfi  határozottan.  -  Sohasem mennék 

utánad Dallasba, de most te jöttél el ide. És ami vagy aki az én birtokomra 
téved, az az én tulajdonom.

- Ez úgy hangzik, mint egy fenyegetés.
- Az is. Vagy ígéret, attól függ, hogyan értelmezed.
- Üres fenyegetőzésnek, Logan. Ma este visszautazom Dallasba.
A férfi  elkapta a Dona nyakában függő medált, és armál fogva húzta 

mind  közelebb  magához,  mígnem  a  nő  feje  természetellenes  szögben 
hátrahajlott. De addigra Logan szája már olyan közel volt az övéhez, hogy 
előbb látta mozdulni, mintsem eljutottak volna a fülébe a sziszegve ejtett 
szavak:

-  És  ezzel  megint  arról  akarsz  meggyőzni,  hogy  milyen gyáva  vagy? 
Nem hiszem el, Dona.

A  nő  várta  a  csókot,  melyből  nem  lett  semmi,  és  újra  elfogta  a 
csalódottság érzése.

-  Holnap  találkozunk.  -  A  férfi  elengedte,  s  arcán  pimasz  mosollyal 
kihátrált a kis kamrából, és becsukta maga után az ajtót.

- A francba!
Dona  ledobta  a  táskáját  az  ágyra,  majd  maga  is  végignyúlt  rajta. 

Hanyatt  fekve  lerúgta  a  cipőjét,  aztán  csak  bámulta  a  motelszoba 
plafonját,  ahol  még  most  is  Logan  szemtelen  vigyorát  látta,  amellyel 
magára hagyta a lomkamrában. Öklével rávágott a hepehupás matracra.

- Ó, hogy milyen pimasz fráter!
De dühéből hiányzott az igazi meggyőződés, és ezzel maga is tisztában 

volt. Az oldalára fordulva összegömbölyödött, és arcát ráfektette a kezére. 
Pökhendi,  öntelt,  beképzelt  kölyök.  Már  akkor  is  született  vezér  volt, 
akinek  mindenki  akaratlanul  is  a  vonzásába  került.  Csupa  derű  és 
nagylelkűség, és az esetek nagy részében kedves is.  Dona tudta,  hogy 
Logan azt akarta, neki is fájjon ugyanúgy, ahogy ő szenvedett. De azt is 
tudta, hogy szándékosan nem akart megsértem senkit.

Mint ahogy azzal is tökéletesen tisztában volt, hogy mind a mai napig 
szerelmes a férfiba. 

- Istenem, mit tegyek?
Végzetes  hibát  követett-e  el  azzal,  hogy  úgy  ítélte  meg,  visszajöhet 

Hardwickba? Sokszor már-már sikerült meggyőznie magát, hogy nem sza-
bad  eljönnie  az  osztálytalálkozóra.  De  valami  ellenállhatatlanul  húzta 
vissza, és már-már önkínzó módon vágyott viszontlátni őt, s megtudni, mi-
lyen lehet most az élete. Az újságcikk nem emlegetett egy Mrs. Webstert, 
sem családot, de ettől még nem lehetett biztos benne, hogy Logan nem él 
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boldog házasságban. Ha igen, talán bele is pusztult volna a fájdalomba.
És  mégis:  nem lett  volna  jobb  úgy,  mint  ebben  a  kínos  helyzetben, 

amibe  belekerült?  El  kéne  utaznia.  Még  ma  éjjel.  De  ha  elutazik, 
cserbenhagyja azt a sok embert, aki számít rá.

Az egész olyan ártatlanul kezdődött. Egy bizottsági ülésen volt, ahol egy 
jótékonysági  célú  ebéd  megrendezése  került  szóba,  amellyel  talán 
megteremthetnék a vállalkozásuk anyagi alapjait.

-  Azon  a  pénteken  nem leszek  itt  a  városban  -  szólt  akkor  Dona.  - 
Hardwickba utazom, a tízéves osztálytalálkozónkra.

-  Hardwickba?  -  figyelt  fel  a  város  nevére  az  elnöknő.  -  Az  Kelet-
Texasban van, ugye?

- Innen három óra autóval - felelte Dona. - Egy kisváros. Apámnak annak 
idején fűrészáru-vállalkozása volt ott.

Mrs. Meneffee odament az íróasztalához, és addig kotorászott az egyik 
fiókjában, míg talált egy térképet. Kis ideig tanulmányozta, aztán izgatot-
tan felkiáltott:

- Épp  erre  gondoltam!  Dona,  Hardwick  nincs  is  messze  attól  a  régi 
egyházi táborhelytől, amit meg szeretnénk venni.

- Ó!
- Bizony. Es annak az egész területnek a tulajdonosa épp Hardwickban 

lakik.  Majdnem  biztos  vagyok  benne.  -  Lapozgatni  kezdett  a  jegyzet-
füzetében. - Úgy van! Mr. Logan Webster. Neki tehenészete van, ezenkívül 
ingatlannal és földgázzal foglalkozik, de ha jól tudom, olajjal nem. Pár éve 
vette  meg azt  a  régi  táborhelyet,  de  azóta  sem kezdett  vele  semmit. 
Abban a reményben vettük fel vele a kapcsolatot, hogy hátha eladná ne-
künk. Eddig nem kaptunk választ tőle.

Dona  a  Gyerekbarát  Alapítvány  alapító  tagjai  közé  tartozott.  Az 
alapítvány egyetlen célkitűzése volt,  hogy anyagi  alapokat teremtsen a 
fogyatékos  és  hátrányos  helyzetű  gyerekek  megsegítésére.  Régi  álma 
volt, hogy ezeknek a gyerekeknek létrehozzanak egy nyári tábort.

- Ismeri őt? - kérdezte Mrs. Meneffee. Magán érezve a kutató pillantást, 
amely  a  legszorosabbra  zárt  marokból  is  ki  tudott  csalogatni  egy 
százdolláros bankjegyet, Dona elfordította a tekintetét.

- Igen - mondta, és megköszörülte a torkát. - Legalábbis már hallottam 
róla.

- Nem hívná föl, míg odaát lesz? Ha valaki ráveheti, hogy adja el nekünk 
olcsón azt a területet, hát az maga.

Hiába próbált ellenkezni, a nő nem tágított, és végül meg kellett ígérnie, 
hogy hardwicki látogatása alatt találkozni fog Mr. Websterrel.

- Hát, találkoztam vele - szólt oda egykedvűen a tükörképének, mialatt a 
fürdőszobában levetkőzött. - És nem hinném, hogy kifejezetten nagylelkű 
hangulatában volt.

Igen, nem annyira adni, mint inkább elvenni akart. És ráadásul mit...
Megborzongott,  miközben  belebújt  a  hálóingébe.  Útban  az  ágy  felé 

szeme megakadt  az  asztalon  heverő  irattáskáján.  Odament,  és  kivette 
belőle a magával hozott szórólapokat és brosúrákat.

A  képekről  gyerekek  bámultak  rá,  és  a  szíve,  mint  mindig,  most  is 
összeszorult.  Nagyon  fontos  munkát  végzett,  sokkal  fontosabbat,  mint 
amilyenek a saját személyes problémái voltak. Ha összevetette a maga 
életét azzal a sok nehézséggel, amit ezek a gyerekek és a családjaik nap, 
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mint  nap  megtapasztaltak,  az  összes  aggodalma  önzésnek  és 
kicsinyeskedésnek tűnt.

Azzal  az  elhatározással  oltotta  el  a  lámpát,  hogy  holnap  a  Dudustól 
kapott térkép és utasítások nyomán elmegy Logan házába.

Meígérte, hogy beszélni fog vele a föld dolgában. És ami még ennél is 
fontosabb, évekkel ezelőtt elkötelezte magát egy ügy mellett. És semmi, 
még Logan fenyegetőzése sem akadályozhatja meg abban, hogy teljesítse 
az ígéretét.

-  Tudod,  mennyire  szeretnélek  gyűlölni  -  mondta  Dudus,  miközben 
elmajszolt egy darab tortillacsipszet. Dona vele szemben ült a verandára 
kitett  asztalnál.  A napernyő szélét  szegélyező rojtok  szelíden lengtek a 
könnyű nyári szellőben.

- Miért? - nevetett Dona.
- Hogy miért? Nézz végig magadon! Nem izzadsz. Szerintem ez a nő egy 

földönkívüli - súgta oda színpadiasan a férjének.
- Ki a földönkívüli? - lépett ebben a pillanatban Dudus háta mögé Logan.
- Dona. Nem izzad. A haja sohasem rendetlen. Pedig úszott! Én, amikor 

úszom, úgy jövök ki a vízből,  mint egy zilált  külsejű bivaly. O meg úgy 
bukkan a felszínre, mint valami nyavalyás sellő.

Logan  behajlított  térddel  kukucskált  be  a  napernyő  alá,  hogy  lássa 
Donát. Míg nézték egymást, a vízben lármázok, a vidám kiáltások közepet-
te röplabdázók és a körülöttük jókedvűen csivitelők zajongása mintha egy 
csapásra megszűnt volna.

- Elég jól néz ki - mondta halkan a férfi.Dona elpirult a széles karimájú 
szalmakalap  árnyékában,  és  a  hatalmas  napszemüveg  színezett  üvege 
nem  rejtette  el  lecsukódó  szempilláit.  A  bikinije  fölött  viselt  pántos 
strandruhában bőre áttüzesedett a férfi átható tekintetétől.

-  Kölcsönadnád nekem legalább egyetlenegy délutánra azt  a nádszál 
termetedet? - kérdezte Dudus.

- És mit kezdenél vele? - kérdezte vissza játékosan Dona, aki hálásan 
fogadta Dudus közbevetett kérdését.

- Meztelenül futkároznék a parton.
Logan füttyentett egyet, majd lehajolt, hogy megölelje Dudust. Közben 

pajzánul a fülébe súgta:
- Ehhez minek neked egy másik test? Az lenne ám az igazi, ha téged 

látnánk, háttérben a hullámzó vízzel és a homokkal. Páholyjegyet vennék 
rá.

- Komolyan mondod? - nyílt kerekre Dudus szeme. - Hát észrevetted? 
Ennyi év után kell megtudnom, hogy Logan Webster felfigyelt a testemre, 
és a szívében vágy ébredt utána?

- De hányszor! - villantott rá káprázatos mosolyt Logan.
-  Jerry,  hallottad  ezt?  Nem  vagy  őrülten  féltékeny?  -  fordult  Dudus 

hevesen a férjéhez.
-  De.  Őrülten -  felelte Jerry,  és unottan belekortyolt  a  margaritájába. 

Ekkor  már  kisebb  tömeg  verődött  köréjük,  és  mindenki  nevetett.  Jerry 
nyájas hangon folytatta: - Nem végezhetek ki minden fickót, aki fixírozott 
téged, Dudus. Ők csak nézni akartak. Én viszont elvettelek feleségül.

-  De...  de  mindig  is  azt  mondtad,  hogy  az  én...  -  és  a  két  kezével 
mutatta - az én, tudod mimnek, semmi köze ahhoz, amit te irántam érzel.
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Jerry egyszerű, csúnyácska arcán bűntudatos vigyor jelent meg.
- Hazudtam.
- Jerry Perkins! Hát ezért akartál te mindig mellém ülni a futballbuszon? 

Mert én soha!
-  Dehogynem  -  emlékeztette  élete  párját  Jerry  egy  kéjes  kacsintás 

kíséretében. - Számtalanszor.
-  Ó!  -  fortyant  fel  Dudus.  De  aztán  felülkerekedett  benne  a  jó 

természete,  és  elnevette  magát.  -Igen,  ez  az  igazság.  Bánja  kánya, 
beismerem, élveztem minden percét, és ma is élvezem. Told közelebb azt 
a tálat.

Mindenki nevetett, és az osztály egyik hajdani sportolója megjegyezte:
-  Soha  olyan  jókat  nem  mulattunk,  mint  amikor  a  szurkolócsapatok 

vezetői együtt utaztak velünk a buszon hazafelé egy-egy idegenben ját-
szott meccs után.

- Tényleg emlékeztek? Lássuk csak, kik voltak: Jerry és Dudus...
- Logan és Dona.
- Bizony! Hogy tudtál mindenki mást a hátsó ülésre zavarni, Webster?
- Mindig úgy bele voltak gabalyodva egymásba, hogy rossz volt nézni 

őket.
Logan valósággal belefórta a tekintetét az asztal  túloldalán ülő Dona 

szemébe.
-  Emlékeztek  arra  a  csókversenyre,  amit  Lampasasból  visszafelé 

rendeztünk a buszon?
- Francia csóknak kellett lenni, különben nem ért - idézte fel Dudus.
- Kik győztek?
- Mit gondolsz? Logan és Dona. Ők még mérföldekig bírták, miután a 

többiek már csak levegő után kapkodtak.
- A fenébe is, én csak fél mérfölddel maradtam le - morogta Jerry.
Megint  felcsapott  a  nevetés.  Csak  ketten nézték  továbbra  is  komoly 

arccal egymást.
- Ki vett még részt a versenyben? Ja igen, Janey és F. J.
- Hol van Janey? Azt hittem, itt lesz.
- Beaumontban lakik. Most született kisbabája, a harmadik, ezért nem 

tudott eljönni.
-  P.  J.  Kaliforniában  él.  Ügyvéd  és  megházasodott.  Úgy  hallottam,  a 

felesége is ügyvéd.
- Ez komoly?
Így  folyt  a  társalgás  Dona  és  Logan  körül.  De  ők  mintha  teljesen 

elvesztek volna egymásban.
- Emlékeztek Billy Clyde hogyishívjákra?
- Winslow?
-  Igen,  Billy  Clyde  Winslow-ra.  Belépett  a  hadseregbe.  Elment 

Kambodzsába, és teljesen kicsinálva jött vissza. A végét járja.
- Drog?
- Azt hiszem.
Logan Dona száját figyelte, amely, Dona érzése szerint, mintha a puszta 

tekintet hatására duzzadni kezdett volna. O is a férfi száját nézte, meg az 
állán azt a hasítékot, és felidéződtek előtte azok az esték a futballcsapatot 
szállító  buszon.  Mindig huzat volt.  A jeges szél  befújt  a  rosszul  záródó, 
zörgő  ablakokon,  neki  mégis  mindig  melege  volt.  Összebújtak  a  fiú 
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dzsekije  alatt.  Szájuk  mindaddig  egymáshoz  tapadt,  míg  mindketten 
kifogytak a levegőből; a fiú keze ide-oda vándorolt a testén, amitől sajgott 
minden porcikája, mintha felszökött volna a láza.

Gyűlölték,  amikor  felbukkantak  a  látóhatáron  a  város  fényei;  a  világ 
végezetéig szerettek volna így, egymást átölelve, utazni a sötét buszon. 
Amikor a házuk kapujában elvált a fiútól, egyszerre érezte bágyadtnak és 
izgatottnak, jólesően fáradtnak és mégis felajzottnak magát. A szíve egy 
ütemre dobogott  könn5m és szapora  lélegzetvételével,  s  a  két  combja 
között tilalmas, de annál gyönyörteljesebb nedvességet érzett.

És most elég volt ránéznie a férfira, hogy ismét előjöjjenek ugyanezek a 
tünetek.

- Logan?
Lana doromboló  hangja  úgy  vágta  ketté  Dona  gondolatait,  mint  egy 

harsogó trombitaszó.
- Al be akar kenni. Hol hagytam a naptejet, amikor legutóbb itt voltam?
Horgolt  bikinije  alig  takarta  el  a  lényeget.  Csábosán  csillogott  az 

aranylánc a csípőjén.
Logan úgy nézett rá, mint valami kotnyeleskedő gyerekre. Hivatalosan 

együtt jöttek el erre a hétvégére, de Logan már azt kívánta, bár eltűnne a 
lány.  Egész  nap  szegény  Alt  boldogította.  Ha  azt  képzelte,  hogy  ezzel 
féltékennyé teheti  Logant,  csak az idejét  pazarolta.  Mindennek ellenére 
nem akart goromba lenni hozzá.

- Nem tudom, hol hagytad, Lana. Nézd meg a kisházban.
Mire visszafordult, Dona már elnézést kért a többiektől, és útban volt a 

ház felé.
A  számos  verandaajtó  egyikén  át  lépett  be  a  tágas  konyhába. 

Szalmakalapját  és napszemüvegét letette,  és mindkét kezét égő arcára 
szorította.

Körülnézett. A konyha is lenyűgöző volt, akárcsak a ház többi része, és 
ez meglepte. Tíz évvel ezelőtt csak halvány sejtése volt arról, hogy hol van 
a Webster-farm, de Logan sohasem vitte el  oda.  Azóta még az utak is 
megváltoztak,  és  arra  gondolt,  talán  rossz  irányba fordult  el,  amikor  a 
térképet követve egy háromsávos úton megérkezett a hosszan elnyúló, 
modern farmépület elé.

A  kőből  és  cédrusfából  emelt  ház  a  hatalmas,  csillogó  ablakaival  és 
bonyolult falsíkjaival az építészet csodája volt. A medencét és a kis kerti 
lakot szubtrópusi növények és buja színekben tarkálló virágágyások vették 
körül. A lóistálló és a többi melléképület mögött mezők és rétek terültek 
el,  mint  valami  zölden  hullámzó  tó,  melynek  túlsó  partja  sűrű 
fenyvesekben folytatódott. Dona emlékezett rá, Logan azt mondta, hogy a 
családi farm mindössze néhány nyamvadt hektárt tesz ki. Ezek szerint jó 
nagy  darab  földet  vásárolt  a  meglévő  mellé,  s  a  régi  ház  helyébe 
felépítette a maga birodalmát.

A  ház  belseje  láttán  nem  győzött  álmélkodni.  Szőnyegekkel  borított 
kőpadló kötötte össze az egybenyíló tereket, ahol modern, de kényelmes 
bútorok  varázsolták  otthonosan  lakályossá  a  boltíves  mennyezetű 
szobákat. A napfényes, korszerű konyhában jelenleg óriási rendetlenség 
volt. A parti miatt nagy halmokban gyűlt itt össze a hulladék. Dona fogott 
egy nagy műanyag zsákot, és kezdte bedobálni a szemetet.

- Ez biztosan az újdonság erejével hat rád.
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A  válla  fölött  hátrapillantva,  Logan  alakjának  körvonalait  látta 
megjelenni az ajtó világos négyszögében.

- Mi?
- Az efféle konyhai munka. Nincs szobalányod, aki elvégzi helyetted az 

ilyen munkákat?
Dona  az  ajkába  harapott,  hogy  ne  válaszoljon  vissza  valami 

gorombaságot.  Egész  nap  nem  tudtak  kettesben  lenni.  Lám,  most 
kettesben vannak, és a férfi  sértegeti.  De nem szabad ugrania rá.  Kül-
detése van, amelyet teljesítenie kell. 

Visszafordult a mosogató felé, és hozzálátott a poharak elöblítéséhez, 
hogy aztán berakhassa őket a mosogatógépbe.

-  Nem,  nincs  szobalányom.  Egyedül  élek  egy  kis  öröklakásban.  Még 
annyi  házimunka sincs,  ami  engem  ki  tudna elégíteni,  úgyhogy  semmi 
szükségem szobalányra. 

- Nincs szobalányod. Kis lakásban élsz. Egy egyszerű Buickot vezetsz. - 
Logan odament hozzá, a konyhapultnak támaszkodva karját összefonta a 
mellén,  s  bokáit  keresztbe  téve  egymáson,  szembenézett  vele.  Feszes 
nadrágja zavarba ejtő módon vetett ráncot a nemi szerve körül. - A férjed 
nem fizetett elég nőtartást?

A nő felkapta a fejét, keze megállt a levegőben. A pohárból kiloccsant a 
víz a konyha kövére. Nem gondolta volna, hogy Logan tud róla, volt már 
férjnél. A válási megállapodásuk végképp nem tartozik rá, és ezt meg is 
mondja neki.

De  akkor  meglátta  a  férfi  vigyorát,  és  eldöntötte,  hogy  nem hagyja 
magát provokálni. Lejjebb eresztette a poharat, hogy betegye a mosogató-
gépbe, s közben érezte, hogy lehajoltában csípője súrolja Logan kemény 
combját.

- Nem volt nőtartás. Nem akartam. Semmit nem akartam tőle. Még a 
nevét se.

-  Nem tartott  sokáig  a  házasságotok,  igaz?  Az  a  másik  legalább  be 
tudott csalni az ágyába, mielőtt megszöktél volna tőle?

A nő becsapta a mosogatógép ajtaját, és indulatosan szembefordult a 
férfival. Két keze ökölbe szorulva állt meg a levegőben az oldala mellett, 
körmei mélyen a tenyerébe vájtak.  A dühtől  szinte mozdulatlan ajakkal 
mondta:

- A házasságom...
- Melyik?
- Az igazi.
- A miénk volt az igazi.
- Oké, a második házasságom egy óriási tévedés volt.
- Hallottam, hogy egy ötmillió dollárt érő háza volt Turtle Creekben, régi 

dallasi pénzben számolva. A legjobb kluboknak volt a tagja, és az olajrész-
vényeit még egy sejk is megirigyelhette volna. Ez épp neked való lehetett, 
Dona.

Ez nagyon fájt. Hát csak ennyire tartja őt? Még a szíve is belesajdult.
- Bocsáss meg - mondta halkan, és elfordult, hogy kimenjen.
A hosszú, erős ujjak lazán, de ellentmondást nem tűrően kulcsolódtak a 

csuklójára. De nem fordult  hátra, amikor a férfi  szelíden megrántotta a 
kezét.

-  Ne  haragudj!  Nem  kellett  volna  ezt  mondanom.  Miért  nem  vágtál 
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pofon?
Hogy a nő még erre sem fordult hátra, az ujjak felvándoroltak a karján, 

és puhán rásimultak a felsőkarja érzékeny bőrére.
- Dona. Nézz rám!
A nő megfordult, és könnyben úszó szemét a férfira emelte.
- Ne haragudj.
-  Borzasztóan  igazságtalan  vagy,  Logan.  Mindenki  mással  olyan 

kedvesen bánsz. Engem miért sértegetsz?
- Tudnod kéne - válaszolta csendesen a férfi.
- Mert én is bántalak téged.
- Valami ilyesmi.
- A múltat nem változtathatjuk meg.
- Én meg fogom próbálni.
A kék szempár olyan perzselő forrósággal szegeződött rá, hogy el kellett 

kapnia  a  tekintetét,  nehogy  megolvadjon.  A  halk  nevetés  hallatán 
felnézett.

-  Ne  vágj  olyan  ijedt  képet.  Nem  fogom  rád  kényszeríteni  a  férji 
jogaimat. Különösen ilyen népes nézősereg szeme láttára nem - intett a 
fejével a veranda felé, ahol a többieknek szemmel láthatóan nem tűnt fel 
a  távollétük.  -  Gyere,  elviszlek  oda,  ahol  nyugodtan beszélgethetünk.  - 
Magával húzta jó néhány másik ajtón keresztül ki a házból, oda, ahol nem 
volt rajtuk kívül senki más.

- Hová megyünk?
- Egy olyan helyre, ahol nem hallgathat ki bennünket senki. És ha mégis 

hallanák, nem árulnak el belőle semmit.
- Hová viszel... az istállóba?
- Vagy a repülőgéphangárba.
- Inkább vigyél az istállóba. Szeretném látni a lovaidat.
Az istálló  szó  aligha  volt  a  legjobb kifejezés  arra  az  épületre,  ahová 

Logan  elvezette  Donát.  Miután  félrehúzta  a  hatalmas  ajtót,  váratlanul 
felkapta és a karjában vitte be a nőt.

- Mit csinálsz?
- Nem éppen úgy vagy öltözve, ahogy istállóba szokás, és nem akarom, 

hogy belelépj valamibe - intett a férfi fejével Dona szandáljára, melynek 
vékony pántja átfogta karcsú bokáját.

- Szerintem erre kevés az esély. Ez a hely tisztábbnak tűnik, mint sok 
lakóház.

De  igazából  nem  akarta,  hogy  Logan  letegye  a  földre.  Csak  néztek 
egymásra boldogan, mígnem egészen új színben kezdték látni egymást. 
Dona a hátán érezte a férfi erős karját, de még a kemény szőrszálakat is, 
míg Logan a meztelen lábak selymes bőrének simogatását élvezte a másik 
karján, mellyel tartotta őket. Dona mindkét karjával lazán átfogta a férfi 
nyakát. Az arcuk egészen közel volt egymáshoz.

-  Nem  vagyok  nehéz?  -  kérdezte  a  nő  rekedten.  Melle  egészen 
hozzápréselődött  a  férfi  acélkemény  mellkasához.  így  volt  jó,  így  volt 
csodálatos.

- Sohasem voltál az.
Végiglépdelt  vele  az  istálló  középső  folyosóján,  s  minden  állásnál 

megállt, hogy bemutassa Donát az ott lévő lónak. Amikor a folyosó végére 
értek, letette őt egy letakart hordóra, és hátralépett.
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- Na, mi a véleményed? - kérdezte, és hangján érezhető volt, mennyire 
büszke az állataira.

- Az, hogy egytől egyig gyönyörűek. 
Istenem, de gyönyörű, sóhajtotta magában a férfi.
A kis ablakon besütő nap úgy vonta fénybe a nő alakját, mint valami 

reflektor. Haját, mely még nedves volt az úszástól, hátul lófarokba kötötte 
össze.  A  nap  sugarai  megcsillantak  rajta,  majd  mint  egy  tükörben, 
visszaverődtek róla Logan szemébe. A bőre valósággal áttetszőnek tűnt 
ebben  a  ragyogásban.  Csillámló  porszemecskék  táncoltak  körülötte, 
mintha eksztázisba jöttek volna ennyi szépségtől. Az egész nő, aranyszínű 
hajával, aranyszínű szemével, olyan volt, mintha a napfény szülte volna e 
világra,  mintha  egy  köteg  napsugár  változott  volna  hirtelen  gyönyörű 
nővé.

Boldogan  mosolyogtak  egymásra  a  puszta  örömtől,  hogy  látják 
egymást. De ekkor Dona észrevette, hogy a férfi szemöldöke között egy 
mély ránc keletkezik.

- Az előbb még mosolyogtál. Most meg összeráncolod a szemöldököd.
- Mi történt a házasságoddal, Dona?
A nő felsóhajtott, és lóbálni kezdte a lábát.
- A férjem pontosan az az ember volt, akit a szüleim akartak.
- Ezt gondolhattam volna. És te?
-  Én  szörnyen  boldogtalan,  ennélfogva  sérülékeny  voltam.  Bármiben 

kész voltam megkapaszkodni. Ő elbűvölően kedves volt hozzám, és egyik 
partiból  a  másikba  hurcolt.  Azt  hittem,  talán  a  sok  szórakozás,  amit 
nyújtott nekem, feloldja a búskomorságomat.

- Nem így történt?
- Nem.
- Ezért váltál el tőle?
- Ezért, és még... sok másért. - Ezt úgy mondta, hogy a férfi megérthette 

belőle, nem kíván erről többet beszélni.
- Azóta egyedül élsz? - Logan igyekezett közömbös hangot megütni, de 

Donát nem tévesztette meg.
- Arra vagy kíváncsi, volt-e más férfi is az életemben? Nem volt. Te is 

elmondhatod ugyanezt a nőkkel kapcsolatban?
A férfi  szeme  büszkén  villant  egyet,  majd  kihunyt  a  fény,  és  Logan 

elkapta a tekintetét.
- Én férfi vagyok, Dona.
- És ez mentség a kilengéseidre? Férfi vagy, ezért te megengedhetsz 

magadnak alkalmi viszonyokat és kikapcsolódást szolgáló szexet? - Dona 
látta, hogy Logan válla megfeszül, és gyorsan így folytatta: - Nem érdekes. 
Tudok  a  kalandjaidról.  Részletesen  informáltak  az  osztálytársaink,  akik 
azóta is itt élnek a városban.

- Ne higgy el mindent, amit mondanak. A nagy része csak találgatás.
- Némi igazságalappal?
- Némi igazságalappal - ismerte be Logan mogorván.
Dona elgondolkodva nézett rá.
- Elégedett vagy azzal, akivé lettél, ugye, Logan? 
A férfi előbb mérlegelte a hallottakat, csak aztán felelte:
- Igen, elégedett vagyok. Gondolom, most bocsánatot kellene kérnem, 

amiért büszke vagyok arra, amit elértem, ahová eljutottam, de nem te-
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szem. Abból, amit itt látsz, semmi se jött könnyen.
Majdnem dühösnek látszott, ahogy kihívó tekintettel megállt Dona előtt.
- Te is tudod, két évvel idősebb voltam, mint az osztályban a többiek. És 

tudod, hogy miért? Mert amikor kiskölyök voltam, otthon kellett marad-
nom, hogy segítsek a munkában. Mert nemcsak hogy szegények voltunk, 
de éheztünk is. Nem jártam iskolába, és a tanárok két évig visszatartottak, 
hogy fel tudjak zárkózni. Muszáj volt jó atlétának és jó tanulónak lennem. 
Ki kellett érdemelnem az elismerésüket, mert szegények voltunk.

Különben kitettem volna magam annak, hogy kigúnyolnak.  Mialatt  te 
egyetemi bulikra jártál, én keményen dolgoztam, hogy el tudjam végezni a 
Műszakit, és valami pénzt még haza is küldhessek. Öt évembe telt, míg 
megszereztem a diplomámat, de végül megszereztem, és azzal a szilárd 
elhatározással tértem ide vissza, hogy lesz belőlem valaki.

- Neked soha nem kellett senkinek semmit bebizonyítanod, Logan. Te 
mindig is valaki voltál.

A férfi konokul rázta a fejét.
-  De  nem  voltam  elég  jó.  Ahhoz  nem  voltam  elég  jó,  hogy  enyém 

lehessen az a lány, akit akartam.
A nő lenézett  a kezére,  de a férfi  az álla  alá tette a mutatóujját,  és 

kíméletlenül kényszerítette, hogy felnézzen rá.
- Emlékszel arra a fűrészáru-vállalkozásra, amit az apád eladott, amikor 

visszaköltöztetett téged Dallasba? Most az enyém. És kétszer olyan nyere-
séges,  mint  amikor  az  apádé  volt.  Emiatt  költöztetek  ide  másodéves 
korunkban, igaz? Hogy az apád megszerezhesse a vállalkozásához ezt a 
kis melléküzemet?

- Igen. De ez régi história. Örülök, hogy neked sikerült, Logan. De persze 
nem vagyok  meglepve tőle.  Tudtam,  hogy megvan minden adottságod 
ahhoz, hogy sikeres üzletember legyél.

-  De  ahhoz  mindez  kevés  volt,  hogy  a  férje  maradhassak  a 
feleségemnek. 

- Én nem így gondoltam. A szüleim gondolták így.
- És te hallgattál rájuk!
- Igen. Akkor még igen. Féltem, megrémültem attól, hogy mit tettem. 

Igen, akkor hallgattam rájuk.
-  Jaj,  Dona. -  A férfi  közelebb lépett  hozzá,  fejét  a mellére vonta, és 

ráhajtotta a saját fejét. - Hogy is hibáztathatlak azért, amit akkor tettél? 
Hiszen nem tudtad, hogyan legyél más, mint ami vagy. Nem tudtad, mit 
jelent szegénynek lenni.  Számodra természetes volt,  hogy a Saint Mary 
Egyetemen  folytatod  a  tanulmányaidat,  és  megszerzed  a  pszichológusi 
diplomát, amit aztán soha nem fogsz használni.

- Használom - motyogta Dona a férfi mellén, de Logan mintha meg se 
hallotta volna.

- Természetes volt számodra, hogy úgy viselkedj, ahogy viselkedtél. - 
Logan két tenyerébe véve Dona arcát, fölemelte a fejét. - Csak te is érts 
meg  engem.  Nekem  güriznem  kellett,  kuporgatnom  és  küzdenem 
mindenért, amit elértem. - Gyors, könnyű csókot lehelt a nő ajkára. - És 
még mindig harcolok.

És szájával keményen lecsapott Dona ajkára.
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Harmadik fejezet

Ó, egek, nagyon jó volt! Ez a csók. A szája. A forró, erős szája, ahogy 
gyöngéden, mégis határozottan birtokba vette az ő ajkát. A borostás álla, 
ahogy  bizsergetően  dörzsölte  az  állát.  A  pézsmaillatú  kölnije,  melybe 
belekeveredett a széna meleg párája. Az a légkör, amit magával hozott, és 
amely  tele  volt  élettel,  termékenységgel  és  elementáris  erejű 
természetességgel.  Ez  az  atmoszféra  úgy  vette  körül  őket,  hogy 
valósággal  a  részévé  váltak.  A  nő  kicsinek,  védtelennek  érezte  magát 
emellett  az izmos,  erős,  kisportolt  férfitest  mellett.  De teste magától  is 
tudta, hogyan kell válaszolnia: a puszta férfierőt érezve nőisége kivirult.

- Istenem, milyen édes vagy, Dona - suttogta Logan, miközben nyelve 
hegyével finoman cirógatta a nő szája sarkát.  -  Milyen rég volt,  amikor 
utoljára éreztem az ízedet!

- Milyen rég! Hadd érezzelek most újra! 
- Logan... 
A nyelv erőteljes mozdulatára szétnyílt az ajka, s a férfi nyelve behatolt 

szája mézízű barlangjába, s mind mélyebben és mélyebben kóstolgatta, 
ízlelgette édességét. Nőisége rejtett középpontjából a vad öröm hullámai 
csaptak  fel,  s  keltettek  sebesen  forgó  örvényeket  a  hasában  és 
megfeszülő melle körül. Csodálatos érzések támadtak benne, s úgy érezte, 
mintha szárnyai nőttek volna, s valahol a magasban lebegne. 

Két keze magától mozdult meg, s indult el Logan válla felé, mígnem ujjai 
belefúródtak a férfi tarkóját borító sűrű, homokszőke hajba.

Logan melléből mély morranás szakadt fel. Két kezét a nő hátáról az 
oldalára  csúsztatta,  s  széttárt  ujjait  a  bordáira  simítva,  leemelte  őt  a 
hordóról. Mihelyt Dona lábujjai földet értek, a férfi magához húzta, és két 
tenyerét  le-föl  húzogatta  az  oldalán,  felemelt  karjai  alatt.  Azután egyik 
keze  levándorolt  Dona  csípőjére,  és  kemény  ágyékához  préselte  a  nő 
altestét.

Szaggatottan áramlott  ki  a levegő kissé szétváló ajkaik közül.  A férfi 
könnyű kis csókokkal hintette be Dona arcát.

- Mondd, hogy ez jó neked - suttogta rekedten.
- Ez jó nekem.
Akkor a férfi újra megcsókolta. Mohón, hevesen, vakmerőn és alaposan. 

Amikor nagy sokára fölemelte a fejét, a nő tudta, hogy ez több volt egy 
egyszerű csóknál. A férfi szája szeretkezett az övével.

- Tíz évvel ezelőtt soha nem csókoltál meg így - mormolta bele a nedves 
szájba.

-  Nem  mertem volna  -  felelte  Logan,  miközben  ágyéka  lassú,  forgó 
mozgást végzett Dona ágyékán, aki felnyögött.

- Miért?
-  Mert  nem  volt  akkora  önuralmam,  hogy  elmenjek  idáig,  és  itt 

megállják.
- És most van?
- Nem ígérek semmit.
Azzal  ismét  lehajolt,  hogy  megcsókolja;  de  hangjának  veszedelmes 

vibrálása vészjelként jutott el Dona agyába. Félrekapta a fejét, s így a csók 
a füle alatt érte.
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- Jobb lenne, ha most... ah, Logan... visszamennénk. Kereshetnek...
-  Ne menj el a többiekkel -  suttogta bele a nyakába a férfi.  - Maradj 

velem még egy kicsit.
- Nem lehet...
- De igen, lehet. 
- Én...
A férfi újabb csókja némította el.
- Maradj velem, Dona. Csak egy kis időre. Most csak ennyit kérek tőled.
- Nem tudom. Gondolkozom rajta.
- Mikor fogod tudni?
Fogja egyáltalán? Kezdjen el valamit, amit majd nem lehet befejezni? 

Nem. Ha maradt benne egy szemernyi  józan ész,  beszáll  a kocsiba, és 
meg sem áll Daliásig, ezt az embert pedig örökre kiveri a fejéből.

De a csókjai, a simogatásai megfosztották a maradék józan eszétől is. 
Maradni akart. Egyébként sem hozta még szóba neki a tábor ügyét.

Légy észnél, Dona,  intette magát, miközben a meztelen hátára simuló 
erős férfikezek ellenállhatatlanul vonták közelebb Loganhez. Az arca máris 
befészkelte magát az ing kivágásába. Az aranyszőke,  göndör  szálak az 
ajkát csiklandozták; muszáj volt nekidörzsölnie a száját a puha szálaknak. 
A nyári rétek illata áradt az egészséges férfitestből.

Komoly oka van rá, hogy maradjon. Megígérte, hogy beszélni fog vele 
arról a földterületről, amelyet meg szeretnének vásárolni a gyerekeknek. 
Ez talán nem elég indok?

Talán.  Talán  nem.  Miért  kell  igazolást  keresnie?  Maradni  akart.  Ilyen 
egyszerű volt.

A  férfi  orra  a  nyakát  böködte,  szájával  végigcirógatta  a  mezítelen 
bőrfelületet.

- Mikor fogod tudni? - kérdezte ismét.
A  nő  hátrahajolt,  hogy  felnézhessen  az  arcába.  Ujja  hegyével 

bátortalanul  végigsimított  a  férfi  álla  közepén  húzódó  függőleges 
hasadékon.

- Maradok... de csak kis ideig.

-  Na, hogy alakul? -  dobta le magát Dudus a Dona melletti  székbe a 
verandán.

- Mi hogy alakul?
Önfeledten nézte Logant, aki épp a kizárólag fiúkból álló röplabdázók 

között  dobálta  a  labdát.  A  játék  természetesen  sokkal  vadabb  és 
lármásabb volt, mint amikor lányok is voltak a csapatokban. Logan sortot 
vett fel, és ledobta az ingét. A késő délutáni nap fénye meg-megcsillant 
izzadt, barna felsőtestén, és csillogó sisakká változtatta napszítta szőke 
haját.  Könnyed  kecsességgel,  izmai  és  inai  tökéletesen  összehangolt 
megnyúlásával  és  hajlásával  mozgott  a  pályán.  Donának a  férfi  puszta 
látványától  is  elállt  a  lélegzete,  és  most  megint  hálás  volt  a  széles 
karimájú  szalmakalapnak  és  a  napszemüvegnek,  amelyek  jótékonyan 
leplezték felajzott állapotát.

-  Mi  hogy  alakul?  -  csúfolódott  Dudus,  alaposan  szemügyre  véve 
elrévedt barátnőjét. Előrehajolt,  és ujjaival csettintett Dona szeme előtt. 
Dona pislantott egyet, és felé fordította a fejét. - Hogy alakulnak a libidók? 
A tiéd és Logané. Helyreállt közöttük az összhang?
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Dona elvörösödött.
- Én... mi...
-  Nem számít  -  mordult  fel  Dudus,  és fellódította a lábát  a székre.  - 

Úgyse árulnál el nekünk egyetlen zaftos kis részletet se. A te hibád lesz, 
ha úgy halok meg, hogy nem tudom, milyen az, amikor Logan csókol.

Dona elnevette magát, és újra a röplabdázók felé fordította a figyelmét. 
Logan épp őt nézte, miközben a labda elsüvített a feje mellett. Csapattár-
sai szidalmai közepette kénytelen volt visszakapcsolódni a játékba.

- Tudod, sohasem jutott túl rajta - mondta, mintegy mellékesen, Dudus. 
Kicsit túlságosan is mellékesen.

- Micsodán? - kapta oda a fejét Dona. 
- Azon, ami az érettségink után pár nappal, azon az éjszakán történt. 
Dona elsápadt.
- Te tudsz róla?
- Ne aggódj - paskolta meg a kezét Dudus. - Egyedül én tudok arról, 

hogy elszöktél, és hogy mi történt utána. Ja, és persze Jerry, de mi egynek 
számítunk.

- Logan elmondta neked?
-  Voltaképpen  véletlenül.  Az  eg5dk  karácsonyi  szünetben  hazajött  a 

kollégiumból.  Meghívtuk  vacsorára.  Teljesen  gyanútlanul  megmutattam 
neki azt az újságkivágást, amelyet az esküvődről őriztem. Azt hittem, ott 
helyben kihányja az én finom lasagnámat, aztán meg olyan éktelen dühbe 
gurult,  hogy  attól  féltem,  összetöri  a  részletre  vett  berendezésünket. 
Akkor  mesélte  el  nekünk,  dühtől  fuldokolva  és  rengeteg  ronda  szó 
kíséretében, hogy mi történt azon az éjszakán.

Megfogta és megszorította Dona kezét.
- Kisiskolás korom óta ismerem Logan Webstert. Sem azelőtt, sem azóta 

nem láttam ilyennek. Akkor, ott, nálunk, inni kezdett, és ha jól emlékszem, 
abba se hagyta három napig.

- Amikor megkapta a diplomáját és hazajött Hardwickba, úgy dolgozott, 
mint egy megszállott  -  folytatta  Dudus.  -  Minél  előbb minél  több pénzt 
akart  összeszedni.  Jerry  és  én  hajlamosak  voltunk  azt  gondolni,  hogy 
miattad. Kemény ember lett belőle, tudod? Nem az a könnyelmű, nevetős 
fickó, akinek mindig ismertük. Megszállott volt. Mind a mai napig ő fizeti az 
öccse és a húga egyetemi tanulmányait. Mindenesetre soha többé nem 
mertük kiejteni  előtte  a  nevedet.  Egészen addig,  amíg el  nem kezdtük 
szervezni ezt az osztálytalálkozót. Attól kezdve az őrületbe kergetett azzal, 
hogy örökké arról  faggatott,  hallottam-e rólad,  és hogy te is  el  fogsz-e 
jönni.

Dona torka elszorult.  Lehet,  hogy Logannek  akkor  összetört  a  szíve? 
Nem olyan férfinak látszott, aki hosszasan szenvedne egy nő miatt, aki, 
mint  tudjuk,  könnyen jön  és  könnyen megy.  Nézte,  amint  felugrik  egy 
labdáért,  kinyújtott  kezével  könnyedén  belecsap,  majd  egy  párduc 
ruganyosságával ér vissza ismét a földre. Ismerős volt, de most valahogy 
új szemmel kezdte nézni a férfit.

Annak  idején,  tizenhat  éves  korában  egyszerre  keltette  föl  a 
kíváncsiságát  és  a  félelmét,  amikor  elnézte  a  fiút,  amint  a 
kosárlabdapályán  futkosott  egy  szál  sortban  és  atlétatrikóban.  A 
kíváncsisága ugyan megmaradt, de már nem ébresztett benne félelmet 
az, hogy mennyire más ezt a test, mint az övé, sőt, szerette volna minden 
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apró  részletét  feltárni,  bekalandozni,  megérinteni,  az  ízét  érezni.  Soha 
nem érzett ilyesmit más férfival kapcsolatban.

De hány és hány nő lehetett  már,  akik  ugyanígy vágyakoztak Logan 
után? És hány nő után vágyakozhatott ő? Dona elnézett az úszómedence 
felé. Al és Lana végképp fittyet hányva minden illemszabálynak, egymás 
ölében ültek az egyik napozószéken.

- Biztos vagyok benne, hogy ha szenvedett is, nem tartott sokáig - szólt 
oda Dudusnak. - Az, ahogy a házasságom hírére reagált, csak ideig-óráig 
tartott, és annak is csak a düh és talán a sértett büszkeség volt az oka, 
nem  pedig  a  reménytelen  szerelem.  Hány  Lanához  hasonló  lány 
csillapíthatta azt az esetleges sebet, amelyet én ejthettem az egóján?

Dudus is látta Alt és Lanát, és felhorkant:
- Túl sok ahhoz, hogy számítson.
Dona az őszinte és keresetlen válasz hallatán meglepődve kapta oda a 

fejét. Dudus elmosolyodott.
-  Arra  számítottál,  hogy  kíméletesebb  leszek,  igaz?  -  Összekulcsolta 

kezét a tarkóján. - Hát nem. Sok nő volt, pontosan olyanok, mint Lana.
De olyan egy sem - soha -, akit igazán komolyan vehetett volna. Akivel 

kapcsolatban egy pillanatra is megfordulhatott volna a fejében a házasság 
gondolata. Egy-két hónapig elvolt egy ilyen Lana-félével, aztán dobta az 
illetőt. Talán csak azért csinálta, hogy az emberek ne gondolják azt róla, 
meleg lett. De ha engem kérdezel, és Jerrynek is ez a véleménye, csak 
egyetlenegy szerelem létezett Logan életében. És az te vagy, angyalom.

- Remek a buli, Dudus - állt meg előttük Al a ráfonódó Lanával. - Mi most 
elmegyünk Lanával.

- Épp ideje - közölte Dudus nyersen. - Már igazán kezdett kínossá válni.
Al felhúzta az orrát, Lana pedig önelégült képet vágott.
- Örülök, hogy láttalak, Dona - mondta Al. - Majd felhívlak, ha Dallasban 

járok.
- Gyere, nyuszifül - rángatta meg Lana a karját. - Menjünk.
- Hát akkor, sziasztok - köszönt el sután Al.
-  Hívj  meg a  következő  esküvődre.  Vagy  válásodra  -  kiáltott  utánuk 

nevetve Dudus.
- Hogy érti ezt, nyuszifül?
- Ó, nem érdekes, Lana. Menjünk, szivi, ott áll a kocsim.
Épp akkor érkezett futva, arcát és nyakát egy törülközővel szárítgatva 

Logan.
- Viszlát, Al, Lana!
Ez  nem  úgy  hangzott,  mintha  egy  féltékenységtől  tajtékzó  ember 

mondta volna.
Dudus ránézett Donára, s felvont szemöldöke azt mondta: Látod, ugye 

megmondtam?
Mások  is  szedelőzködtek,  miután  címet  cseréltek,  azzal  az  ígérettel, 

hogy  a  legközelebbi  osztálytalálkozóig  is  tartani  fogják  egymással  a 
kapcsolatot.  A  lesült,  jólesően  kifáradt  társaság  lassan  kivonult  a 
parkolóban lévő autókhoz, de mindenki megállapította, hogy a találkozó 
tökéletesre sikerült.

- Ne csináld, Dudus - mondta Logan, látva, hogy a nő egy nagy tálca 
maradék harapnivalóval és mosatlan tányérral elindul a ház felé.

-  Te felajánlottad a házadat, a legkevesebb, hogy segítsek megőrizni 
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épségben. Kineveztem magam egyszemélyes bizottságnak, aki megszer-
vezi  ezt  a  bulit,  úgyhogy  felelősnek  érzem  magam  a  vele  járó 
felfordulásért  is.  -  És  villámló  szemeket  meresztett  Jerryre,  aki  egy 
nyugszéken kényelmesen hátradőlve kortyolgatta maradék margaritáját. - 
Jerry, mozdítsd meg a hátsódat, és gyere segíteni.

- Ügy tudtam, te egy személyben vagy egy bizottság - ugratta a férje.
-  Jobban  teszed,  ha  nem kötözködsz  velem -  vágta  csípőre  a  kezét 

Dudus. - Még mindig dühös vagyok rád, amiért mindenki füle hallatára azt 
a megjegyzést tetted a cickómra.

Jerry fölállt a nyugszékből, és melegen átölelte a feleségét.
- Jaj, ne már, Dudus! Ha annyira rossz lett volna neked, nem hagytad 

volna, hogy ilyen nagyra nőjenek.
Aztán már csak arra eszmélt föl, hogy dobott egy hátast a medencébe. 

Azok meg hárman majd meghaltak a nevetéstől, amikor elképedt arccal, 
vizet köpködve fölevickélt a víz színére.

- Ezt még visszakapod, Dudus! - fenyegetőzött Jerry
- Vehetem ígéretnek? - incselkedett vele az asszony.
Aztán együttes erővel rendet raktak a verandán és a konyhában. Mielőtt 

elmentek volna, Dudus átölelte Donát:
- Ne bánj vele úgy, mint egy idegen. 
- Jó.
- Fogd a szaván - nézett Dudus kihívóan Loganre.
- Nagyon fogok igyekezni.
Fülsiketítő csend támadt, miután ők is elmentek. Dona csak ekkor vette 

észre,  hogy  közben  besötétedett.  Nyugodt,  derült  nyári  este  volt.  Jobb 
ügyhöz  méltó  buzgalommal  elrendezte  a  párnákat,  amelyeket  valaki 
elhordott a díványról és leszórt a nappali kandallója elé, a földre. Közben 
hallotta, hogy Logan megáll a háta mögött. A férfi megfogta a kezét, és 
maga felé fordította.

- Nem vagy éhes?
- Nem - rázta meg a fejét Dona. - Annyi rágcsálnivaló után?
- Szomjas? - De rögtön válaszolt is a saját kérdésére, Donát utánozva. - 

Annyi margarita után? - Közben hüvelykujjával erőteljesen simogatta a nő 
csuklóját. - Becsíptél?

- Kicsit - mosolyodott el Dona.
-  Én  is.  -  És  közelebb  húzta.  -  De  nem  a  tequilától.  Puhán,  lágyan 

megcsókolta. 
- Van kedved úszni egyet? 
- Az jólesne.
Logant jó érzés fogta el Dona mosolyától, a mellkasán pihenő mellének 

súlyától, a testétől... tőle, magától.
- Menjünk. Van nekem itt valami, ami még annál is jobb.
Átvezette a házon, vissza a verandára, majd a hűs kőlapokon lépdelve a 

kis kerti lak felé vették útjukat. A félhold és a csillagok milliói, melyeket a 
városban nem is lehet látni, ezüstös fényt szórtak a kertre, s ettől minden 
valami titokzatos homályba burkolódzott.

A kis ház hátsó fala közelében magas palánk húzódott. Logan felnyúlt, 
és a palánk mögül előhúzott egy kulcsot. Kinyitotta a kaput, majd Donára 
kacsintva kivezette őt.

-  Forró  vizes  medence!  -  kiáltott  fel  örömmel  Dona.  A vörösfenyőből 
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épített medencében zubogott és gőzölgött az alulról megvilágított víz. Egy 
igazi hedonista is megirigyelhette volna!

Es az említett hedonista vigyorogva megkérdezte:
- Na, tetszik?
- Kinek ne tetszene? De miért nem nyitottad ki a bulin?
- Szó sem lehet róla. Ez csak zárt körű partikra szól. - Kezét rátette a nő 

vállára, és szelíd csókot lehelt a tarkójára. - Segítsek? - rántotta meg kissé 
a ruha pántját.

Donának nem volt szüksége segítségre, de elhaló hangon azt felelte:
- Kérlek.
A férfi ügyes ujjai jó sokáig elbabráltak a pánttal.
- Mennyit álmodoztam arról, hogyan fogok segíteni neked az öltözésnél 

és a vetkőzésnél! Sohasem élvezhettem az efféle apró férji kötelessége-
ket.

Amikor  elkészült  vele,  lassan leengedte a  ruha pántját  a  nő válláról, 
majd lecsúsztatta a ruhát a csípőjére, mígnem az egy kis kupacban feküdt 
a földön Dona lába körül, és ő ott állt pánt nélküli, pávakék bikinijében.

Akkor  Logan kivette  a  lófarkát  összefogó  gumis  szalagot,  és  hagyta, 
hogy  a  lehulló  haj  megtöltse  mindkét  kezét.  Pontosan  olyan  volt, 
amilyennek emlékezett rá - selymes, finom, sűrű, egyenes szálú.

- Féltem, hogy talán levágattad.
Dona megrázta a fejét, amitől a haja fényesen elterült a férfi két keze 

fölött.
- Nem. Soha nem tudtam rászánni magam. Logan beletemette az arcát 

a selymes haj tömegbe.
- Örülök neki. Ez a te glóriád. A BibHában szerepel így, vagy másutt?
- Szépen hangzik.
A férfi keze lesiklott a derekára, s míg le-föl csúszkált rajta, mintha erős 

kezével most formázná, súgva megkérdezte:
- Akarsz levetni még valamit, mielőtt belemennél?
Dona  egy  röpke  pillanatra  nekidőlt,  s  hátrahanyatló  fejét  a  férfi 

mellkasának támasztotta. Aztán összeszedte magát. Logan már elárulta, 
mit akar. Nászéjszakát. Vajon ezzel csak a régi adósságát akarja behajtani 
rajta? Hát nincs őbenne annyi büszkeség, hogy ne engedje, csak így és 
erre használják?

Szelíden eltolta magát a férfitól.
- Igen. - Megfordult, és csúfondáros mosollyal szembenézett Logannel. - 

A cipőmet.
A férfi fanyar vigyorra húzta a száját.
- Nem éppen a cipődre gondoltam.
A medence padjára ülve Dona kibontotta a szandálja pántját, és kibújt a 

szandálból.  Aztán  beleereszkedett  a  gőzölgő  meleg  vízbe.  Estére  épp 
annyira hűlt le a levegő, hogy kifejezetten jólessen a víz hőfoka.

- Ó, Logan, ez csodás!
A férfi egy fali kapcsolóhoz lépve lejjebb vette a medence világítását, 

egészen addig, míg Donából már csak annyi látszott, mint egy vízi nimfa 
táncoló  árnyéka.  Akkor  elfordított  egy másik  kapcsolót,  mire  halk  zene 
csendült fel a kis teremben, melynek mennyezete a csillagokkal telehintett 
nyári égbolt volt.

- Tizenöt perc? - kérdezte Logan, beállítva az időmérő szerkezetet.
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- Ühüm. Legalább - nézett föl rá álmodozó tekintettel Dona, miközben 
fejét megtámasztotta a padon.

Tekintetük egymásba kulcsolódott,  és a nő vére úgy felforrósodott és 
megpezsdült, mint a testét simogató víz. Logan szeme még kékebb, még 
áthatóbb  volt,  mint  amilyennek  valaha  is  látta.  Égő  parázsként 
szegeződött rá sűrű szemöldöke alól.

Megbabonázva  nézte,  amint  a  férfi  keze  lenyúl  a  derekához,  és 
kikapcsolja  a  sortját.  A  kapocs  ki-nyíltával  előbukkant  a  köldöke  alatt 
kezdődő szőrzet. Akkor egy hanyag mozdulattal lehúzta a cipzárját. Dona 
szíve a torkában dobogott. Az nem lehet. Nem teheti meg.

Pedig megtehette, és meg is tette. A sort lecsúszott a csípőjére, le a két 
izmos combjára, és tovább, a lábikrája alá. És ott állt meztelenül. Egész 
gyönyörűséges, méltóságteljes, érzéki meztelenségében.

- Nem szégyellem magam előtted, Dona - szólalt meg a férfi csendesen, 
látva a nő néma döbbenetét. - Azt akarom, hogy láss, hogy ismerj meg. A 
férjed vagyok, elfelejtetted?

- A férjem voltál - mondta rekedten a nő.
- Pusztán csak szóban.
Lágyan,  puhán,  ahogy  a  szavait  ejtette,  beleereszkedett  az  apró 

örvényeket kavaró vízbe, amely lassan, fokozatosan emelkedett egyre föl-
jebb  az  aranyló  szőrszálakkal  borított  bronzbarna  testen.  Előbb  csak  a 
combjait  nyaldosta  körül,  aztán  az  ágyékát,  majd  feljebb,  a  hasát 
cirógatta. Dona úgy bámulta, mint akit megigéztek. Olyan gyönyörű volt! 
Ösztönösen  arra  vágyott,  hogy  kezével  megérintse,  és  sírjon  a 
boldogságtól.

És a férfi egyre közelebb lépdelt hozzá, mint valami könyörtelen tengeri 
istenség, aki rajta akarja kitölteni a vágyát. Dona ki akart ugrani a vízből, 
de a kezek utánanyúltak, és visszatartották.

- Én még mindig a feleségemnek tekintelek, Dona - húzta magához a 
férfi, és ahogy testük puhán összeért, apró, erotikus robbanások sorozata 
hullámzott át Dona testén.

- Nem vagyok a feleséged, Logan. Az már nagyon régen volt. Túl sok 
minden történt azóta mindkettőnkkel.

- Ragaszkodom ahhoz, ami az enyém.
A szája összezárult  Dona ajkán, és két karja ellentmondást nem tűrő 

eréllyel  kulcsolódott  köré.  Aztán  térdre  ereszkedett,  és  magával  húzta 
Donát is  vissza,  a zubogó vízbe.  Két keze végigvándorolt  a hátán,  le a 
csípőjén, a combja hátulsó felén. Szelíden széttárta a nő két combját, majd 
maga  elé  emelve  arra  kényszerítette,  hogy  két  lábát  a  dereka  köré 
kulcsolva a combja közé szorítsa kemény és követelődző hímtagját.

Dona  fuldoklott,  de  nem az  örvénylő  víztől,  hanem az  egész  valóját 
hatalmába  keríteni  akaró  szenvedélytől.  Tudta,  hogy  ennek  nem  így 
kellene lennie, de tehetetlen volt  a saját  testével szemben. Hogy el ne 
veszítse az egyensúlyát, belekapaszkodott a férfi hajába, aki fejét lehajtva, 
ajkával simogatta a nyakát.

- Logan, kérlek, várj.
- Túl sokáig vártam.
És kikötötte a bikinije felsőrészét, amit azonnal elragadott a pezsegve 

örvénylő  víz.  Logan elégedetten felkiáltott,  látva,  amint  Dona meztelen 
melle a vízben lebegve nekiúszik a mellkasának.
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A nő erősebben markolta  a  férfi  haját,  amikor  annak  keze rátalált  a 
mellére, megtöltötte vele mindkét markát, majd becézni kezdte. Ajkát ad-
dig-addig mozgatta a bimbón, míg az megduzzadt; akkor megnyitotta a 
száját, és körülzárta rajta. Dona a combjában és az ölében érezte a finom 
rángatások  nyomán  keletkező  édes  sajdulásokat,  mintha  legalábbis  a 
szerelmet készülne megszülni.

De ez nem volt szerelem. A férfi számára nem. És ha most nem állítja le, 
akkor később már nem lesz menekvés számára.

- Logan...
-  Kellesz nekem, Dona. -  A férfi  keze besiklott  a bikininadrág alá,  és 

megszorította a nő feszes, kemény fenekét.
- Ne így - nyöszörgött Dona. De ezt a férfi már nem hallotta. Muszáj volt 

addig cibálnia a haját,  míg föl  nem pillantott  rá.  -  Ne, Logan -  szólt  rá 
nyersen.

- Miért, Dona? - zihálta Logan.
-  Mert  nem  akarok  vigaszdíj  lenni  egy  olyan  adósság  fejében,  ami 

szerinted jár neked.
- Te is akarsz engem. Ne is próbáld tagadni. Tudom. Érzem. - Egészen 

hozzápréselte a testét, és egy kicsit följebb emelkedve ringatta Donát a 
karjában.

Ő belevájta a körmeit a férfi vállába, hogy valamiképpen úrrá legyen az 
ösztönein.

- Túl gyors nekem ez az egész. Nem tudtam, hogy így érzel irántam.
- Tudtad.
- Tíz év után? Nem, nem tudtam.
- Rendben van. Akkor most tudod. Mire jó ez a játék?
- Nem játék.
-  Akkor  mi?  Megmondtam  neked  tegnap  este:  követelem  a 

nászéjszakámat.  Egész  nap  úgy  viselkedtél,  hogy  abból  arra 
következtettem, neked is jó lenne. Miért jöttél vissza, ha nem ezért? Miért 
nem futottál vissza Dallasba?

Dona  mint  gyenge  szalmaszálakba,  próbált  mindenféle  érvbe 
belekapaszkodni.

- Beszélnem kell veled egy terület megvásárlásáról, ami a tiéd.
A  férfi  szemmel  láthatóan nem számított  ilyen gyakorlatias  válaszra. 

Hátrakapta a fejét, és sűrű pislogással igyekezett minél tisztábban látni a 
nő  arcát.  A  keze  lehullott  a  csípőjéről,  amitől  Dona  lába  levált  a  férfi 
derekáról.  Most ott  térdelt  előtte,  karját  szemérmesen összekulcsolva a 
mellén.

- Mit mondtál? - kérdezte őszinte elképedéssel Logan.
Dona  idegesen  megnyalta  a  száját.  Tudta,  hogy  nem  ez  a 

legalkalmasabb időpont a téma felvetésére, de nem volt más választása. 
Ráadásul halogatni sem merte a válaszadást.

-  Én...  én  a  Gyerekbarát  Alapítvány  egyik  bizottságában  dolgozom. 
Lehet, hogy már hallottál róluk. - Egy pillanatra elhallgatott, és reményke-
dő mosollyal nézett föl a férfira, de a kemény arcvonások nem lágyultak 
el.

- Folytasd.
- Pénzt gyűjtünk testi  és értelmi fogyatékos gyerekek számára. Nyári 

tábort  szeretnénk  építeni  számukra.  A  te  Hancock  Countyban  lévő  bir-
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tokrészed  ideális  lenne  erre  a  célra.  Az  elnöknőnk,  Mrs.  Meneffee,  írt 
neked egy levelet ebben az ügyben pár héttel ezelőtt. Mivel én amúgy is 
ide jöttem, vállalkoztam rá, hogy beszélek veled a dologról. - Nagyot nyelt. 
- Eladod nekünk a területet? Olcsó áron?

A férfi hosszú percekig állt ott teljesen mozdulatlanul. A bugyborékoló 
víz és meztelenségük hirtelen ízetlen tréfaként hatott. Az este szépséges 
romantikája obszcén paródiává változott.

Aztán Logan egész testében remegni kezdett. A melléből halk moraj tört 
fel,  mint amikor  egy vulkán kitörni  készül.  Aztán nagyot  kiáltott,  és ki-
ugrott  a  medencéből.  Lenyúlt,  és  egy  mozdulattal  kirántotta  Donát  is. 
Azon mód, csuromvizesen, dühtől szikrázó szemmel fordult szembe vele. 
De a hangja meglepően halk volt; Dona jobban szerette volna, ha kiabál.

-  Ezek szerint  egész nap csak  azért  simogattál,  képletesen és  a  szó 
szoros  értelmében,  hogy  hízelegj  nekem? Le  akartál  venni  a  lábamról, 
hogy aztán egy jótékony célú adományt kérj tőlem?

- Nem!
- Mert nagyon úgy fest a dolog!
- Hogy feltételezhetsz ilyet?!
- Mi másra gondolhatnék? A keservit!
Nagy  léptekkel  rótta  az  utat  a  kerítés  mentén,  s  közben  úgy 

szitkozódott,  hogy  Donának  lángolt  tőle  a  füle.  Logan  lekapott  egy 
törülközőt egy állványról, és a dereka köré csavarva hanyagul betűrte a 
végét. Aztán szembefordult Donával, és a fogai közt szűrve a levegőt, így 
folytatta:

- Nem tudom, miért vagyok meglepve. Mi mást várhattam volna tőled? 
Hiszen az esküvői ígéretek sem jelentettek túl sokat neked. Van egyáltalán 
olyasmi, ami jelent számodra valamit, Dona? Létezik bármi, ami szent és 
drága neked?

Igen!  -  szerette  volna  odasikoltani  neki.  -  Egy olyan  elkötelezettség, 
amit  ön  sohasem  értene  meg,  Mr.  Webster.  -  De  nem  volt  kedve 
elmagyarázni  ezt  neki;  most,  amikor  olyan  érzéketlennek,  szívtelennek 
gondolja,  semmiképpen sem. A legszívesebben nekiugrott  volna, amiért 
ilyen pimaszul fölényes hangon beszél vele, de nehéz volt felháborodást 
mutatni,  amikor  itt  állt  víztől  csöpögő testtel,  reszkető  kezével  takarva 
csupasz mellét.

- Nagyon fontos munkát végzünk, Logan - mondta higgadtan, hűvösen. 
De már reszketett.

-  Elismerem,  Dona.  Gondolod,  hogy  sajnálnék  egy  nyári  tábort  a 
hátrányos  helyzetű  gyerekektől?  Engem  csak  az  dühít,  hogy  az  ilyen 
alapítványi hölgyek, mint te, azt képzelik, hogy manipulálhatnak másokat.

- Én nem vagyok alapítványi hölgy.
- Olvasom az újságokat, Dona. Látom a rólad készült képeket az összes 

jótékony célú bálon, ebéddel összekötött divatbemutatón és hírességekkel 
megfejelt golfversenyeken. Miért van az a benyomásom, hogy neked talán 
nem is  annyira  a  jótékonykodás  a  fontos,  mint  az,  hogy  a  fényképed 
megjelenjen a lapokban?

-  Te  sznob  vagy,  Logan.  Egy  fordított  sznob.  Azt  hiszed,  csak  a 
szegényeknek van joguk nagylelkűnek lenni?

De a férfi úgy folytatta, mintha meg se hallotta volna.
-  Mit  fogsz  csinálni?  Visszamész  a  klubházba,  és  összehasonlítod  a 
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barátnőiddel a kötelezvényeiteket? Versenyeztek, hogy ki kapja a legna-
gyobb  adományt?  Úgy  gyűjtitek  a  jótékony  célú  adományokat,  mint  a 
skalpokat, hogy odatűzhessétek a Gucci-övetekre? Meddig mész el azért, 
hogy te szerezhesd meg a legbőkezűbb adományokat?

- Ameddig el kell mennem - vágta oda haragosan Dona.
- Azt hiszem, az imént én is kaptam ízelítőt belőle - mondta Logan, és 

pillantása lesiklott a nő mellére. - Mi miatt álltál le? Megszólalt a lelkiis-
mereted? Vágjam le egy hajtincsemet, hogy elvihesd a barátnőidnek, hadd 
lássák, milyen elkötelezett vagy?

- Felejtsd el, Logan. Elmegyek.
El akart menni a férfi mellett, de ő elkapta a karját.
- Akarod azt a földet, Dona?
- Mondtam, hogy felejtsd el.
- Kérdeztem tőled valamit. Akarod azt a földet?
- Igen. Hajlandó vagy eladni?
-  Nem.  -  Dona  megalázottan  próbálta  kitépni  magát  a  férfi  kezének 

szorításából, de csak annyit ért el vele, hogy Logan még erősebben fogta. 
- De odaadom neked.

A nő mozdulatlanná dermedt, csak a tekintetét emelte föl a férfi arcára.
- Odaadod... nekem?
- Ha megfizeted.
- Az előbb azt mondtad...
- Nem pénzzel. Tudod, mit kérek cserébe. Dona hirtelen megértette, s 

elakadt a lélegzete.
- Arra gondolsz, hogy...
- A nászéjszakánkra gondolok - mondta ki helyette Logan. - Egy egész 

éjszakára, amit együtt töltünk. Te meg én. Kell neked annyira az a föld, 
hogy megadd érte ezt az árat?

Jaj, istenem. Ez az ember nem tudja, mit kér. Arcok százai villantak fel 
előtte  -  arcok,  amelyekhez  nem  tudott  nevet  kötni.  Gyönyörű  arcok, 
csúnya arcok, szánni való arcok. És mind reménykedő tekintettel nézett 
rá. Elkötelezte magát a megsegítésükre. Számítottak rá. De...

Egy éjszaka Logannel. Egyetlen éjszaka. De el tud-e majd válni tőle ez 
után az éjszaka után? Kénytelen lesz. Nem lesz más választása. Egyetlen 
éjszaka. Logannel. Fölnézett rá. A férfi türelmesen várta a válaszát, arcán 
semmiféle  érzelem  nem  látszott.  Mindössze  egy  adósságát  akarta 
behajtani,  semmi többet.  Észrevette,  hogy itt  a jó  alkalom, hogy végre 
megkaphassa  azt,  amit  akart,  cserébe  azért,  amit  meg ó  akart.  Tiszta 
üzlet.

De neki  ez egy szerelmes éjszaka lesz.  Végre megismeri,  milyen az, 
amikor Logan szeret, megismeri azt az erőt és biztonságot, amelyet az ő 
karja nyújt. Egyetlen éjszaka erejéig kiélvezheti a simogatásait. Hallhatja a 
fülébe suttogott szerelmes szavait. Érezheti őt a testében, eggyé válhat 
vele.

- Rendben van - mondta halkan. - Áll az alku. Egy éjszaka veled cserébe 
a földtulajdon átruházásáért.

Erezte,  hogy  a  férfi  testében  felenged  a  feszültség,  bár  még  nem 
eresztette  el.  Inkább  még  közelebb  húzta  magához,  és  fölébe  hajolt. 
Lehelete súrolta Dona arcát.

- Pecsételjük meg egy csókkal.
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Az ajkára szorította a száját, és Dona ajka engedelmesen megnyílt.  A 
férfi nyelve addig simogatta, dörgölte, böködte és kutatta, míg Dona bele-
szédült.  Logan  derekáról  észrevétlenül  lecsúszott  a  törülköző.  Dona 
megérezte a meztelen testéhez simuló selymes bőrt, és azt, ahogy Logan 
férfiasságának kemény, feszes, meleg bársonya a hasához nyomódik.

A két erős kar könnyedén fölemelte a földről, és a verandán át bevitte a 
sötét házba, föl  az emeletre.  Nem beszéltek,  de a férfi  tekintete,  mely 
most egészen más volt, mint még az előbb is, tűzként égette az arcát, a 
nyakát és a mellét, amely még rózsaszínű volt a meleg víztől és attól az 
izgalomtól, amely egyre jobban felkorbácsolódott a testében.

Ahogy átlépték a küszöböt, egy tágas szobát látott maga előtt, benne 
egy széles fekhellyel. Aztán Logan behajlította a térdét, és letette őt egy 
puha matracra. Aztán maga is ráereszkedett, és közben csókolni kezdte.

Legörgette a bikinialsót a csípőjén, le a karcsú lábakon, mígnem Dona 
ott feküdt anyaszült meztelenül alatta. Megcsókolta mindkét mellét, előbb 
az ajkával, majd a nyelvével, a szájával. Tenyerét ráfektette a combjára, s 
jött, mind közelebb és közelebb és közelebb, mígnem Dona felnyögött a 
vágytól,  s  hátát ívben megfeszítve fogadta a beteljesülés ígéretét hozó 
másik testét.

Ekkor Logan lefejtette a karját a nyakáról, és váratlanul elhúzódott tőle. 
Mint egy árnyék, iramodott az ajtó felé.

- Jó éjt, Dona.
Dona, mint akit rugó lök, felült az ágyban.
- Hogy érted azt, hogy jó éjt?
- Ahogy mondtam.
- De én azt hittem... a nászéjszakánk...
- Ó, én komolyan vettem az ígéretedet. De nem ma éjjel. A teljesítés 

időpontját  nem  szabtuk  meg  a  megállapodásban.  És  amíg  úgy  nem 
döntök, hogy az elhalás megtörténjen... azt hiszem, ez a legmegfelelőbb 
kifejezés a mi esetünkben - vetette közbe vigyorogva -, addig itt maradsz 
velem.

- Micsoda?! Itt maradok? Meddig?
Logan vállat vont, és miközben becsukta az ajtót, csak annyit mondott:
- Az a hangulatomtól függ.
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Negyedik fejezet

Dona  dúlt-fúlt,  káromkodott,  járkált  föl  s  alá...  és  végül  elaludt.  Túl 
büszke volt ahhoz, hogy elmenjen. Mint ahogy ahhoz is túl büszke volt, 
hogy  megkérje  Logant,  tekintsen  el  ettől  a  nevetséges  „alkutól”. 
Gyanútlanul  belesétált  a csapdába,  de ezért  önmagán kívül  senkit  sem 
hibáztathatott.

Eletében először eladta a testét, és az nem kellett a vevőnek! O, milyen 
megalázó volt ezt végiggondolni!

Órákig  tartó  emésztődés  után  végül  megbékélt  a  kényelmes 
vendégszobával, bebújt a friss illatú takaró alá, és visszataszítóan mély és 
egészséges álomba zuhant.

Már  jó  magasan  járt  a  nap,  mire  másnap felébredt.  Miután  tisztázta 
magában, hogy hol van, és felidézte az előző éjszakát, ledobta magáról a 
takarót, és elindult, hogy megnézze, mit vegyen föl. De semmije sem volt 
a bikinialsón kívül, így mégsem állhat oda Logan elé!

A  hálószobából  nyíló,  dekadensen  fényűző  fürdőszobában  talált  egy 
vastag, bolyhos fürdőköpenyt. Belebújt, de ebben sem érezte sokkal vé-
dettebbnek magát, mint ha csak a fürdőruha nadrágja volna rajta. Kínos 
volt  belegondolni  is,  hogy  bárhogy  másképp,  mint  teljesen  felöltözve, 
álljon meg Logannel szemben.

Haját  hátravetve,  elszánt  arccal  lépett  ki  a  hallba.  Kínzóan 
ínycsiklandozó  illatok  fogadták,  és  a  nyomukban  haladva  lejutott  a 
napfényes konyhába.

Logant ott találta a kerek asztal mellett, körülötte a kőpadlón szanaszét 
hevertek a dallasi újság vasárnap reggeli számának lapjai. Meztelen lábát 
a szemközti székre fölrakva, kényelmesen kortyolgatta a kávéját.

Rövidnadrágja rojtos volt és gyűrött, pólója elnyűtt, álla borostás.
Fantasztikusan jól nézett ki.
Amikor  meghallotta  Dona  meztelen  talpának  neszezését  a  konyha 

ajtajában,  lejjebb  eresztette  az  újságja  sarkát.  Dona  gúnyos,  önelégült 
mosolyra számított.

Arra nem, hogy Logan rögtön ledobja az újságot - ráadásul a sportoldal 
volt -, feláll, odasiet hozzá, és gyengéden átöleli.

- Jó reggelt, szerelmem.
A férfi finoman két tenyerébe vette az arcát, és megcsókolta. De ez sem 

az a puha, csukott szájú „jó reggelt puszi” volt, amire Dona számított, úgy-
hogy megint alaposan meglepődött.

Haragudott  a férfira a szenvedélyes csók miatt,  de úgy elbódult  tőle, 
hogy képtelen volt eltépni magát. Azt még megértette volna, ha a győztes 
lehengerlő és felsőbbrendűségét ünneplő csókját kénytelen elviselni ezen 
a reggelen, de ez egy szerelmes férfi gyöngéd, édes és vággyal teli csókja 
volt.

Amikor nagy sokára vége lett, Logan még apró, gyors csókokat hintett a 
szájára, s csak aztán kérdezte meg:

- Jól aludtál?
Ez a magától értetődő természetesség, ez a „nálunk reggelenként így 

szokás”  viselkedés  megtörte  a  kábulat  varázsát,  és  Dona  egy  ideges 
mozdulattal szorosabbra húzta derekán a köpeny övét.
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- Nem, nem aludtam jól - vetette oda mérgesen. - Logan, ez a te kis 
játékod kezd fárasztó lenni. Nem tarthatsz itt engem...

- Érdekes, amikor megnéztelek, úgy aludtál, mint egy kisbaba - vágott a 
szavába a férfi, és mérgelődésével mit sem törődve, magához húzta, és 
orrával megbirizgálta a fülét. - Horkoltál.

- Nem szoktam horkolni!  -  Persze,  nem tudhatta,  szokott-e  horkolni, 
vagy sem. Évek óta nem aludt senkivel. - De nem erről akarok beszélni ve-
led, hanem arról, hogy...- De nekem így is jó. Szeretem, ahogy horkolsz. 
Biztosan megéheztél már. Ülj le. Betettem a reggelit a sütőbe, hogy meleg 
maradjon. Kávét kérsz, vagy teát?

Mivel ennyire érzéketlen maradt az ő elkeseredett állapotára, és már el 
is fordult, hogy egy újabb csészét és kistányért vegyen elő a konyhaszek-
rényből, Dona csak nézett utána, s a döbbenettől szólni sem tudott.

- Kávét vagy teát? - ismételte meg a férfi a válla fölött hátrapillantva. A 
mosolya  olyan  káprázatos  és  lefegyverző  volt,  hogy  egyszerűen  nem 
lehetett ellenállni neki.

- Kávét  -  felelte  Dona,  majd határozottan hozzátette:  -  Cukor  nélkül. 
Tejszínnel.

- Nem vicces, hogy tíz éve házasok vagyunk, de még azt se tudtam, 
hogy szereted a kávét? - kérdezte Logan, miközben elkészítette a kávéját. 
- És ez csak egy dolog azok közül, amiket még szeretnék megtudni rólad. - 
Ez megint egy ígéret volt, melyet ezúttal a hangjával tett, amellyel való-
sággal végigcirógatta Dona érzékeit. - Ülj le - mondta, és letette a kávét az 
asztalra.

- Nem akarok leülni, Logan. Beszélni akarok veled.
- És leülve nem tudsz beszélni?
- Ne szemtelenkedj!  -  fortyant  fel  Dona.  -  Nem ülhetek le  veled egy 

asztalhoz,  és  nem cseveghetek  veled  úgy,  mintha  semmi  sem történt 
volna.

- Semmi  sem  történt  -  mutatott  rá  a  férfi  idegesítő  precizitással.  - 
Elhiheted nekem, a sajgó ágyékom tanúsítja, hogy nem történt semmi.

- Kérlek, vedd figyelembe, mennyire kényelmetlenül érzem ettől magam 
- mondta Dona, nem törődve az arcát áttüzesítő pirossággal.

- Miért kellene kényelmetlenül érezned magad?
- Például  azért,  mert  nincs  rajtam ruha.  Úgy érzem, ez  határozottan 

hátrányos helyzetbe hoz engem.
- Hát,  ha  csak  ez  kell  -  és  már  nyúlt  kopott  nadrágja  derekához.  - 

Ledobom a ruháimat, és mindjárt ne fogod hátra...
- Ne!  -  emelte  föl  tiltón  a  kezét  Dona.  E  hirtelen  mozdulatra  a  férfi 

szemöldöke  felszaladt  a  homloka  közepére,  s  ahogy  ránézett  Donára, 
szája két sarka fölfelé rándult. - Megtennéd, hogy behozod a csomagjaimat 
a kocsimból? Fel szeretnék öltözni.

- A csomagjaid már bent vannak a házban. Reggeli után rengeteg időd 
lesz felöltözni. Most ülj csak le. - A parancs ugyan halk szóval hangzott el, 
de nem lehetett mást tenni, mint engedelmeskedni. Logan kinyúlt Dona 
keze után, rántott rajta egy kicsit, majd lehúzta a saját széke melletti szék-
re. - Éhes vagy?

Dona majd' éhen halt.
- Nem. - Látva, hogy a férfi jóindulatú arca elkomorul, sietve hozzátette: 

- De te csak ne zavartasd magad. Én nem vagyok az a reggelizős típus.
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Logan  kinyitotta  a  sütő  ajtaját,  és  kivett  belőle  két  tányér  gőzölgő 
szalonnás  rántottát.  Amikor  letette  a  tányérokat  az  asztalra,  Dona 
szájában összefutott a nyál.

- Kérsz áfonyás muffint? - érdeklődött a férfi, letéve a tányérok mellé 
egy kenyérmelegítőt.

Dona elengedte a füle mellett a kérdést, s inkább ő kérdezett:
- Ezt mind magad készítetted?
- A  rántottát  igen.  A  muffinokat  a  házvezetőnőm  sütötte,  aztán 

lefagyasztotta. Én ahhoz értek, hogy kivegyem a dolgokat a fagyasztóból, 
és betegyem a mikroba.

- Házvezetőnő?  -  nézett  csodálkozva  Dona.  -  Úgy  emlékszem, 
rosszallottad, ha valakinek szobalánya van meg ehhez hasonlók.

- Én egy egyedül élő férfi vagyok. Mivel nincs feleségem - és itt egy kis 
hatásszünetet tartott -, aki együtt él velem, föl kellett vennem valakit, aki 
szerető gondoskodással vesz körül.

- Azt hittem, a szerető gondoskodás Lana feladata - jegyezte meg Dona. 
Tiltakozásra  számított,  ehelyett  Logan  úgy  mosolygott  rá,  mint  aki 
mindent ért.

- Féltékeny vagy?
- Szó sincs róla!
- De,  az  vagy -  nevetett  a férfi.  Megragadta Dona mellén a köntöst, 

annál  fogva  fölemelte  a  székből,  az  ölébe  húzta,  és  játékosan 
megcsókolta. Aztán odahúzta Dona tányérját a sajátja mellé, és a kezébe 
adta a villáját. - Jobban szeretem, ha te vagy itt. És most edd ezt meg.

- És hol van a házvezetőnőd? - kérdezte tele szájjal a nő. - Nem lesz 
kínos neked, ha belép, és így talál itt bennünket?

- Néhány nap szabadságot adtam neki.
- Mikor?
- Felhívtam telefonon ma reggel.
- Ezek szerint komolyan itt akarsz marasztalni engem?
- Te is akarod, nem?
- Ez nem akarás kérdése. Te szabtad meg az alkufeltételeket.
- Te meg visszautasíthattad volna. De nem tetted.
- Még meggondolhatom magam.
- Nem fogod. Túlságosan kell neked az a terület.
- És  az  meg  se  fordult  a  fejedben,  hogy  lehetnek  más... 

kötelezettségeim is?
- Van valaki, aki visszavár Dallasban?
Dona elfordította a tekintetét. Hazudhatna azt, hogy igen, van, de mit 

használna azzal magának? Úgysem fogja elengedni.
- Nincs.
A válasz láthatóan nagyon jólesett a férfinak, de nem tett fölényeskedő 

megjegyzést.
- Ahhoz képest,  hogy nem voltál  éhes,  és nem vagy az a reggelizős 

típus,  elég szépen kitakarítottad a tányérodat  -  intett  a fejével  vidoran 
Dona üres tányérja felé. 

- Azt  hiszem,  jobb  étvágyam  van  itt,  mint  gondoltam  -  vallotta  be 
morcosan a nő.

- Nekem  telhetetlen  étvágyam  van  -  mondta  erre  rekedt,  fátyolos 
hangon a férfi, és könnyű csókot lehelt a nő ajkára. - Te soha nem éheztél 
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meg rám, Dona? - kérdezte. - Az elmúlt tíz évben soha nem gondoltál a 
csókjainkra? Hogy milyen volt az ízük, és hogy mit éreztünk közben?

Azok az apró csókok, melyeket a szavak szünetében kétoldalt a szája 
szögletébe  nyomott,  szinte  lehetetlenné tették,  hogy  Dona  gondolkozni 
tudjon. Végül csak ennyit tudott súgva kipréselni a torkán.

- Néhányszor.
- Nekem mindig  ez  jár  az  eszemben.  Az  első  pár  randinkon  meg se 

csókoltalak. Féltem, hogy elijesztelek. Aztán amikor rá mertem szánni ma-
gam, ki se nyitottam a számat. De tisztán emlékszem arra, amikor először 
használtam a nyelvemet, és megéreztem a szád ízét.

Dona halk nyöszörgése felért egy esdekléssel, hogy Logan tegye is, ne 
csak beszéljen róla. És amikor a férfi szót fogadott, ő meghódolt neki, és 
karját Logan nyaka köré kulcsolva visszacsókolta. Mindketten valósággal 
tobzódtak az újra felfedezett csókok élvezetében.

Logan nagy sokára elszakadt Dona szájától, és áttért a nyakára.
- Elég volt  csak a  csókjaidra  gondolnom,  és  már  izgalomba jöttem - 

suttogta elfúló hangon.
- Logan!
- Ne tégy úgy, mintha meglepődnél. Erről neked is tudnod kell.
- Egy rendes lány nem gondol ilyen dolgokra.
- Hazug!
Dona  akaratlanul  is  elnevette  magát,  mert  eszébe  jutott  az  a  régi 

délután, amikor tanulás helyett egyre csak azon járt az esze, hogy vajon 
milyen lehet Logan meztelenül.

A férfi bedugta a fejét a frottírköntös kivágásába, és nedves csókokkal 
halmozta  el  a  kulcscsontja  környékét.  Borostás  arca,  álla  izgatóan 
karmolászta áttetszően vékony, selymes bőrét.

- Dona?
- Hmmm?
- Szeretkeztél valaha a reggelizőasztal melletti széken ülve?
- Nem - felelte a nő álmodozó, fátyolos hangon.
- Akkor most fogsz, ha nem hagyod abba, hogy ide-oda izegj-mozogj az 

ölemben.
- Jaj! - ugrott fel Dona a szégyentől vérvörös arccal. - Én nem is...
- Hé! -  állt  fel  a  férfi  is,  és magához húzta  az  ellenkező nőt.  -  Nem 

panaszképpen mondtam. Csak gondoltam, nem árt, ha figyelmeztetlek.
- Jól  van,  figyelmeztettél.  -  Dona eltolta  magától  Logant,  és  mindent 

megtett,  hogy  olyan  nő  benyomását  keltse,  aki  tökéletesen  ura 
önmagának és a helyzetnek. - Akarod, hogy segítsek elmosogatni? .

A férfi  szája megrándult a nevethetnéktől,  de aztán éppoly komolyan 
elfogadta az ajánlatot, mint ahogy az elhangzott. 

- Nagyon kedves lenne tőled, köszönöm.
Amikor  elkészültek  a  mosogatással,  Logan  fölvezette  az  emeletre,  a 

vendégszobával szemközti hálószobába. 
- Ez itt az én hálószobám – mutatta. A jókora szoba egyik fala mentén 

hatalmas ágy állt, rengeteg polccal körülvéve, rajtuk tévé, videó, sztereó 
készülék, szemben, a másik falon könyvek. Az egyik sarokban, a rézből 
kovácsolt  kandalló  és  az  előtte  lévő  két  könnyű  karosszék  meghitt, 
barátságos zugot képezett.  A szoba ablakai a távolba tartó mezőkre és 
fenyvesekre nyíltak. Innen, az ajtóból, Dona belátott a fürdőszobába. Az 
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itteni  fürdőkádhoz képest a vendégszobához tartozó gyerekpancsolónak 
tűnt.

- Na, hogy tetszik?
Dona  tekintetét  ellenállhatatlanul  vonzotta  a  szőrméből  készült 

fényűzően vastag ágytakaró. Úgy találta, hogy a szoba ugyan kifejezetten 
férfias, ám tökéletes ízlésről tanúskodik.

- Nagyon... szép.
Logan arcán jóindulatú mosoly jelent meg.
- Mintha egy csöpp bizonytalanságot hallanék a hangodban.
- Nem,  nem,  tényleg  nagyon  tetszik.  Csak  olyan...  -  tett  egy  tétova 

kézmozdulatot - nagy.
- Kétszemélyesre lett tervezve.
- Értem - mondta Dona csendesen.
- Itt vannak a csomagjaid - emelte föl Logan a két bőröndöt. - Kivettem a 

táskádból  a  kulcsot,  hogy  ki  tudjam  nyitni  a  kocsit,  de  már  vissza  is 
tettem.

- Köszönöm.
Dona fogta a táskáját, és elindult a férfi után, aki átvitte a bőröndöket a 

vendégszobába.  Maga  sem  tudta,  megkönnyebbült  volt-e,  vagy  kicsit 
csalódott, amiért Logan nem hagyta ott őket a nagy hálószobában.

- Úgy  gondolom,  a  fürdőszoba  elég  jól  fel  van  szerelve,  de  ha  nem 
találsz benne valamit, amire szükséged van, csak szólj.

- Úgy lesz.
Logan  a  vállára  tette  az  egyik  kezét,  és  arcát  a  magáéhoz  húzva, 

perzselő csókot adott a szájára. Aztán ajkával végigsimított  az arcán, a 
fülén, majd egyetlen szó nélkül kiment, és becsukta maga mögött az ajtót.

A csodálatosan vastag, süppedő szőnyeg puhán simult Dona meztelen 
talpa alá. Melle fájón feszült,  mintha tejjel  lenne tele. Mellbimbói bizse-
regtek.  Két combja között  lüktető forróságot  érzett.  A szíve vadul  vert. 
Egész testében remegett. És Logan magára hagyta.

- A fene egye meg őt is meg a kisded játékait is - vágta oda a négy 
falnak,  és dühösen bevonult  a fürdőszobába.  Mihelyt  letusolt  és valami 
rendesebb  holmira  cserélte  a  frottír  fürdőköpenyt,  meg  fogja  mondani 
neki,  mit  csináljon  azzal  az  alkuval,  amelyre  oly  régen  várt.  Aztán 
visszaindul Dallasba.

Ám  amikor  belépett  a  fürdőszobába,  észrevette  azt  a  rózsacsokrot, 
amelyet  első  álmából  fölébredve,  reggel  meg se látott.  Az  ólomkristály 
váza telis-tele volt halványsárga, feslő rózsabimbókkal, s a melléjük tett 
kártyán ez állt: Alvó testeden vannak selymesen puha helyek.

Forróság  öntötte  el  a  testét.  Meztelenül  aludt,  mivel  nem  volt  mit 
fölvennie  a  nyirkos  fürdőnadrágon  kívül.  És  Logannel  álmodott,  a 
csókjaival, a simogatásaival. Lehet, hogy nem is álmában fantáziált róla, 
hanem mindez valóság volt?

Megroggyant a térde, és a hideg zuhany sem tette acélossá az izmait. 
Rádöbbent, hogy addig kell felöltöznie és elmennie, amíg még képes rá. 
De akkor ránézett a virágokra és a kártyára, és egy sóhajjal tudomásul 
vette, hogy még ha élete végéig bánni fogja is, itt fog maradni. Legalábbis 
még egy kicsit.

Bugyiban és melltartóban leült az öltözőtükör elé, és arra gondolt, vajon 
hány nő bámulta itt magát a tükörben, felhevültén és boldogan a Logan 

41



ágyában töltött órák után.
A gondolat úgy sértette, hogy akaratlanul is összehúzta a szemöldökét. 

De haragos tekintetét elképedt pillantás váltotta föl, amikor a tükörben azt 
látta, hogy nyílik az ajtó, és Logan lép be rajta széles mosollyal, egy szál 
sortban. Bőrén és nedves haján látszott, hogy ő is épp most jöhetett ki a 
zuhany alól.

- Kopoghattál volna - mondta Dona, és ösztönösen maga elé kapta a 
kezét.  Áttetsző  melltartója  ugyanis  nemhogy  eltakarta  volna,  inkább 
fölemelte és még jobban kihangsúlyozta a mellét.

- Bocsánat. - De a fülig érő vigyor egészen más érzésekről árulkodott. - 
Tudod, annyiszor fantáziáltam arról, hogy házasok vagyunk és együtt ké-
szülődünk  reggelenként,  hogy  egészen  természetesnek  tűnt,  hogy 
bejöjjek. Az is igaz viszont, hogy amikor ezeket a jeleneteket elképzeltem, 
olyankor  te  sohasem  takartad  el  magad.  Butaság,  nem?  Hiszen  már 
láttalak.

A férfi nyugodt hangján és azon a hanyag tartáson, amivel az ajtónak 
támaszkodott, felbosszankodva, Dona leengedte a karját a melle elől, és 
fölvett  egy szemceruzát  az  asztalról.  O is  megmutatja,  hogy tud olyan 
zavartalanul viselkedni, mint Logan.

- Szerintem neked van egy mélyen gyökerező pszichológiai problémád. 
Előszeretettel mászkálsz gyakorlatilag ruhátlanul.

- Az  én  mélyen  gyökerező  pszichológiai  problémám,  hadd  idézzelek 
téged, abból ered, hogy úgy nőttem fel, hogy egy mindössze négy heljd-
ségből álló házban laktam a szüleimmel, a húgommal és az öcsémmel. Ott 
nem volt túl sok hely az egymás előtti szégyenlősködésre.

Dona a legszívesebben leharapta volna a nyelvét. Bűnbánóan nézett a 
tükörben a férfira. Tudta, hogy nem szívesen beszél gyerekkora megalázó 
szegénységéről, úgyhogy inkább azt mondta:

- Gyönyörűek a virágok. 
- Mint te, amikor alszol. 
Dona nagyot nyelt.
- Ezek szerint te... khm... 
- Igen. 
- És... khm...
- Igen. Felháborítóan szemérmetlenül nyúltam hozzád. - Ellökte magát 

az ajtótól, és letérdelt Dona mögött. Frissen borotvált állát ráfektette a nő 
vállára,  és arcát  az  arcához simítva,  a  vágytól  párás  szemmel  nézte a 
tükörben. - Igazán sért téged a meztelenségem?

- Igazán? - nevetett fel halkan Dona. - Nem. Logan megkönnyebbülten 
visszamosolygott rá.

- Hát, a tiéd biztos, hogy nem sért engem. - Két kezével végigsimított a 
nő vállán, és ráfektette a keblek puha halmaira. Mindketten gyönyörködve 
nézték,  hogyan  borítja  be  a  két  napbarnított,  erős  férfikéz  a  lágy  női 
meUet. - Olyan... istenem, olyan édes vagy, Dona.

Kezének  érintése  határozott  volt,  biztonságot  és  meleget  sugárzó. 
Donát  a  melltartó  finom  csipkekelméjén  át  is  izgalomba  hozta  a  kéz 
gyengéden  masszírozó  szorítása.  Nézte,  hogy  a  melle  betölti  a  férfi 
markát,  s  még  túl  is  csordul  rajta.  A  felcsapó  szenvedélytől  egyre 
fátyolosabbá  váló  szemmel  nézte  a  hüvelykujjakat,  melyek  lassú 
mozdulatokkal  simogatták.  Aztán  gyorsabban.  Oda-vissza.  Körkörösen. 
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Mindaddig,  amíg  a  bimbók  a  maguk  tökéletes  szépségében  föl  nem 
ébredtek. Akkor hízelkedve, kedveskedve eljátszott velük.

Dona érezte, amint a karja elernyed, és ő erőtlenül hátrahanyatlik Logan 
mellére. A szeme lecsukódott, és kissé szétnyílt szájából halkan, szagga-
tottan áramlott ki a levegő. Lankadt ujjai közül kigurult a szemceruza, és 
hangtalanul ért földet a szőnyegen.

- Ez jó neked?
- Igen.
- Puhábban? Keményebben?
- Nem... nem... csak... így.
- Így?
- Hmmm.
Akkor Logan botrányos szavakat kezdett sugdosni a fülébe a testéről, az 

alakjáról.
- Kecses,  finom  és  szexis,  ugyanakkor  anyai  is.  Egyik  pillanatban 

szerelemre  csábító,  a  másikban  meg  már  olyan,  mintha  csecsemőt 
szoptatna.

Addig böködte, birizgálta az orrával,  míg Dona felé nem fordította az 
arcát. Akkor szájuk egymásra forrt, és míg a férfi nyelve mélyen bent ka-
landozott  Dona  szájában,  ujjai  tovább  csipkedték,  hüvelykujjai  tovább 
köröztek rajta, tenyere tovább simogatta.

De hirtelen felnyögött, leejtette a kezét, és szembefordította magával a 
nőt. Szorosan magához ölelte, és belesuttogta a nyakába:

- A feleségem vagy, Dona. A feleségem. Hallod? A feleségem.
Hosszú  percekig  ölelte  magához  szorosan,  mintha  soha  többé  nem 

akarná elengedni.
És amikor végre elengedte, mindketten zavarban voltak ettől a heves 

érzelmi kitöréstől. Dona összezavarodva fordult vissza a tükör felé, hogy 
megigazítsa a fehérneműjét. Logan ott állt mögötte, és láthatóan erősen 
igyekezett úrrá lenni magán. Szelíd mosollyal húzta magához Dona fejét, 
és  addig  simogatta  az  állát,  amíg  Dona  bele  mert  nézni  a  tükörben  a 
szemébe.

- Elragadtattam magam - mondta a férfi  halkan.  -  Hagylak felöltözni, 
hogy ne késsünk el.

- Hogy ne késsünk el? Van valami dolgunk?
- Ha nem igyekszel, nem érünk oda tizenegyre.
- Megyünk valahová?
- Ma vasárnap van. Megyünk a templomba.

- Nem ülhettünk volna föl a karzatra? 
Dona csak a szája sarkából súgta ezt oda, de közben, hogy bosszúságát 

leplezze, rendületlenül mosolygott.  Logan ugyanis egyenesen a középső 
hajó harmadik sorába vezette.

- Én mindig  ide ülök -  felelte  a férfi,  és  barátságosan odabólintott  a 
mellettük  elhaladó  karvezetőnek,  aki  szívélyesen  kezet  fogott  vele,  és 
átadta neki a napi zsolozsmarészt.

- Gyakran jársz ide?
- Minden vasárnap -  hangzott  a jámbor felelet.  -  Miért,  te  nem jársz 

templomba? Talán nem érsz rá a sok jócselekedet miatt?
Ez túl  erős volt,  erre Logan is  rájött,  látva Dona arcán a megfeszülő 
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izmokat és megmerevedő testét.
- Ne  gúnyolódj  velem  a  munkám  miatt,  Logan!  Minden  mást 

kigúnyolhatsz, csak ezt ne.
- Bocsánat. Nem akartam lekicsinyelni.
Ezt olyan őszintén mondta, hogy Dona nyomban megbocsátott neki.
- Hogy válaszoljak a kérdésedre, igen, rendszeresen járok templomba.
A férfi szája megrándult az elfojtott mosolytól.
- Örülök, hogy megmaradtál a keskeny úton.
- Te  álszent  -  súgta  oda  Dona,  miközben  feltűnően  eligazgatta  a 

szoknyája szélét a térdén.
- Miért mondod ezt?
- Kíváncsi lennék, hogy mit gondolnának ezek a jámbor emberek a mi 

kis alkunk feltételeiről.
- Valószínűleg azt, hogy én egy roppant eszes fickó vagyok.
- És mit gondolnának a kegyességedről, ha tudnák, hogy az éjszakát a 

házadban  töltöttem?  Vagy  már  annyira  megszokták,  hogy  nálad  sűrűn 
megszállnak ifjú hölgyek, hogy meg sem lepődnének rajta?

- Csitt, kezdődik a szertartás.
A férfi szenteskedő arckifejezésétől bosszankodva, Dona lopva kettőjük 

közé  csúsztatta  a  kezét,  és  belecsípett  Logan  derekába.  Ő  kis  híján 
hangosan  feljajdult,  de  sikerült  egy  köhögés  mögé  rejtenie  a  hirtelen 
reakciót.

Büntetésül megfogta Dona kezét, és el se engedte az egész szertartás 
alatt. Dona ennél keményebb büntetést is el tudott volna képzelni. Sőt, 
volt  abban valami felemelő,  hogy itt  áll  mellette,  együtt  énekel  vele,  s 
közben hallja az ő mélyen zengő baritonját.

Büszke  volt  rá,  hogy  itt  áUhat  Logan  mellett.  Olyan  jóvágású  volt 
sötétkék,  mellényes  öltönyében,  amely  pontosan  úgy  állt  rajta,  ahogy 
kellett.  Fehér  inge  vakítóan  ragyogott,  nyakkendője  kifinomult  ízlésre 
vallott. Friss szappan- és kölni illat és a borsmentás fogkrém illata vette 
körül.

Amikor fejüket meghajtva imádkoztak, Dona olyan szellemi magasságba 
emelkedett,  amilyet  még  soha  életében  nem  tapasztalt.  Minden  este, 
amióta csak a szeme láttára betuszkolták a seriff autójába, és kirobogtak 
vele az életéből. Isten áldását kérte Loganre. Ha soha többé nem tölthet el 
még egy napot vele, akkor is élete végéig boldoggá fogja tenni ez a perc, 
amikor itt áll mellette teljes életnagyságban, erőt és tisztaságot árasztva 
magából.

Picit  közelebb  húzódott,  hogy  érezze  meztelen  karján  a  másik  kar 
biztonságot sugárzó érintését. A férfi  fölemelte a karját, és átfogta vele 
Dona vállát. Ujjai könnyedén megszorították, és Dona tudta, hogy kettejük 
imádsága együtt száll fel a menny felé. Az istentisztelet után bemutatták 
olyan  embereknek,  akiket  nem  ismert,  és  újra  találkozott  olyanokkal, 
akiket még lánykorából ismert. Nem volt nehéz észrevenni, hogy Logant 
nagyra  becsülik  ebben  a  közösségben.  Mindenkivel  barátságos  volt,  és 
akik  megálltak,  hogy  pár  szót  váltsanak  vele,  boldogan  sütkéreztek 
szívmelengetően kedves mosolyában.

Miközben  Logan kocsija  felé  mentek,  majdnem elgázolta  őket  három 
mokány, izmos kis kölyök, akik lelkesen rávetették magukat Loganre, aki 
zajosan üdvözölte őket. Dudus futott utánuk, csípőjén a legkisebbel, aki 

44



váltig föl akart mászni a vállára. Nyomában ügetett, arcán mindig derűs 
mosolyával, Jerry, mint valami engedelmes kiskutya.

Miután  kölcsönösen  üdvözölték  egymást,  és  Donát  bemutatták  a 
gyerekeknek, Dudus gonoszkodón megkérdezte:

- Na, történt valami? Vagy ne tudjak róla?
Dona  elsápadt,  Logan  kuncogott,  Jerry  pedig  igyekezett  szelídebb 

húrokat pengetni:
- Dudus, még a templomkertben vagyunk. És itt vannak a gyerekek is...
- Akkor is szeretném tudni - mentegetőzött a felesége, és hol Loganre, 

hol meg Donára nézve, kutatta az arcukon az előző éjszakáról árulkodó 
jeleket. - Maradsz még egy darabig, Dona?

- Hát... 
- Egy  darabig  -  felelte  könnyedén Logan,  bizalmasan átkarolva  a  nő 

vállát. 
- És helyileg pontosan hol? A motelban?        
- Viszlát, Jerry, Dudus - mondta Logan, és elfordította tőlük Donát.
- De... de várjatok! Még nem mondtatok semmit.
- Viszlát, Dudus - szólt vissza Logan a válla fölött. Dona belekuncogott a 

férfi mellébe.
Mire a kocsihoz értek, Jerry is megpróbálta beterelni népes családját a 

tekintélyes  méretű  furgonba.  Dudus  még  akkor  is  tiltakozott,  a  baba 
visított, a három gyerek pedig olyan volt, mint három egyszerre beszélő és 
viháncoló, felhúzható játék figura.

Logan és Dona nevetve néztek össze, majd a férfi beindította az autót.
- Mi legyen? Vasárnapi ebéd a klubban, vagy tonhalas szendvicsek az 

úszómedence mellett?
- Milyen úszómedence?
- Az enyém.
- Tonhalas szendvicsek.
- De segítened kell elkészíteni őket - figyelmeztette Logan.
- Nem hangzik túl rosszul.
Donának  nehezére  esett,  hogy  ne  mosolyogjon  örökké.  A  mosoly 

valahogy magától jött. És ez egész délután így volt. Nem emlékezett ennél 
napfényesebb,  kellemesebb  délutánra.  Ő  másképpen  készítette  a 
tonhalsalátát, mint a házvezetőnő, de Logan szerint az övé finomabb volt. 
A könnyű ebéd után úsztak, és sütkéreztek a napon. Dona elszunyókált a 
hintaágyon,  és  arra  ébredt,  hogy  a  férfi  olajos  keze  simogatja  hátul  a 
combját.

- Nehogy leégj - magyarázta Logan, amikor fejét fölemelve, hátranézett 
rá.

- Köszönöm.
- Szívesen.
Donának  jólesett,  ahogy  az  olajos  kéz  simogatta,  időnként  olyan 

pontokat  is  érintve,  amiről  nem  is  tudta,  hogy  erogén  zónáknak 
minősülnek. Addig-addig, mígnem már az egész teste bizsergett a vágytól. 
Mégsem ő, hanem Logan volt az, aki egy halk káromkodással beugrott a 
vízbe,  hogy  lehűtse  magát.  Dona  megértette,  hogy  a  kivárásra  játszó 
taktika  őt  magát  sem  hagyta  hidegen.  Jólesett  a  lelkének,  hogy  őt  is 
szenvedni  látja,  mert  maga  is  úgy  érezte  magát,  mintha  emésztő  tűz 
tengerében vergődne.
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Alkonyatkor, amikor egy tusolás után újra lement a földszintre, a férfi 
épp a kerti grillsütő alatt gyújtotta meg a faszenet. 

- Báránysült? 
Látszott rajta, hogy már ő is lezuhanyozott, és a törülközővel nagyjából 

szárazra törölte a haját. Sort és vékony gézing volt rajta, melyet csak félig 
gombolt be. Kilátszott alóla a mellszőrzete és sötét mellbimbói.

Dona  megnyalta  a  száját,  ámbár  e  pillanatban  nem  mert  volna 
megesküdni rá, hogy a báránysültre gondolt-e.

- Az finom lesz.
- Te vagy finom - mondta erre a férfi  mély, rekedtes hangon. Donán 

lenge, földig érő, barackszínű köntös volt, elöl mély kivágással. A vékony 
anyagon át Logan jól ki tudta venni a karcsú alak formáit. A fülében lógó 
nagy aranykarikák hajdani pogány papnőket juttattak a férfi eszébe, a haja 
viszont az égből leszálló angyalokra emlékeztette.

- Összevágom a húst és a zöldséget, ha te közben megfőzöd a rizst.
- Rendben.
Elkészítette a salátát is, és dresszinget is kevert hozzá a jól felszerelt 

konyhában  talált  fűszerekkel.  Belemártotta  az  ujját  a  mércébe,  és 
megkóstolta.

- Hadd kóstoljam meg én is - mondta Logan, belépve a konyhába.
Dona  csak  belenézett  a  vészesen  csillogó  szempárba,  aztán  újra 

belemártotta  az  ujját  a  csészébe,  és  odavitte  a  férfi  szájához.  Logan 
először csak könnyedén lenyalogatta az olajos-ecetes keveréket.

-  Pompás -  mormolta,  és megfogta Dona csuklóját,  hogy ott  tartsa a 
kezét. És tovább nyalogatta az ujját, míg már semmi egyebet nem érzett, 
csak magát az ujj ízét.

Dona figyelmesen nézte, mit csinál, de még így is készületlenül érte, 
ami ezután következett. A férfi az ajka közé vette, majd beszívta az ujját. 
A száj nedves forrósága szorosan összezárult Dona mutatóujja körül.

- Ó, Logan - sóhajtotta önkéntelenül.
Akkor a férfi elengedte, majd magához ölelte, és azt suttogta a fülébe:
- Ezt fogom érezni, amikor majd én leszek benned, Dona.
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Ötödik fejezet

Percekig tartott, míg úgy érezte, nem kap levegőt. Annyi érzelem tolult 
fel  benne,  hogy  szinte  el  sem  fért  a  mellében.  Igyekezett  hűvösnek, 
nemtörődömnek,  fölényesnek,  hajlíthatatlannak,  közömbösnek  és 
érzéketlennek mutatkozni,  de e megrázó kijelentés hallatán olyan érzés 
fogta el, mintha megolvadtak volna a csontjai és péppé váltak volna az 
izmai.  Valahányszor  ránézett  a  férfira,  tudta,  hogy minden erőfeszítése 
hiábavaló,  mert  napnál  világosabban  látszik  rajta,  mennyire  vágyik  rá. 
Mint ahogy Loganen is látszott.

Vacsora közben jelentéktelen dolgokról folyt köztük a szó. Mindketten 
próbáltak hétköznapi módon viselkedni, de a bennük lévő feszültség és az 
önmérséklet gyakran elnémította őket. Előfordult, hogy a férfi halk, mély 
hangja egyszer csak elhalkult,  és a mondat ott maradt befejezetlenül a 
levegőben.  Az  asztalon  égő  gyertyák  fényében  csillogó  kék  szempár 
sóváran kalandozott Dona testén, s a homlokán lüktető erecske elárulta, 
hogy szívük egy ütemre dobog. Dona tudatában volt, hogy Logan éppúgy 
szomjazza őt, mint ő Logant.

- Befejezted? - intett szemével a férfi Dona tányérjára.
Ő  lepillantott,  és  meglepve  látta,  hogy  jóformán  minden  elfogyott  a 

tányérról, holott nem is emlékezett az étel ízére.
- Igen. Finom volt.
- Még egy kis bort? - Választ sem várva, Logan megbillentette a jégbe 

hűtött  üveget,  és  újratöltötte  Dona  kehelyt  formázó  borospoharát.  - 
Menjük , ki vele a verandára.

Felállt, és székét visszatolva megkerülte az asztalt, hogy kihúzza Dona 
székét.  Egyik  kezükben  a  borospohárral,  másik  kezüket  lazán 
összekulcsolva kisétáltak a házból.

- Ó, Logan, milyen gyönyörű! - kiáltott fel Dona, amikor az üvegajtón 
kilépve, meglátta a medence vizének tükrén lebegő gyertyák tucatjait.

- Tetszik?
- Ó...  mint  a  mesében!  Varázslatos.  -  Az  apró,  libegő  lángok  mint 

megannyi szentjánosbogár táncoltak a víztükör felett.
A férfi levezette a nőt a medence széléhez, ahol kibújt a sarujából. Aztán 

leült,  lehúzta  maga mellé  Donát  is,  és  belelógatta  lábát  a vízbe.  Dona 
követte a példáját: ő is lecsúsztatta lábáról a szandált, és bedugta lábát a 
medence  vizébe.  Aztán  csak  nézték  a  fények  fodrozódó  árnyékait, 
amelyek  márványossá  festették  a  bőrüket.  A  férfi  meztelen  lábujjaival 
megsimogatta Dona lábikráját.

- A tíz év késéssel elérkező mézeshetekre! - fordult felé magasra emelt 
pohárral. Dona mosolyogva koccintott vele, majd ittak néhány kortyot a 
testes borból.

- Miért mondod ezt?
- Az elkésett mézeshetekről?
- Igen.
- Kétlem, hogy ilyen nyugodt fiatalasszony lettél volna tíz évvel ezelőtt. 

Arra számítottam, hogy éjszakákon át szexőrült vadállat módjára kell majd 
becserkésszelek, míg végre megkedveled a „házaséletet”.

- Ezt gondoltad rólam? - képedt el a nő.
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- Miért, nem így történt volna?
- Nem. Egyáltalán nem. -  Most a férfin volt  a sor,  hogy meglepetten 

fürkéssze a nő arcát, aki szemét lesütve folytatta. - Persze, kicsit meg vol-
tam ijedve, de nem tőled. Csak az ismeretlentől, attól, hogy most el fogom 
veszíteni  a  szüzességemet.  De  nagyon  is  akartam...  szeretkezni  veled, 
Logan.

- Nyilvánvalóan nem annyira, ahogy én veled. Dona kinézett a gyönyörű 
látvány felé, melyet a férfi az ő kedvéért komponált meg. - Az az érzésem, 
ha erről kezdünk beszélgetni, előbb-utóbb veszekedni fogunk. Márpedig én 
nem akarok veszekedni veled. Ma este nem. Ez a nap túl tökéletes volt. 

- Igazad van. Beszéljünk valami másról. Hosszan hallgattak, és közben 
megitták a maradék borukat. 

Nagy sokára Logan odafordult  Dona felé,  és  addig nézte profilból  az 
arcát, amíg ő is visszanézett rá.

- Nem tudok másról beszélni. Szabad illetlenül; végigfogdosni téged? - 
kérdezte ünnepélyes komolysággal.

Donából  kitört  a  kacagás  e  nyers  őszinteség  hallatán,  de  gyorsan 
összekapta magát, és ő is hasonlóan komoly képpel válaszolta:

- Én nem vagyok olyan lány.
- Ó, a fenébe! - kiáltotta Logan elszontyolodva. - Még most sem?
Dona  tekintete  lesiklott  a  férfi  szájára,  majd  felcsillanó  szemmel  azt 

mondta:
- Ne add fel olyan könnyen.
A  férfinak  elég  volt  ennyi  biztatás;  fölpattant,  és  fölhúzta  Donát  is. 

Elvezette a hintaágyhoz,  leült  rá, és aznap immár másodszor,  az ölébe 
ültette. Megfogta a vállát, és szelíd erőszakkal benyomta a sarokban lévő 
párnára, úgy, hogy Dona az ölében ülve végigfeküdt a mellén, combjával 
Logan combjához simulva. Akkor fölébe hajolt.

- Kényelmes?
Dona megsimogatta a férfi  tarkóját,  majd ujjait  a hajába mélyesztve, 

lecsúsztatta a kezét a nyakára, onnan az áUára, az arcára, végigsimított 
az  orrán,  majd  vissza  az  állára,  arra  a  függőleges  hasí-tékra  az  álla 
közepén.  Amikor  megérintette  a  száját,  Logan  gyengéden  rálehelt  az 
ujjbegyeire.

Aztán megcsókolta, s eközben keze felfedező útra indult, és nem hiába. 
Kéjes sóhaj jelezte, hogy rátalált valamire.

- Ma este nem viselsz melltartót.
- Nem.
- Miért nem így jöttél annak idején a randevúinkra is?
- Emlékszem esetekre, amikor sikerült beférkőznöd alá - felelte Dona, és 

arcát mosolyogva beletemette Logan nyakába.
- Istenem,  én  is  emlékszem  -  nyögött  fel  a  férfi.  -  De  mennyivel 

könnyebb,  ha  nincs  az  a  sok  pánt  meg  kapocs.  Szerintem  csak  azért 
találták ki, hogy engem bosszantsanak vele.

A nő halk nevetését a férfi újabb csókja hallgattatta el. Ezt újabbak és 
újabbak követték, miközben a kéz becézve simogatta, dédelgette a ruha 
vékony anyagán keresztül. Dona nyakát és állát nedves csókok borították, 
mialatt  az  ujjak  addig  cirógatták  a  mellbimbóját,  míg  meg  nem 
merevedett. Akkor Logan lehajtotta a fejét, bevette a bimbót szájába, és 
nyelvével,  fogaival  játszott  vele tovább. Apró zsilipek nyíltak meg Dona 
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testében, s mint a méz, folyt végig benne az eddig elfojtott, felgyülemlett 
szenvedély. Ujjai belekapaszkodtak a férfi hajába.

- Logan, Logan, mindjárt meggyulladok!        
- Hol, szívem? 
- Mindenütt. Az egész testem. A mellem.        
- Hol még?
Logan  keze  besiklott  a  ruha  széle  alá,  és  simogatni  kezdte  a  comb 

selymes  bőrét.  A  nő  torkából  feltörő  mély  hang  egyszerre  tanúskodott 
kielégülésről  és vágyról.  A tenyér ezután lassú, körkörös mozdulatokkal 
masszírozta  a  hasát,  majd  az  ujjak  hegye  zongorázott  a  bugyi 
háromszögén, újra meg újra megakasztva a nő szapora lélegzetvételét.

- Itt? - súgta a férfi.
- Igen, igen!
Logan, hogy megőrizze a józan eszét, homlokát neki támasztotta Dona 

homlokának, és megálljt parancsolt a kezének, amely valósággal ráolvadt 
a nő csípőjére.

- Semmivel sem lehet összehasonlítani a bőröd selymét - súgta.
- Tényleg simogattál az éjjel, amikor aludtam?
- Igen. Nem annyit, amennyit szerettem volna.
- Ereztem.
- Komolyan?
- Azt hittem, álmodom.
- Én is azt hittem.
Fékevesztett szenvedéllyel, mohó éhséggel csókolták egymást. Aztán a 

férfi azt kérdezte:
- Kész vagy rá, hogy fölmenjünk az emeletre? A nő bólintott, s akkor a 

férfi letette az öléből a földre. Egymást átölelve, szótlanul indultak vissza a 
házba,  s  még  akkor  sem  szóltak  egy  szót  sem,  amikor  odaértek  a 
vendégszoba  ajtajához.  Logan  ott  szorosan  magához  ölelte  és  forrón 
megcsókolta Donát.

Ő egész testével  hozzátapadt,  két  nyughatatlan combja közé véve a 
férfi megkeményedett hímtagját. Logan ekkor megfeszülő izmokkal még 
jobban magához  húzta,  majd  hátrahajolt,  hogy  bele  tudjon  nézni  Dona 
csillogó szemébe.

- Most jobb, ha alszol kicsit. Jó éjszakát.
Dona nem hitt a fülének! Logan már le is vette róla a karját, s fordult, 

hogy elinduljon a lépcső felé.
- Hová mész? - kérdezte, s hangjából megalázó módon hiányzott minden 

büszkeség.
- Mosogatni.
- Mosogatni! Ez azt jelenti, hogy nem fogsz... nem fogsz...
- Mit nem fogok?
Dona  körmei  fájdalmasan  mélyedtek  bele  a  tenyerébe.  A  düh 

megmerevítette  a  gerincét,  és  centiméterekkel  följebb  emelte  az  állát. 
Anélkül, hogy ne csináljon bolondot magából, nem mondhatja meg neki, 
mit gondolt,  mibe fog torkollani ez az előjáték. De a férfi  tudta, és ő is 
tudta, hogy tudja.

- Semmit - felelte mérgesen. - Jó éjszakát. - És becsapta maga mögött a 
vendégszoba ajtaját.

Piszok alak! Ezt nem teheti meg velem. Ezt nem hagyom annyiban. Mit 
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képzel,  ki  vagyok én,  játék baba, akit  kedvére kapcsolgathat ki  és be? 
Elmegyek! 

Végigrohant a szobán, útközben dobálva le magáról a ruhadarabokat. 
Lépteit még a vastag szőnyegen át is lehetett hallani. 

Berontott a fürdőszobába, gyorsan összekapkodott mindent, ami az övé 
volt,  és  begyömöszölte  aj  bőröndbe.  De  akkor  eszébe  jutott,  hogy  ha 
ebben a feldúlt állapotában elmegy, Logan tudni fogja belőle, mennyire 
rosszul  esett  neki,  hogy  nem fektette  le.  Megállt,  majd  erejét  vesztve, 
magát kidühöngve, lerogyott a kis fürdőszobaszékre.

Megalkudott Logannel, és ehhez kell tartania magát. Világosan meg is 
mondta, hogy ez itt az ő pályája, itt az ő szabályai érvényesek. Ha most el-
megy, azzal nemcsak a maradék büszkeségét áldozza fel, de a tábort is, 
ami pedig sokaknak oly sokat jelent.

Sóhajtva belebújt a hálóingébe, és lefeküdt. Magányosan fekve, a néma 
sötétségben, újra elátkozta Logant, amiért ilyen tűzbe hozta a testét. Mert 
semmi jele nem volt, hogy a tűz ki akarna aludni.

Logan,  válla  között  lehorgasztott  fejjel,  kissé  előredőlve  állt  a 
konyhapultnak  támaszkodva.  Hangosan  zihálva,  kapkodva  szedte  a 
levegőt.

- Te ostoba, konok idióta - motyogta maga elé.
Szemét összeszorítva küzdött a fájdalommal. Mikor fog végre lelohadni 

ez a tűz az ágyékában, és mikor csillapul végre ez a lüktető nyomás?
Dona  dühös  lépteinek  tompa  dübögését  hallva,  fölnézett  a 

mennyezetre. Pokolian dühös lehet, és nem is csoda. Biztosan azt hiszi, 
hogy ő  most  egy ördögi  játékot  űz  vele.  Vajon  azt  hiszi,  hogy hecceli, 
vizsgáztatja, hogy vissza akarja fizetni neki mindazt a gyötrelmet, amit ő 
élt át a fogdában töltött éjszakákon, holott a nászúton kellett volna lennie 
ifjú feleségével?

Nem, Dona,  nem,  nyöszörögte  a szíve,  nem ezért  nem vagyok most 
veled.  Ki az az ép eszű ember, aki bármilyen okból ilyen testi kínzásnak 
vetné magát alá? De akkor meg mi az ördögnek csinálja? Mit vár tőle? 
Szerelmi vallomást, ígéreteket?

Oké, igen. De...
Dona itt van a házában. Az ágyában. Dona. Az ő Donája. Majd elolvadt a 

vágytól. Olyan hívogatóan simult hozzá, hogy csak egy bolond utasíthatta 
vissza.  A  szája  olyan készségesen  nyílt  meg a csókjai  előtt.  A karja,  a 
melle, a puhasága...

Mindkét kezével belemarkolt a hajába.
- Miért nem fogadtad el? - tört ki hangosan.
Mert azzal teljesítették volna azt, amiben megalkudtak. Nem hagyhatott 

esélyt  arra,  hogy  elmenjen,  mihelyt  megszerezte  azt  a  földet.  Nagyon 
szerette volna ágyba vinni, de ennél többet is akart. És mindaddig, amíg 
nincs róla meggyőződve, hogy mindezt meg is kapja, itt kell szenvednie 
ebben a saját, rá méretezett magánpokolban.     

Dona megpróbálta arrébb söpörni azt, ami a fülét csiklandozta. 
- Olyan finom, akár a rózsaszirom. 
Muszáj  volt  kinyitnia  a  szemét.  Az  ággyal  szemben lévő ablakok  elé 

húzott függöny résein át besütött a nap. Jóleső érzéssel töltötte el az a 
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melegség, amelyet az ágyában érzett. Közelebb bújt hozzá, majd ásított, 
és újra becsukta a szemét.

S ekkor megérezte a nyelv nedves hegyét a füle körül, és a nyakán ide-
oda barangoló szájat. Átgurult a másik oldalára, és a lehető legéberebb 
állapotba zuhanva felkiáltott:

- Mit keresel te itt?
- Itt lakom - felelte fülig érő szájjal a férfi. Tetőtől talpig fel volt öltözve. 

De ahogy ott hevert, fél könyékre támaszkodva, úgy nézett ki, mint valami 
lusta kényúr, akinek nincs jobb dolga, mint elszórakozni egyik ágyasával.

- És a vendégeidnek nincs joguk arra, hogy egyedül legyenek?
Logan megpörgette a kezében lévő rózsát, melynek szirmaival az imént 

csiklandozta, majd végighúzta Dona arcán és a hálóinge kivágásán.
- Még mindig haragszol.
- Nem haragszom! - kiáltotta Dona mérgesen.
- Ennyire bosszantott, hogy az éjjel nem aludtam veled?
- Szó sincs róla. - Miért nem megy már el innen, gondolta. A férfi súlya 

lenyomta a matracot,  és  ettől  ő  akaratlanul  is  egyre közelebb csúszott 
hozzá. Valahányszor Logan hozzáért, mindig nehezebb volt összeszednie 
az akaratát, és távolabb húzódni tőle.

A férfi a kezébe vette egy hajtincsét, és ujjai között morzsolgatva nézte 
a szálakat.

- Mondd, Dona, ennyire siettél volna teljesíteni, amiben megállapodtunk, 
hogy aztán már mehess is?

A  nő  nem próbálkozott  tovább  azzal,  hogy  megőrizze  a  köztük  lévő 
távolságot.  Amúgy  is  hiábavaló  igyekezet  lett  volna,  mert  a  férfi  már 
eldobta  a  rózsát,  és  kezét  súlyosan  rátette  a  combjára.  Dona  még  a 
takarón át is érezte a tenyér perzselő melegét.

Makacsul nem volt hajlandó válaszolni a kérdésre. Nem, nem ezért akart 
volna  szeretkezni  vele.  Mindenféle  megállapodás  nélkül  szerette  volna. 
Hát  nem érti?  Mert  ha  nem,  ő  ugyan föl  nem világosítja.  Még maradt 
benne annyi büszkeség. A férfi megérintette az arcát. Hüvelykujja ide-oda 
járt az alsó ajkán.

- Azért  nem feküdtem még le veled,  mert meg akarlak hódítani.  Azt 
akarom,  hogy  többet  jelentsen  a  számodra,  mint  egy  puszta  alku 
teljesítése. Azt akarom, hogy te is akard.

Dona arra gondolt, hogy ha a múlt éjjel még jobban akarta volna, akkor 
egy tócsává olvadt volna szét ezen a drága szőnyegen. Most higgye el, 
hogy egy nemes szándéktól indíttatva tartóztatta meg magát, vagy puszta 
kedvtelésből most is csak játszik vele?

- Nem érzed jól magad itt velem?
- De igen - ismerte be mogorván.
- Mert  mára  is  kitaláltam valami  remek  dolgot.  Öltözz  kényelmesen. 

Mondjuk, farmerba.
- Hoztam magammal.
- Helyes. Most megyek, hogy elkészülhess.
- Hová megyünk?
Logan felállt az ágyról, és máris indult az ajtó felé.
- Gondoltam,  szívesen  megnéznéd  azt  a  területet,  amelyért  cserébe 

odaadod a testedet.
És még meg se sértődhetett, mert olyan lélegzetelállítóan jóképű volt, 
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amikor így mosolygott. Es pimaszul még rá is kacsintott, mielőtt kilépett 
volna az ajtón.

Dona kimászott az ágyból, és futott öltözni. Fél óra múlva farmerban és 
könyékig felgyűrt ujjú elöl a derekán csomóra kötött ingblúzban jelent meg 
a konyhában. A haját lófarokba kötötte.

- Megbuktam  a  vizsgán?  -  kérdezte,  megelégelve  a  férfi  hosszasan 
vizsgálódó tekintetét.

- Jó leszel így.
- Mit jelent ez? - vágta csípőre a kezét.
- Azt jelenti, hogy még ha lezserül öltözöl, akkor is úgy nézel ki, mintha 

most léptél volna ki egy Neiman Marcus-katalógusból.
Donának roppantul hízelgett ez a közvetett bók, és miközben elvette a 

csésze kávét, melyet a férfi a kezébe nyomott, gyengéd csókot lehelt az 
arcára.

- Ezt miért kaptam?
- Azért, mert úgy találod, hogy még hétköznapi külsővel is jól nézek ki.
- Mert te nem vagy hétköznapi. Ez a hétköznapi.
Azzal hátralépett, és széttárta a karját. A nő végignézett a kockás puha 

pamutingen,  a  szűk  -  veszedelmesen szűk  -  koptatott  farmernadrágon, 
melynek  az  alja  már  ki  volt  rojtosodva,  és  a  kicsit  már  elnyűtt,  kétes 
tisztaságú cowboycsizmán. Felizzó tekintete elárulta, hogy nagyon tetszik 
neki mindaz, amit lát.

- Hű, ha így nézel rám, elveszítem a józan eszemet!
Logan elkapta a karját, magához húzta, és megcsókolta. Dona érezte a 

férfiban felébredő vágyat, és közelebb simult hozzá.
Logan felnyögött, és elengedte. 
- Ha így folytatjuk, soha nem mozdulunk el innen. Be tudsz falni egy fél 

tucatot abból az áfonyás muffinból? 
- Csak fél tucatot? - kérdezte hetykén Dona.
- Csak ez van reggelire  -  felelte  a  férfi,  és  elfordult,  hogy kitegye a 

muffinokat egy tányérra. Dona csak mosolygott magában. Látta, mennyire 
igyekszik Logan, hogy azt a látszatot keltse, hogy tud uralkodni magán, de 
közben csupa tűz volt  belül  a  teste.  Visszagondolva arra,  hogy milyen! 
nyughatatlanság volt rajta tegnap éjjel, s milyen! nehezen tudott elaludni, 
kíváncsi lett volna, mibe került Logannek e látszatnyugalom megőrzése. 

- Készen  vagy?  -  kérdezte  a  férfi  pár  perc  múlva.  Dona  bólintott, 
miközben ujjaival  felcsipegette az  utolsó morzsákat,  és  még az ujját  is 
megnyalta.; A férfi ezt látva jót nevetett, és a hátsó ajtón kifelé menet, 
rápaskolt a fenekére.

A múltkor egy ezüstszínű Seville-en mentek a templomba. Ma egy kék-
fehér Ford terepjáróba szálltak be, amelyen látszott, hogy jó néhány mér-
földet megtettek már vele.

- A  hintó  előállt,  hercegnőm.  A  mai  nap  olyan  élmény  lesz,  amiről 
mesélhetsz majd a dallasi barátnőidnek.

- Manapság nagy divat terepjárót vezetni - jegyezte meg leereszkedően 
Dona.

Így ugratták egymást, míg a kocsi ki nem ért a gyorsforgalmi útra. Dona 
tudta,  hogy  nagyjából  milyen  irányba  kell  autózniuk,  hogy  elérjék  a 
Hancock  Countyban  lévő  birtokot,  de  Logan  kerülő  úton  ment,  hogy 
elbüszkélkedhessen  a  különböző  üzleti  vállalkozásaival.  Elhaladtak  a 
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fűrésztelep  mellett,  amely  egykor  a  nő  apjáé  volt,  de  most  Logan  a 
tulajdonosa.  A  férfi  megmutogatta  a  belvárosban  lévő  üzletházakat, 
melyeket különböző vállalkozóknak adott bérbe. Elhajtottak erdők mellett, 
melyek  szintén  az  ő  tulajdonában  voltak,  és  kiterjedt  rétek  mentén, 
amelyeken Herefordmarhák tekintélyes csordái legeltek.

Végül  rákanyarodtak  egy  keskeny  mellékútra,  amely  egy  idő  után 
kitaposott földútban végződött.

- Látod, ezért kell terepjáróval jönni ide - jegyezte meg Logan, amikor 
megálltak egy szögesdrót kerítés vaskapuja előtt. Dona kiugrott, kinyitotta 
a  kaput,  Logan  pedig  behajtott.  Fél  mérfölddel  beljebb  egy  elhagyott 
táborhelyhez értek.

- Logan, ez csodás! -  lelkesedett  Dona,  amikor  újból  kiugrott  a kocsi 
utasfülkéjéből.

A férfin látszott, hogy egyáltalán nem tartja csodásnak az ütött-kopott, 
pusztuló épületeket.

- Szerintem rémesen néz ki - morogta.
- Ó, de itt annyi mindent lehet csinálni! - És kézen fogva a férfit, húzni 

kezdte maga után. - Abból az öreg kápolnából például nagyszerű játszó-
termet és kézműves műhelyt lehetne csinálni. És ott, az az épület lenne az 
ebédlő. Gyere, nézzük j meg a hálótermeket!

Egy  órán  keresztül  járták  az  épületeket,  amelyekben  évek  óta  nem 
jártak már kétlábúak, ennélfogva számos négylábú kvártélyozta be magát 
a  falaik  közé.  Az  úszómedencében  mindenféle-fajta  gomba  telepedett 
meg, a sportpályákon pedig derékig ért a gaz. Dona lelkesedett,  Logan 
aggályoskodott.

- Mit akartál kezdeni ezzel a területtel? - szegezte Logannek a kérdést 
Dona, aki sehogy sem értette, hogyhogy nem látott a táborban fantáziát. 
De nem hagyta, hogy a férfi lehűtse a lelkesedését. 

- Semmit, legföljebb felbecsültetni az értékét. Pár év múlva tekintélyes 
haszonnal adhattam volna el, még akkor is, ha egy ujjal sem nyúlok hozzá. 
Biztos vagy benne, hogy sikerül kezdened vele valamit? 

- Ha érkezik elég adomány, amiből építőanyagot vásárolhatunk, akkor 
igen. Sok munkával. Ó, Logan, nagyon tetszik!

Azzal átölelte a férfit, majd indultak tovább, hogy megnézzék, ami még 
hátravolt.

- Alig  várom,  hogy  munkához  láthassunk  -  mondta  már  az  autóban, 
visszanézve a hátsó szélvédőn keresztül. - Szeretném, ha jövő nyárra min-
den elkészülne, hogy elkezdhessük a táboroztatást.

Logan hosszasan nézett rá.
- Ez nagyon sokat jelent számodra, ugye? Dona visszakapta a fejét, és 

túláradó lelkesedéssel válaszolta:
- Nagyon sokat! Ez meglep téged, Logan? - kérdezte meg lefegyverző 

őszinteséggel.  -  Hogy  mondhatod  azt,  hogy  valaha  szerettél,  miközben 
annyira sekélyes gondolkodásúnak tartasz, mintha bizony valami rejtett, 
hátsó gondolat nélkül nem is végezhetnék semmi értékes munkát a hát-
rányos helyzetű gyerekek javára?

- Nem arról van szó, mintha azt hinném, nem vagy alkalmas arra, hogy 
részvéttel légy a...

- Ez nem részvét kérdése. Én gyakorlati oldalról közelítem meg ezt a 
munkát, és nem érzelmi szempontból. Ezt a munkát el kell végeznie vala-
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kinek, és ez a valaki én vagyok.
- Nehéz  megértenem,  hogy  egy  jó  anyagi  körülmények  között 

felnevelődött  lány hogy tud sorsközösséget vállalni  anyagilag hátrányos 
helyzetű,  értelmi  fogyatékos  gyerekekkel.  Különösen  ilyen  mélységig, 
ahogy te elkötelezted magad az ügy mellett.  Egy csekket kiállítani,  azt 
igen.  De  felvállalni  egy  ilyen  nagyságrendű  elképzelést,  abban  kétkezi 
munkával is részt venni...

- Varrnak  köztük  jómódú  családból  származók  is.  Sőt,  némelyek 
dúsgazdag családok gyerekei.  Nem osztályfüggő az,  hogy valaki  nyitott 
gerinccel születik, vagy éppen Down-kóros.

- Ez célzás akar lenni az én előítéletességemre?
- Akinek nem inge...
- Bocsáss meg, Dona. - Logan lefékezett a kapunál, és szembefordult a 

nővel. - Azt hiszem, igazad van. Valóban fordított előjelű sznob vagyok - 
jelentette ki bocsánatkérő mosollyal.

- Így is szeretlek - felelte Dona, és megsimogatta a férfi haját.
Logan odahajolt, és száját a lány szája sarkához nyomva suttogta:
- Nem bírok az étvágyammal. - Dona beleegyezően mormolt valamit. - 

Mi lenne, ha megebédelnénk?
- Ebédelni?! - lökte el magától Dona.
- Nem várhatod el tőlem, hogy üres gyomorral romantikázzak!
- Az tényleg túl megerőltető lenne egy ilyen nagy darab, erős fickónak, 

mint te! De mit gondolsz, mi legyen a desszert?
- Azt  előbb  veled  szeretném  megbeszélni  -  felelte  Logan,  arany 

karórájára pillantva. - De ha nem sietünk, a végén még elkésünk.
Egy  újabb,  távoli  helyhez  érve  megállt,  és  kisegítette  Donát  a 

terepjáróból.
- Hol vagyunk? - kérdezte a nő. - Azt hittem, már... az ott egy ló?
- Határozottan annak látszik - nézett Logan a telivér paripára, mely egy 

fa alsó ágaihoz volt kikötve. - De ezt csak én mondom.
- Jaj,  te!  -  legyintett  a  nő,  majd  elindult  a  16  felé,  amely  fel  volt 

kantározva, de nyereg nem volt a hátán. - Hogy került ide a semmiből, 
kipányvázva, ráadásul egy elemózsiás kosárral a lábánál?

- Ebből is látszik, milyen remek embereknek fizetek havi bért.
Dona körülnézett, de egy teremtett lelket sem látott sehol.
- Nem látom egy alkalmazottadat sem.
- Ez is a rátermettségüket mutatja - felelte Logan széles vigyorral. - Az a 

dolguk, hogy láthatatlanul tegyék a dolgukat. Úgy akartam megrendezni, 
mint  a filmeken.  Tudod,  ott  is  a semmiből  teremnek ott  az elemózsiás 
kosarak, miközben hegedűszó hallatszik az égből. Meg ilyesmi.

Dona beleharapott az ajkába, hogy el ne nevesse magát. Logan elérte a 
célját: sikerült teljesen levennie őt a lábáról.

- Csakhogy  ezek  a  mesebeli  emberek  megfeledkeztek  ám valamiről. 
Csak egy lovat kötöttek ki ide.

- Épp  ellenkezőleg.  Erre  is  én  utasítottam  őket.  Egy  lovon  kell 
lovagolnod velem.

- Értem - nézett Dona a ló felé. Majd karját a mellén összekulcsolva, azt 
kérdezte: - És ki fog engem megtartani a ló hátán, nyereg nélkül?

- Úgy foglak majd, hogy ne tudjál leesni - vigyorgott leplezetlen kéjjel a 
férfi. ,
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- Es mi lesz a kosárral?- Az a te feladatod lesz. így mindkét kezed el lesz 
foglalva, miközben az enyém...

- Engem fog majd, hogy le ne essek - fejezte be a mondatot Dona.
- Valami  olyasmi  -  vont  vállat  a  legkisebb  bűnbánatot  sem mutatva 

Logan.
Perceken belül  lóháton vágtak át  az  erdőn,  melybe itt-ott  besütött  a 

nap, egy ismeretlen úti cél felé. Dona nem bánta, akárhová mennek is. 
Logannek elég volt a térde egy-egy szorításával irá-n5átani az engedelmes 
lovat, s így mindkét keze, ígéretéhez híven, szabadon kóborolhatott, amer-
re kedve tartotta. Dona néha tiltakozott, de nem olyan erőteljesen, hogy 
azzal megállásra bírta volna a férfi kezét.

Kiértek egy magas fenyőkkel körülvett füves tisztásra, melynek közepén 
egy lombjait szétterjesztő, óriási pekándiófa állt. Logan leemelte Donát a 
lóról, majd leterítette a takarót, mely szintén a kosárban volt, és kezdte 
kirakosgatni rá az ebédjüket.

Nem valami közönséges,  átlagos piknik volt ez.  Szezámmagos kiflivel 
készült  vajas  csirkemelles  szendvicset  ettek  krumplisalátával, 
olivabogyóval,  ecetes  hagymával  és  erősen  fűszerezett  tojással.  A 
desszert mogyorókrémmel töltött, leveles tésztából készült sütemény volt. 
Mindezt  azzal  a  fehérborral  öblítették  le,  melyet  Logan „tündérkereszt-
anyja” hagyott a fa mögött, egy hűtőtáskában.

- Tévedtél  -  sóhajtotta  Dona  elégedetten,  miközben  hátával 
megtámaszkodott a fa törzsén. - Ez jobb, mint a filmeken.

- Komolyan?
- Sokkal jobb. A filmeken sohasem esznek ilyen jókat.
Bekapott  még egy utolsó  szem olívabogyót,  és  lustán rágva nézte a 

takarón  elnyúló  Logant.  A  feje  kicsit  zavart  volt,  de  az  érzékei  ijesztő 
élességgel  működtek.  Gyanította,  hogy jócskán becsíphetett  a bortól,  a 
napsütéstől  és  Logantől.  Nem  is  küzdött  a  testében  jólesőn  szétáradó 
bágyadtság  ellen.  Túl  kellemes  volt  ahhoz,  hogy  kedve  lett  volna 
felocsúdni belőle.

- Nem is  értem, miért  nem eresztettél  már pocakot,  amikor  ilyen jól 
tartanak.

- Szerinted jó formában vagyok? - veregette meg lapos hasát a férfi.
Dona  közelebb  evickélt  hozzá,  és  mint  egy  rossz  gyerek,  kirángatta 

Logan ingét az övéből, és alákukucskált.
- Kisportoltnak látszol - állapította meg tréfásan. De amikor föltekintve 

belenézett a férfi szemébe, elakadt a lélegzete. Logan szeméből eltűnt a 
derű, s úgy izzott, mint az eleven parázs.

- Érints meg, Dona.
Habár tarkója alatt összekulcsolt kézzel hanyatt feküdt, Logan hangja 

parancsolóbb  volt,  mint  ha  erővel  kényszerítette  volna.  Dona  megijedt 
ettől  a  hangtól,  de  minden  félelménél  erősebb  volt  a  vágya,  hogy 
megérintse őt. Fejével nemet intett, de a pillantása nem bírt elszakadni 
Logan  tekintetétől.  A  férfi  kérésére  már  korábban  kibontotta  a  haját, 
amely most csapdába ejtette a napsugarakat. A hátában érezte a nap me-
legét.  Vagy a saját  belsejéből  sugárzott  ki  az a melegség,  amely most 
forró hullámként áradt szét a testében?

-  Érints  meg  -  ismételte  a  férfi  rekedten.  -  Meddig  vagy  hajlandó 
elmenni, Dona? 
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Ez olyan kihívás volt, amelyre válaszolni kellett.
Legyőzve mély felindulását, mindkét kezét ráfektette a férfi mellkasára, 

majd egymás után többször  is  erőteljesen föl-le  mozgatta  rajta.  Ezután 
mélyen Logan szemébe nézve, lassan kezdte kigombolni az ingét.

Ujjai hátával mintha elektromos szikrákat csiholt volna a sűrű szőrzettel 
fedett mellkasból. Dona a torka leghátulsó falában érezte e mozdulatlanul 
fekvő testből is szinte tapinthatóan sugárzó férfiasság ízét. Az ujjbegyein 
keresztül  szétáradt benne, megtöltötte  az ereit,  és készséges célpontra 
lelt  teste  női  szerveiben.  Mellbimbói  megmerevedtek.  Combjai  között 
sajgó lüktetést érzett.

Amikor  minden  gomb  szabaddá  vált,  lefejtette  a  férfiról  az  inget. 
Megjátszott  közömbössége  ellenére  önkéntelenül  is  elismerő  mormolás 
hagyta el az ajkát. Ó, milyen jó volt ránézni! A finom, göndör szőrszálak 
szinte csalogatták, de csak akkor döbbent rá, hogy megpróbált ellenállni 
az  érintés  kísértésének,  amikor  meglátta  a  férfi  mellkasa  felé  közelítő 
kezeit.

A mell ívét követve, mohó ujjakkal borzolt bele a széles, izmos mellkast 
borító  szőrzetbe,  és  míg  élvezettel  adta  át  magát  a  bőrből  áradó 
melegségnek, tenyerében érezte a mellkasban dobogó szív lüktetését.

A sötét,  lapos mellbimbók ujjai  érintése nyomán összeugrottak,  majd 
kiemelkedtek. A férfi szisszenését hallva, Dona ránézett, s látta, hogy az 
álla keményen megfeszül, a szeme pedig csukva van.

- Hagyjam abba? - suttogta.
- Az istenért, ne. Őrjíts meg, Dona! Azt akarom, hogy magamon kívül 

legyek az utánad való vágyakozástól.
Jól  van,  gondolta  Dona.  Ezt  a  csodás  délutánt  azzal  akarja  

megkoronázni,  hogy végre  szeretkezik  vele.  Gátlásai  utolsó  morzsáit  is 
félresöpörve,  lehajtotta  fejét,  hogy  mint  valami  selyemsállal,  előbb  a 
hajával simítsa végig a férfi testét. Ő válaszképpen két kézzel belemarkolt, 
és felnyögött, mintha fájna valamije.

Dona ajkával bátortalanul közelített a férfi nyaka és mellkasa felé, majd 
inkább csak lélegzetével, mint valódi testi érintkezéssel könnyű csókokat 
hintett el rajtuk. Aztán megtalálta a mellbimbóit, s ekkor hirtelen megállt. 
Meg merje-e  érinteni  a  nyelve hegyével?  Nagyon vágyott  rá.  Végül  rá-
szánta magát.

- Ó, istenem! - lehelte a férfi.
- Jó ez, vagy rossz?
Logant bármi más körülmények között  megijesztette volna e remegő 

hangon kimondott kérdés, de most nem volt olyan állapotban, hogy bár-
mivel törődni tudott volna. Csak még erősebben markolta a nő haját.

- Jaj, nagyon jó, Dona. Rettenetesen jó. Akkor Dona rásimította az arcát 
Logan  hasára,  mely  minden  lélegzetvételnél  ide-oda  hullámzott.  Ajkát 
végighúzta azon az aranybarna sávon, amely kétfelé osztotta a férfi hasát, 
és  körülvette  a  köldökét.  Lélegzetének  finom  párája  épp  csak  egy 
másodperccel  előbb  ért  hozzá,  mint  nedves  nyelve  hegye.  Aztán 
nekibátorodva  játszadozni  kezdett  a  nyelvével,  s  ettől  maga  is  éppoly 
izgalomba jött, mint a férfi.

Szorosan összecsukta a szemhéját. Mindig is szerette volna megérinteni 
ott, de hiányzott a bátorsága. Borzasztóan vonzotta a férfiasság e meg-
testesítője, de az mindeddig titok maradt számára. Most elszánta magát, 
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hogy  felkutatja  Logan  férfi  voltának  leglényegét,  hogy  megismerje 
erejének és vitalitásának forrását.

Keze  lesiklott  a  nadrágja  övcsatján  túl,  a  farmernadrág  cipzárjához. 
Logan lélegzete hallhatóan elakadt. Dona ráfektette a tenyerét a kemény 
domborulatra.  Teltek-múltak a másodpercek.  Aztán összeszedte minden 
bátorságát, és lassan begörbítette rajta az ujjait. Ugyanebben a pillanat-
ban forró, nedves ajkát rátapasztotta az öv fölötti meztelen bőrre.

- Jól van, Dona. Megcsináltad - hallotta a rekedt hangot, s miközben a 
férfi keze rásimult a kezére, Logan nagy nehezen felült. Két kezébe fogva 
Dona arcát, érdes hangon suttogta: - Elérted, hogy már nem bírom tovább. 
Gyere, menjünk haza.
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Hatodik fejezet

Némán autóztak  vissza  a  házig.  Logan  olyan  volt,  mint  aki  mindjárt 
szétrobban.  Dona  nem  mert  se  hozzáérni,  se  szólni  hozzá,  nehogy 
működésbe  hozza  a  robbanószerkezetet.  A  férfi  láthatóan  próbált 
nyugalmat  erőltetni  magára,  de  olyan feszült  volt,  mintha  alig  férne  a 
ruháiba.

- Azt hittem, későn fogunk vacsorázni - mondta, miközben kinyitotta az 
ajtót, és előreengedte Donát.

Ő megfordult, és szembenézett az elhomályosult tekintetű férfival.
- Nekem jó lesz úgy. Nem vagyok éhes.
- Nekem  még...  van  idelent  valami  elintéznivalóm...  Mi  lenne,  ha 

fölmennél, és majd én is utánad megyek?
- Rendben van.
- Nem váratlak sokáig - simított végig az arcán Logan.
Mialatt  Dona  fölfelé  lépkedett  a  lépcsőn,  váratlanul  rádöbbent,  hogy 

most kell elmennie. Most rögtön. Mielőtt még bármi történne. Becsukta a 
vendégszoba  ajtaját,  majd  hátát  nekitámasztva  megállt,  és  azon 
töprengett, honnan vegye az erőt, hogy újra elhagyja a férfit. Már a puszta 
gondolat  is  kínszenvedést  jelentett.  Két  öklét  erősen  a  halántékához 
nyomta.

Ó,  mennyire  szeretett  volna  maradni!  Szeretett  volna  lefeküdni 
Logannel, de nemcsak a testét odaadni neki, hanem a szerelmét is, melyet 
tíz éve őrzött magában iránta.

Szívét-lelkét kész volt odaadni neki, ha kéri. Nem valami múló szeszély 
volt ez, nem hullócsillag, amely pár másodpercre felizzik az égen, majd 
éppoly váratlanul ki is  huny. Amióta megízlelte a Logan iránti  szerelme 
ízét, soha többé nem akart lemondani róla. És mégis le kellett mondania. 
Logannek megvolt itt a saját élete, mint ahogy neki is megvolt Dallasban.

És azt nem áldozza fel, még Loganért sem.
De hogy fogja tudni elviselni, ha el kell őt hagynia? Ha le kell mondania 

a szenvedélyes szerelméről, a gyengédségéről? Ha nem érezheti többé a 
melegségét,  a  szelíd  odaadását?  Vagy lehet,  hogy aztán is  ugyanolyan 
gyengéd, meleg és odaadó lesz, miután kielégítette a szenvedélyét?

Nem rettenetes naivság ez tőle? Logan nyilván nem ilyen romantikus 
módon viszonyul a szerelműkhöz. Hiszen már nem az a forrófejű, ifjú Ró-
meó, aki annak idején úgy rajongott  az ő Júliájáért.  Már nem az az ifjú 
vőlegény, aki alig várja, hogy a nászéjszakán karjába zárhassa érintetlen, 
ifjú feleségét.

Azóta  számtalan  nővel  volt  már  dolga.  Megszerezte,  majd  elzavarta 
őket, ahogy épp kedve tartotta. Az ő számára itt nem szerelemről van szó, 
csak egy réges-régi adósság behajtásáról. Ha igazán szereti őt, miért nem 
feküdt  le  már  eddig  is  vele?  Van  annak  valami  értelme,  hogy  húzza-
halogatja a dolgot, a végsőkig feszítve a húrt a maga számára is? Hacsak 
nem gonosz játékot űz vele, hogy aztán annál nagyobb legyen a diadala.

Nos, ő nem egy ostoba háziállat, hogy boldog tudatlanságban vezessék 
a vágóhíd felé! Dona érezte, hogy a gyötrő kínt lassanként a harag váltja 
fel, és ez jó érzést keltett benne. A harag majd megadja neki azt a lökést, 
amivel  el  tud  indulni.  Gyorsan összekapkodta a holmijait,  és bedobálta 
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őket a bőröndjeibe.
Csak nem fog Logan szerencsétlen gyerekek kárára alkudozni vele? A 

végén  be  fogja  látni,  hogy  valójában  mennyit  ért  az  ostoba 
megállapodásuk. Ad neki elég időt, hogy lehiggadjon, és majd csak azután 
keresi  meg újra.  Ha pedig nem lesz  hajlandó eladni  azt  a birtokrészét, 
amelyet még csak nem is használ, akkor nem ismeri őt többé. Nem akart 
összeütközésbe kerülni Logannel. Ha látja, talán még most is hajlandó lett 
volna  megváltoztatni  a  véleményét.  Amikor  összecsomagolt,  óvatosan 
kinyitotta az ajtót, és hallgatózott. Nem hallott semmit. Akkor lelopakodott 
a  lépcsőn,  át  a  házon.  Nem  törődött  összefacsarodott  szívével,  nem 
gondolt  a  férfira,  akit  elhagyni  készült.  Csak  arra  összpontosított,  úgy 
tudjon elmenekülni tőle, hogy ne legyen belőle jelenet.

Mit  visel  egy úriember  késő délután,  ha meg akar jelenni  egy hölgy 
budoárjában?  -  tanakodott  magában  Logan.  Inkább  elment  a  kerti  lak 
zuhanyozójába,  csak  hogy  ne  kelljen  a  nagy  hálószobához  csatlakozó 
fürdőszobát használnia. Félt, hogy ha megint olyan közel jár Donához, nem 
tudná  megállni,  hogy  be  ne  tolakodjon  hozzá,  tönkretéve  ezzel  azt  a 
romantikus közjátékot, amelyet kitervelt.

Magában  mosolyogva  vette  elő  a  kerti  lakban  lévő  szekrényből  a 
fehérneműjét. Talán e pillanatban Dona is azon töpreng, hogy mit vegyen 
föl.  Vajon  hálóköntösben  lesz?  Vagy  egy  sima  hálóingben?  Vagy 
meztelenül fog feküdni a takaró alatt, úgy várja őt?

A gondolattól  verítékcseppek ütköztek ki frissen letusolt  testén. Hogy 
lehűtse magát, kölnit paskolt az arcára, a nyakára és a mellére. Eszébe 
jutott,  milyen  érzés  volt,  amikor  Dona  szája  kalandozott  rajta,  és  ettől 
megremegett a hajkefét tartó keze.

Vajon elég időt adott neki, hogy elkészüljön? Vagy épp ellenkezőleg: túl 
sokáig váratta? Lehet, hogy azon töpreng, mi az ördög tart neki ilyen so-
káig? Szerette volna, ha minden tökéletes. Soha nem hallott még olyanról, 
hogy egy ifjú férj tíz esztendeig várt volna a nászéjszakájára.

A hűtőszekrényhez ment, amely általában rendesen meg volt pakolva 
sörrel és üdítőkkel, az úszómedence körül időző vendégek kedvéért. Most 
rózsákkal  volt  tele,  melyeket  tegnap  reggel  hozatott  a  kertészetből. 
Kiemelt  egy gyönyörű  szálat,  majd  a  hűtőszekrény  ajtajából  kivett  egy 
nagy üveg pezsgőt. Megnézte, aztán kivett egy másikat is. Hosszú lesz az 
éjszaka, és szeretnék gondoskodni róla, hogy alaposan megszomjazzon, 
suttogta maga elé mosolyogva.

Az idegességtől olyan nyirkos volt a tenyere, hogy kis híján kicsúsztak 
belőlük a súlyos üvegek, amikor a kerti lakból kilépve elindult a veranda 
felé. Kicsit nevetségesnek érezte magát. Úgy viselkedik, mint egy gyerek, 
mint  egy  szűz  vőlegény,  aki  szűz  menyasszonya  meghódítására  indul. 
Valóban mulatságos módon izgult, hogy mindent jól csinál-e. De érthető, 
hogy  ilyen  ostobán  viselkedik,  hiszen  szerelmes.  És  a  szerelmesek 
tudvalevőleg hajlamosak kissé... Megtorpant. Még azt sem érzékelte, hogy 
a  naptól  felforrósodott  kőlapok  égetik  meztelen  talpát.  Az  elképedés 
minden  más  iránt  tökéletesen  érzéketlenné  tette.  Donát  látta,  amint 
bőröndjeivel  megrakodva  fürgén  lépdel  a  kocsija  felé.  Gyors  mozgása 
ellenére is  olyan volt,  mint aki  titkon lopakodik valahová. Logan nézte, 
amint  kinyitja  az  autó  ajtaját,  sebtében  bedobálja  a  bőröndöket,  s 
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kapkodva, sietősen maga is beugrik. A motor felbőgött, a kavics csikorgott 
a kiperdülő kerekek alatt. A férfi  nézte, amint elhajt, egy aprócska por-
felhőt hagyva maga után.

Utána  se  kiáltott.  Egyetlen  lépéssel  sem  próbálta  követni.  Meg  se 
mozdult. Mintha minden elsorvadt volna benne. Vízcseppek jelentek meg a 
pezsgősüvegek külsején. A nyugati égboltról tűző nap heve ellankasztotta 
a rózsát. De ő csak állt, és nézte, amint az autó nyomában felverődött por 
lassan visszaereszkedik a földre.

Sokan látták már Logan Webster szemét hidegen megvillanni a dühtől, 
jókedvében meleg fénnyel  csillogni,  és  elhomályosulni  a  felcsapó szen-
vedélytől.  De  soha  senki  sem látta  olyannak,  mint  most  -  könnyekben 
úszni.

Dona  le  sem  vette  szeméről  a  hideg  vizes  borogatást,  ügy  nyúlt  a 
telefon  után.  Kitapogatta  a  kagylót,  megmarkolta,  és  lassan  a  füléhez 
emelte.

- Halló?
Nem  érdekelte,  ki  hívja,  hacsak  nem  Logan  az,  hogy  nem  múló 

szerelméről biztosítva arra kérje, menjen vissza hozzá. De nem Logan volt. 
Mrs. Meneffee kereste Daliásból.

- Már  aggódtam  magáért,  kedvesem.  Napokkal  ezelőttre  vártam  az 
érkezését.

- Sajnálom. Telefonálnom kellett volna.
- Remélem, nincs semmi baj. Valami gond volt a kocsival?
Rettenetesen fájt a feje. Minden egyes hajszála mintha hegyes tű lenne, 

amit az agyába döftek. A szeme égett. A szíve sajgott. Minden dobbanása 
felért egy tiltakozással, amiért munkára kényszerítik.

- Nem, nincs semmi baj. Csak úgy döntöttem, maradok még egy kicsit, 
ennyi az egész.

- Napok óta hívogatom a szállásán.
Volt egy kis szemrehányás az asszony hangjában, ami máskor sértette 

volna Dona önérzetét, de most még ahhoz sem volt ereje, hogy tudomást 
vegyen róla.

- A  barátaimnál  voltam,  és  csak  ma este  jöttem vissza  a  motelba  - 
mondta kicsit tétován.

- Mindann5áan nagyon aggódtunk. Találkozott Mr. Websterrel?
Logan,  amint  röplabdázik.  Logan  a  meleg  vizes  medencében.  Logan 

szemben a vacsoraasztalnál, a gyertyafény visszatükröződik a szemében. 
Logan elnyúlva a takarón, a fa alatt, a lombok között átszűrődő napfény 
csillog aranyszőke haján.

- Igen, találkoztam vele - felelte tompán.
- És? - kérdezte az asszony türelmetlenül.
- És megemlítettem neki a táborhely dolgát.
- És mit mondott, Dona? Könyörögnöm kell minden szóért?
- Bocsásson meg. Rettenetes fejfájás gyötör. Épp elszundítottam, amikor 

megszólalt a telefon, és még egy kicsit kába vagyok.
Nem volt gyakorlata a hazudozásban, de most valóban nagy zavar volt a 

fejében.  Mit  mondjon  Mrs.  Meneffee-nek?  Hogyan  szelídíthetné  meg 
annyira az igazságot, hogy mégse valljon vele csúfos kudarcot?

- Ó,  ne  haragudjon,  kedvesem.  Ha  nem  volna  olyan  fontos,  hogy 
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beszéljek magával telefonon, megvártam volna, míg hazaér.
- Mi olyan fontos?
- A Gyerekbarát Alapítvány jótékonysági felhívást fog intézni holnap a 

helyi iparosokhoz. Lépni szeretnénk az ügyben. Ha be tudnék dobni a köz-
tudatba néhány fontos nevet, akik már elkötelezték magukat az ügyünk 
mellett, az nagylelkűbb adakozásra ösztönözné őket.

- Ó, értem. - A francba. Már ma este közölnie kell Mrs. Meneffee-vel a 
rossz hírt.  És mit  mondjon neki,  ha megkérdezi,  miért  nem tudta meg-
nyerni Logan Webstert?

- Egyébként jártam ma a délutáni foglalkoztatóban. - Dona alig egy éve 
szervezte meg ezt a foglalkoztatót,  hogy ezzel is  segítsék a fogyatékos 
gyerekek  szüleit.  A  gyerekeket  most  már  a  speciális  tanítási  órák 
végeztével el lehetett vinni egy kellemes, derűs helyre, hogy közben az 
anyák is dolgozhassanak, javítva ezzel a család anyagi helyzetén. - Csak 
meg kellett említenem a nyári táborral kapcsolatos ötletét, és mindenki, a 
szülőktől a tanárokig, ujjongott az örömtől.

- Jaj,  bár  ne  mondta  volna  el!  Még  túl  korai  a  dolog  ahhoz,  hogy 
nyilvánosságra  hozzuk.  Nem  szeretném,  ha  csalódás  érné  őket,  ha 
mégsem sikerülne. - A legszívesebben Mrs. Meneffee tokája köré csavarta 
volna a telefonzsinórt, és jól meghúzta volna!

- Ó,  Dona,  kedvesem, ezért  is  szeretjük  és becsüljük  magát annyira. 
Hogy  olyan  fáradhatatlanul  dolgozik,  ugyanakkor  nem  hivalkodik  vele. 
Túlságosan szerény. Tudom, hogy meg fogja szerezni. Az még csak az első 
lépés, hogy ráveszi Mr. Webstert, adja el nekünk a területet. Mit mondott?

Dona egy röpke pillanatra azt kívánta, bár ne lett volna olyan sikeres a 
többi terve. Most mindenki arra számít, hogy ezt is el fogja intézni.  Fel 
kellett volna kínálnia egy másik lehetőséget is. Talán rá tudná venni az 
apját, hogy engedje át nekik az egyik beépítetlen telkét.

- Nos, Dona? Elszunyókált? Mit mondott?
- Hát... nem mondott kifejezetten nemet - hebegte.
- Csodás.  Tudtam,  hogy  számíthatunk  magára.  Most  mennem  kell. 

Viszontlátásra.
Dona elgyengülten tette vissza a telefonkagylót a helyére. Éppen nem 

hazudott, de nem is ez volt a teljes igazság. Úgy tervezte, hogy holnap 
megy vissza Dallasba. Mihelyt megérkezik, tisztáznia kell a dolgokat. Majd 
kitalál egy mesét Loganről, aztán előáll egy másik tervvel, amivel kielégíti 
a bizottságot, és nem okoz csalódást a gyerekeknek és családjaiknak sem.

Ahogy  fölállt,  hogy  hálóingbe  bújjon,  úgy  érezte,  összeroskad  a 
felelősség súlya alatt. De egyetlen tagját sem érezte olyan nehéznek, mint 
a szívét. Miközben bebújt az ágyba, arra gondolt, talán nem is kellett volna 
visszajönnie  Hardwickba.  Kihívta  maga  ellen  a  sorsot  azzal,  hogy 
visszajött, hogy újra találkozzon Logannel. Kemény leckét kapott, de tanult 
belőle. Vannak dolgok, amiket jobb nem megbolygatni.

Megzörrent  a lánc az ajtaján,  mire kipattant a szeme. Reggel  volt.  A 
motelfüggöny résein át besütött a nap. Dona az oldalára fordulva figyelte, 
amint  résre  nyílik  az  ajtó.  Tovább nem tudott  nyílni,  mert  a  lánc  nem 
engedte.

- Szobaasszony? - szólt ki álmosan. - Majd később, ha lehet.
De ekkor egy csizmás láb berúgta az ajtót, és a puha fából kiszakadtak 
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a láncot tartó csavarok. Logan rontott be a szobába.
- Nem, nem a szobaasszony. Ami pedig a későbbet illeti, az, amiért én 

jöttem, egy percet sem várhat tovább. 
Dona, mintha rugó lökte volna, felült, és már mozdult, hogy kiugorjon az 

ágyból.
- Ne siess - állította meg a jéghideg hang. - Ott vagy, ahol lenned kell.
Bevágta  a  meggyötört  ajtót,  és  döngő  léptekkel  beljebb  ment  a 

szobába.  A  hangulatát  illetően  nem volt  szükség  találgatásokra.  Olyan 
dühös volt,  hogy szabályosan remegett a dühtől.  Arcának, nyakának és 
karjának izmai megfeszültek a visszafojtott indulattól. A szeme szikrákat 
szórt. Olyan volt, mint valami viking hadvezér, aki eljött, hogy behajtsa a 
neki járó hadisarcot.

Dona az álláig húzta a takarót,  miközben sejtette, hogy ha az vasból 
volna, akkor sem rejthetné el őt a férfi tekintete elől.

- Hogy érted ezt? Nem jöhetsz be ide...
- Bejöhetek, és be is jövök.
Ezzel nem lehetett vitába szállni. Hiszen már ott állt az ágy lábánál, s 

olyan  tekintettel  nézett  le  rá,  amitől  Dona  egészen  kicsinek  és 
védtelennek érezte magát.

- Magyarázatot követelek, Logan. Most azonnal.
Megpróbált  hűvösen  vakmerőnek  mutatkozni,  de  belül  remegett  a 

félelemtől. Soha nem látta még - sem őt, sem senki mást - ilyen felbőszült 
lelkiállapotban. És miért néz rá úgy, mintha gyűlölné? Azért, mert faképnél 
hagyta? Ha igen, akkor miért nem jött utána már tegnap éjszaka?

- Nincs  szükséged semmiféle  magyarázatra  -  vetette  oda  dühösen a 
férfi. - De olvasd el, ha elégtételre vágysz, aztán megkapod tőlem, amit 
már régóta megérdemeltél.

Kirántott a farzsebéből egy újságot, és odadobta neki. Dona, miközben 
zavartan bámult rá, széthajtogatta. Ekkor végre elszakította a tekintetét 
Logantől,  és lepillantott.  Az aznap reggeli  dallasi  újság feküdt  előtte,  a 
társasági oldalnál kinyitva.

A kép őt  ábrázolta,  és  a címet meg a  cikk  első pár  sorát  elolvasva, 
rögtön tudta, hogy neki vége.

- Én nem mondtam ezt nekik -  suttogta,  szemével gyorsan átfutva a 
cikket,  melynek  minden  sora  az  ő  nagyszerű  jótékonysági  munkájáról 
szólt,  ami  az adott  körülmények között  úgy hatott,  mint  valami vád.  A 
legutóbb  például  sikerült  megszereznie  egy  területet  Hardwickban  Mr. 
Logan Webstertől, amelyet nyári táborként szeretnének üzemeltetni.

Végre félrelökte az újságot, és esdeklő szemmel pillantott fel vádlójára.
- Nem tőlem hallották ezt. Én ilyet nem mondtam.
- Azt akarod elhitetni velem, hogy maguktól találták ki?
- Ő... felhívott telefonon tegnap este.
- Ő? Kicsoda?
- Mrs. Meneffee,  az elnökasszony. Ő kért  meg, hogy beszéljek veled. 

Most azt  szerette volna tudni,  beleegyeztél-e, hogy eladd nekünk azt a 
földet.

- És  te  azt  mondtad,  igen,  hogy  ezzel  bebiztosítsd,  hogy  a  cikk 
megjelenjen a ma reggeli lapban.

- Nem - rázta meg a fejét hevesen Dona, hogy csak úgy röpködött a 
haja. A tegnap esti fejfájás nem múlt el egészen. Még most is érezte a 
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lüktetést. Vagy a szíve dobogása volt? - Nem éreztem jól magam. Nem 
akartam  belemenni  hosszas  magyarázkodásba.  Hogy  elodázzam  a 
válaszadást, azt mondtam neki, hogy nem mondtál kifejezetten nemet. - 
Megnyalta a száját. - Mert... mert tényleg nem mondtál.

Ránézett a férfi kemény, szigorú arcára. Nem hitt neki.
- Esküszöm, Logan. Sejtelmem sem volt, hogy rögtön el fog rohanni a 

hírrel az újsághoz!
- Mit vagy olyan ideges ettől? Látod, milyen hősies teremtésnek festett 

le!
- És téged? Úgy írnak rólad a cikkben, mint az Üdvhadsereg reménybeli 

generálisáról! 
- Mindketten tudjuk, hogy erre nem szolgáltam rá.
- Na, ebben igazad van. Azért vagy rám dühös, mert most majd le kell 

mondanod a drágalátos földbirtokod egy darabkájáról? Ami csak egy kis 
része  a  kemény  munkával  megszerzett  földi  javaidnak,  mint  arra 
szüntelenül emlékeztetsz is mindenkit.

- Ne bőszíts tovább, Dona - mondta Logan hirtelen halk hangra váltva, 
ami sokkal félelmetesebb volt, mint amikor kiabált.

- Miért, mi másért törtél be erőszakkal a szobámba?
- Azért, mert kötöttünk egy alkut, amelynek semmi köze a Gyerekbarát 

Alapítványhoz,  sem  ahhoz  a  birtokhoz,  se  semmihez,  csak  egyedül 
kettőnkhöz - felelte a férfi behízelgő hangon, és lassan gombolni kezdte az 
ingét.

- Mit csinálsz? - kérdezte elfúló lélegzettel Dona.
- Eltörlöm az adósságot. -  A teljesen kigombolt  ing két szárnya lazán 

lecsüngött  a férfi  csípőjére.  -  Megkaptad, amit  akartál,  Dona. Most már 
akár akarom, akár nem, kénytelen leszek odaadni azt a földterületet. Ideje 
hát, hogy te is eleget tegyél az alkunk rád eső részének. - Kirántotta az 
övét a hurkokból, kicsatolta a nadrágja derekát, és lehúzta a cipzárt.

- Ne - suttogta a nő egészen hátrahúzódva az ágyban, amíg a támla 
engedte.  -  Logan, te most nem tudsz józanul  gondolkodni.  Dühös vagy 
rám. Megértem. Sajnálom azt, ami történt.

- Én is. Nem így terveztem.
- Azért  viselkedsz  így,  mert  megsértették  a  büszkeségedet.  Mert 

faképnél hagytalak.
- Ezt még kibírnám valahogy. De azt már nem tudom elviselni,  hogy 

otthagytál, aztán megjelentetted ezt az aljas cikket - intett megvetően az 
újság felé. - Kezdettől fogva megmondtam neked, hogy engem nem tudsz 
manipulálni. És mégis megtetted. Esküszöm, ezt nem úszód meg szárazon.

- Meg akarsz erőszakolni?
- Minden elképzelhető  módon igyekeztelek  udvarlással  rávenni,  hogy 

szeress belém újra.
Visszaemlékezett  rá,  milyen  kétségbeejtően  elhagyatottnak  érezte 

magát, amikor látta, hogy Dona elszökik tőle. Milyen nevetséges lehetett, 
ahogy ott állt a pezsgővel meg a rózsával, mint valami felsült udvarló. Az 
emlék csak még jobban megkeményítette, és az ágy sarkát megkerülve, 
közelebb lépett.

- Ne csináld ezt, Logan. - Dona óvatosan nyomult az ágy túlsó széle felé, 
de Logan elkapta a hálóingénél fogva.

- Ezt kiáltoztam én is utánad azon az éjszakán: „Ne hagyd, hogy ezt 
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csinálják velünk, Dona!” De te csak álltál ott, mialatt engem belökdöstek 
abba  az  átkozott  autóba.  Hagytad,  hogy  elszakítsanak  bennünket 
egymástól,  miközben én mindvégig  azon  könyörögtem neked,  hogy ne 
engedd.

- Sokkos állapotban voltam.
- Akárcsak én, amikor ma reggel ezt a cikket olvastam az újságban.
- Tíz  évvel  ezelőtt  történt.  Gyerek voltam még.  Nem voltam teljesen 

felelős a tetteimért.
- Én  sem  vagyok  -  vágta  rá  Logan,  és  a  hálóinget  markoló  öklét 

elfordítva, közelebb húzta magához Donát. i
- De igen, az vagy - mondta halálra váltan Dona. - Gyűlölni fogod magad 

azért, amit most művelsz, Logan.
- Máris  gyűlölöm  magam.  Amiért  az  elmúlt  tíz  évben  olyan  bolond 

voltam, hogy azt hittem, több lehetsz,  mint egy sekélyes gondolkozású 
társasági nő, aki eljátszadozik más emberek életével. N5dlván meg fogom 
bánni, de legalább túlleszek az egészen. Ezek után elkezdhetlek elfelejteni 
végre.

- És ez legyen az utolsó emléked rólam? Így akarod befejezni? Azzal, 
hogy megerőszakolsz?

- Te így nevezed?
- Igen, mert nem egyezem bele. Harcolni fogok veled.
- Tégy, amit akarsz.
- Sikoltozni fogok.
- Nem, nem fogsz. Nem akarsz rossz hírbe keveredni.
- Ahogy te sem. Gondolj erre. A városban mindenki meg fogja tudni.
- Fütyülök rá. Fütyülök mindenre, csak téged megkaphassalak.
Azzal rávetette magát, s a derekánál fogva ledöntötte a szétdúlt ágyra. 

Donának  a  döbbenettől  és  rémülettől  elakadt  a  lélegzete,  aztán  egész 
testét  megfeszítve  viaskodni  kezdett  a  férfival,  aki  két  marokra  fogva 
valósággal letépte róla a hálóingét.

- Logan, hagyd abba! Jaj, istenem, ez nem lehet igaz!
De a férfi  se nem látott,  se nem hallott,  se nem gondolkozott.  Szája 

keményen,  vadul  lecsapott  Dona  szájára,  és  két  csuklóját  vasmarkába 
szorítva hátracsapta a feje fölé. Másik keze, amellyel közben az állát fogta, 
de olyan erővel, hogy a nő meg se bírta mozdítani, mintha nem is ugyanaz 
a  kéz  lett  volna,  amellyel  olyan  végtelen  szeretettel  tudta  becézni, 
simogatni, s annyi szelíd játékossággal tudta izgalomba hozni.

Térdét  belökte  Dona  két  térde  közé,  ezzel  kényszerítve  rá,  hogy 
széttárja őket, majd egész testével vadul befurakodott az így keletkezett 
résbe. Az eddig az állát fogó kezével gyúrta, tépte a mellét,  kíméletlen 
ujjaitól  égve-sajogva  ágaskodtak  fel  a  mellbimbói.  Dona  gyűlölettel 
gondolt saját áruló testére.

Logan ekkor félbeszakította kegyetlen, perzselő csókját, és fejét a melle 
fölé  hajtva,  nyelvével  gyötörte  tovább  a  mellbimbóit.  Testével  közben 
egyre idegesebben próbált  mind közelebb férkőzni  a nő testéhez,  de a 
ruháik közébük álltak. Vaktában igyekezett megszabadulni tőlük. 

- Logan.
Abból,  ahogy  Dona  elsuttogta  a  nevét,  annyi  reménytelenség  és 

kiábrándultság érződött, hogy az minden kiáltozásnál és sikoltozásnál erő-
teljesebben hatolt át a férfi agyát elborító düh falán. Vadul dolgozó szája 
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fölemelkedett Dona melléről, karja, keze, amely eddig a csuklóit szorította, 
elernyedt - már nem kellett lefognia, a nő nem viaskodott többé vele. Két 
combja  széttárva,  mozdulatlanul  hevert  az  ágyon,  már  nem  próbálta 
megvédeni a köztük megbújó puha fészket.

Logan lihegve, zihálva emelte föl a fejét, s nézett le Dona arcába. A nő 
lehunyt pillái alól könnyek peregtek az arcára. A férfi végignézett a testén, 
s látta, amint ott  fekszik kiszolgáltatva,  legyőzve,  s látta önmagát is,  a 
maga  állatias  kegyetlenségében  -  és  ekkor  rádöbbent,  hogy  milyen 
gyalázatos tettet készült elkövetni.

Bűntudat és szégyen fogta el, és leborult a nő testére, de már nem úgy, 
mint eddig, hanem óvó mozdulattal, mintha önmagától akarná megvédeni 
őt. Két kezébe fogta Dona fejét, s míg arcát beletemette a nő nyakába, 
ujjai utat találtak a szőke hajtömegbe.

- Dona, Dona - tört fel a melléből a fájdalmas, rekedt kiáltás, mintha 
egyenesen a lelkéből szakadt volna föl. - Istenem, mit tettem? Mit tettem?

Hosszú percekig feküdtek így. Csak az ujjak mozogtak, melyek szelíden, 
bocsánatkérően masszírozták a nő fejbőrét. Amikor Logan lélegzetvétele 
kezdett visszatérni a normális ritmusba, fölemelkedett Donáról, és kiült az 
ágy szélére. Lenézve a mellette fekvő, legyőzötten heverő testre, olyan 
mélységes  szégyent  és  megvetést  érzett  maga  iránt,  hogy  egészen 
rosszul  lett  tőle.  Kinyújtotta  a  karját,  hogy  a  széttépett  hálóinggel 
betakarja a nő mellét. Dona az érintésére összerándult, s ettől Logan úgy 
érezte, meghasad a szíve.

Felállt. Alkarját a falnak támasztva öklére hajtotta a fejét. Ahogy ott állt, 
egyik  térdét  kissé  behajlítva,  nyitott  derekú  nadrágban,  fél  válláról 
lecsüngő ingben, olyan látványt nyújtott, mint egy megalázó vereség után 
a sarokba hajított zászló.

Megérezte,  amikor  Dona  felült  az  ágyban.  Amikor  sikerült  annyira 
összeszednie  a  bátorságát,  hogy  rá  merjen  nézni,  megfordult.  A  nő 
egyenesen a szemébe nézett. Aranybarna szeme tágra nyíltan, óvatosan 
figyelte,  szája  feldagadt  a  csókjaitól.  Míg  nézte,  egy  újabb  kövér 
könnycsepp gördült le az arcán.

- Tudom, hogy csak gyűlölni tudsz, Dona. De hidd el, nem gyűlölhetsz 
jobban, mint amennyire én gyűlölöm magam.

A nő hallgatott, de a férfi szavai hallatán remegés futott át a testén.
- Bocsáss meg. Én... - Logan egy percre rámeredt a csupasz falra, majd 

leejtette a karját, és szembefordult Donával. - A pokolba is, nem tudok mit 
mondani.

- Jobban szeretném, ha most nem mondanál semmit - felelte Dona, és a 
hálóinget maga elé húzva, összefonta mellén a karját.

- Fáj valahol? Bántottalak... 
- Nem, nem - rázta meg a fejét Dona. 
- Magamon kívül voltam a dühtől,  Dona. Esküszöm, nem tudtam, mit 

teszek.  Vagyis  hát  tudtam,  csak...  -  Logan  fölnézett,  mintha  a 
mennyezeten  keresné  a  választ.  Végül  széttárta  a  karját.  -  Sohasem 
hittem volna,  hogy ilyen erőszakos tudok lenni,  hogy képes lehetek rá, 
hogy bántsalak.  Téged.  Amikor imádom a tested minden porcikáját. - El-
csuklott a hangja. - Hogy voltam képes...

- Logan, kérlek, ne. Ez egyikünknek sem használ. Azt hiszem, az lenne a 
legjobb, ha elbúcsúznánk, és most magamra hagynál.
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- Épp ez a pokoli  benne, Dona.  -  Annyi  őszinte bűnbánat volt  a  férfi 
hangjában, hogy Dona felkapta a fejét,  és ránézett. -  Most éppen hogy 
nem hagyhatlak magadra.
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Hetedik fejezet

Dona  ösztönösen  érezte,  hogy  rossz  hír  következik.  Akármit  fog  is 
mondani Logan, nem akarta hallani.

- Nem csak én olvastam a ma reggeli újságot. Fél órával azelőtt, hogy 
idejöttem, már egy sereg riporter várt az ajtóm előtt. A média láthatóan 
lecsapott a sztorira, és híre ment az egész államban. Minden honnan jöttek 
-  volt,  aki  Houstonból  röpült  ide,  ketten  jöttek  Dallasból,  egy  meg 
Austinból.

Dona úgy érezte, mintha egy nagy súlyt raktak volna a vállára, amitől 
mindjárt össze fog roskadni.

- Azt akarták, hogy erősítsd meg a történetet.
- Nem csak én... te is. Mindkettőnkkel interjút akartak készíteni.
Dona egy pillanatra becsukta a szemét.
-  Szóval  már  mindenki  tudja,  hogy  együtt  voltam  veled.  Azt  fogják 

gondolni, hogy az adományok fejében mindenkivel lefekszem.
Lelki  szemeivel  látta,  hogy  egyetlen  újságcikkel  hogyan  feketítik  be 

hosszú évek kemény munkáját, hogy teszik tönkre egy életre a jó hírnevét.
- Nem, ha rajtam múlik - felelte Logan.
- Te is ezt gondoltad rólam az elején. Emlékszel? Ez talált. A férfi érezte, 

hogy rászolgált.
-  Megmondtam  nekik,  hogy  tévednek,  se  most,  se  régebben  nem 

vendégeskedtél a házamban. Fél szóval megemlítettem nekik Dudust. 
- Gondolod, hogy elhitték?
A férfi tanácstalanul nézett rá. 
-  Nem voltál  ott,  úgyhogy  azt  nem írhatják  meg,  hogy  a  házamban 

voltál. 
- Dudus?
- Ha úgy gondolja,  te azt szeretnéd, hogy ezt vallja,  akár egy halom 

Bibliára is megesküdne, hogy a megérkezésed első pillanatától fogva ná-
luk laktál. - Nagyon szeretett volna legalább egy félmosolyot kicsalni tőle, 
de ez még túl nagy kívánságnak bizonyult.

- És még te vádoltál azzal, hogy megszellőztettem a sztorit - mondta 
keserűen. - El kéne vállalnom ezt a negatív reklámot?

Logan bűnbánó képpel nézett rá.
- Tudod, nem gondolkoztam. Csak reakcióim voltak. - Hogy Dona nem 

felelt, tétován így folytatta: - Azt hiszem, nem ártana felöltöznöd.
Donának megint az az érzése támadt, hogy a történetnek még nincs 

vége.
- Miért?
-  Csak  úgy  tudtam  elhárítani  a  riporterek  kíváncsiskodását,  hogy 

megígértem  nekik,  mihelyt  sikerül  beszélnem  veled,  sajtókonferenciát 
fogunk tartani.

- Úristen! - pattant fel Dona, és föl-alá kezdett járkálni a szobában. - 
Hogyan juthatott el idáig ez a dolog, hogy téma legyen a lapokban?

- Híres ember vagy a magad köreiben, Dona.
-  Ne  kenj  mindent  rám!  -  támadt  rá  a  nő.  -  Egy  ideje  már  te  is 

reflektorfényben éltél. És ha nem erőszakolod rám ezt a szégyenteljes, tör-
vénytelen megállapodást, akkor mindez nem történik meg.
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Újabb találat. Logan tudta, hogy ez az igazság, és hogy erre nincs mit 
mondania. Elfordult, begombolta az ingét, majd begyűrte a nadrágja de-
rekába.  Amikor  már  rendbe  hozta  magát,  elindult  az  ajtó  felé.  Dona 
ekkorra ismét az ágya szélén ült - elveszetten és összetörten.

-  Az újságírók a belvárosi  irodámba fognak jönni.  Emlékszel?  Tegnap 
mutattam az épületet.

- Igen.
- Fél óra múlva. 
- És ha nem leszek ott?
- Azt fogják hinni, van valami szégyellnivaló titkunk.
-  És  nincs?  -  kérdezte  Dona  csípősen,  és  villámló  szemmel  nézett  a 

férfira. 
- Nekem  van. Neked nincs.  -  Egy lépést tett  a nő felé.  -  Dona, én... 

Bármit mondanék is, nem kárpótolhatlak, amiért... - Halkan elkáromkodta 
magát.  Hogy  hagyja  magára  ilyen  állapotban,  amibe  ráadásul  csakis 
miatta  került?  -  Ugye,  nem  fogunk  négyszemközt  találkozni  a 
sajtókonferencia után? 

- Nem. Mihelyt véget ér, elutazom.
- Megbántad, hogy visszajöttél?
Dona  a  fájdalmas  hang  hallatán  ránézett  a  férfira,  és  megpróbálta 

visszanyelni feltoluló könnyeit.
- Hogy kérdezhetsz ilyet tőlem most, ebben a pillanatban?
Logan türelmetlen mozdulatot tett a kezével.
- A mai reggelt megelőzően örültél annak, hogy visszajöttél?
-  Mindig is  tudtam, hogy egyszer még találkoznom kell  veled.  Ahogy 

mondtad,  a  mi  ügyünk  nem volt  lezárva.  Mostantól  élhetjük  tovább az 
életünket.

- Igen, azt hiszem - sóhajtotta a férfi.
Dona  némán  lehorgasztotta  a  fejét;  már  nem  érzett  se  dacot,  se 

harciasságot. Mire újra felnézett, Logan már eltűnt.
Tudta, hogy el fog késni, de nem törődött vele: sokáig állt a tus alatt, és 

hajat is mosott. Gondosan sminkelte ki magát, hogy eltüntesse a szeme 
alatti,  a  fáradtságáról  árulkodó  lilás  árnyékot.  Aztán  belebújt  abba  a 
mézszínű  selyemruhájába,  amely  olyan  fantasztikusan  jól  állt  az 
arcszínéhez.  Ma  még  egy  kis  pírral  is  segíteni  kellett  az  őszibarackra 
emlékeztető  ragyogás  eléréséhez.  Az  egyszerű  szabású  ruhán  elöl, 
deréktői  föl  a  V  alakú  nyakkivágásig,  selyemmel  bevont  hét  gomb 
sorakozott.  A  nyakkivágást  korallszínű  gyöngyökből  fűzött  nyaklánccal 
dobta  föl.  Ugyanazt  a  cipőt  vette  föl  hozzá,  amit  az  osztálytalálkozó 
estéjén  viselt.  A  haja  még  csak  félig  volt  megszáradva,  amikor  sima 
kontyba összefogta a tarkóján.

Összecsomagolta  a  holmiját,  bedobta  a  kocsiba,  kijelentkezett  a 
motelból,  és  az  ismerős  utcákon  végighajtva,  elrobogott  ahhoz  az 
irodaépülethez,  melyet  egy  nappal  azelőtt  mutatott  meg  neki  Logan. 
Webster Ipari Rt. - ezt hirdette büszkén az aranybetűs tábla a forgóajtó 
fölött.

Odabent az előtérben nagy volt a sürgés-forgás. Az izgalmas eseményre 
összesereglett riporterek és a város polgárai ide-oda futkosva tárgyalták 
egymás közt fennhangon a híreket. Ezekben az órákban megállt a rendes, 
hétköznapi  munka. A város lakossága reflektorfénybe került,  és az em-
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berek élvezték a rájuk irányuló figyelmet.
Mihelyt  meglátták,  azon  nyomban  körbevették  és  kérdésekkel 

bombázták az újságírók.
- Ön és Logan Webster osztálytársak voltak a középiskolában, ugye, Ms. 

Quinn?
- Jól érezte magát a találkozón? Úgy értem, az osztálytalálkozón. 
- Miért tekinti ennyire szívügyének a jótékonykodást?
- Ms. Quinn minden kérdésükre válaszolni fog, akárcsak jómagam, csak 

előbb szíveskedjenek odaengedni minket az emelvényre. Azt hiszem, van 
elég szék mindenki számára.

Logan a vállával tört utat magának az emberek között, és amikor odaért 
hozzá, óvó mozdulattal karolta át Dona derekát. Ő hálásan támaszkodott 
hozzá az erős, melegséget sugárzó férfitesthez.

- Jól vagy? - kérdezte súgva a férfi, miközben elvezette egy gyönyörű, 
négyszögletes hallba, ahol egy asztalt helyeztek el az összehajtható szé-
kekből álló sorokkal szemben.

-  Igen,  jól  vagyok.  Köszönöm, hogy kimenekítettél.  -  Felmosolygott  a 
férfira, de a következő pillanatban mindkettőjüknek eszébe jutottak a reg-
gel történtek, és lekapták egymásról a tekintetüket.

- Ettél egyáltalán valamit?
- Nem, semmit. 
- Még kávét se?
Dona nemet intett a fejével.
- Szólok a titkárnőmnek, hogy hozzon neked valamit - mondta Logan, és 

intett,  hogy  üljön  az  asztalhoz.  Dona  bátortalan  mosolyt  küldött  a 
széksorokban ülők felé. Fölismerte a dallasi újságok társasági rovatainál 
dolgozó riportereket, és remélte, hogy a mosoly, mely őket köszöntötte, 
nem hat olyan erőltetettnek és hamisnak, mint amilyennek ő maga érezte.

Logan  hagyta,  hadd  igyon  pár  kortyot  a  mintegy  varázsütésre  ott 
termett kávéból, majd hordozható mikrofonja segítségével valamiféle ren-
det teremtett az addigi káoszban.

- Nekem tulajdonképpen nem sok szerepem van ebben az egészben - 
kezdte,  majd  a  tiltakozó  kiáltások  hallatán  magasba  emelt  kézzel  kért 
csendet.  -  Ms.  Quinn,  akivel  annak  idején  egy  osztályba  jártunk,  egy 
személyben  felelős  azért,  aminek  az  ünneplésére  ma  délelőtt 
összegyűltünk  itt.  Ő  annyi  lelkesedéssel  ecsetelte  előttem  azt,  amit 
elképzelt,  annyi  hévvel  és  tűzzel  beszélt  nekem  a  nyári  táborral 
kapcsolatos  terveiről,  hogy  ezt  hallva,  kész  örömmel  ajánlottam  fel  a 
tulajdonomat képező területet e terv céljára.

Dona  elámulva  nézett  föl  rá.  Ennek  az  embernek  indulnia  kéne  az 
elnökválasztáson.  Még  ővele  is  el  tudja  hitetni,  amit  mond.  Soha  nem 
beszélt neki arról, miért szentelte magát ennek az ügynek. Épp csak egy-
egy szót  vetett  oda neki,  miközben végigrohantak  a  tábor  ütött-kopott 
épületein.  És  lám,  most  valósággal  szentnek  állítja  be  ezek  előtt  az 
emberek előtt.

- De hogy ne én beszéljek, inkább átadom neki a szót, hadd ismertesse 
ő  a  terveit  -  mondta  Logan,  majd  Dona felé  fordulva,  nyújtotta  neki  a 
mikrofont. Ő átvette, de a szemét továbbra sem fordította el róla, sőt még 
a szája is félig nyitva maradt a csodálkozástól. Logan alig észrevehetően 
intett neki a fejével, aztán leült.
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Dona sorra válaszolgatott a kérdésekre, de csak nagyon kevés konkrét 
információval szolgált,  épp csak annyival, hogy megírhassák a cikküket. 
Hagyta,  hadd  gondolják  azt,  hogy  diszkrécióból  nem  árul  el  mindent. 
Valójában  fogalma  sem  volt  róla,  hány  gyereket  tudnának  elhelyezni, 
miféle programot akarnak kínálni nekik, s azt sem tudhatta, hogyan fogják 
megoldani az odautaztatást, és kikből fog állni a személyzet.

- Még korai feltenni ezeket a kérdéseket - tiltakozott a tehetetlenségtől 
nevetve. - Ne felejtsék el, még csak most kaptuk meg a területet. - Sikerült 
elérnie,  hogy  az  emberek  együtt  nevettek  vele.  -Ezeket  a  dolgokat 
hónapokig  tartó  gondos  tervezőmunkának  kell  megelőzni,  és  mi  még 
hozzá se kezdtünk a tervek elkészítéséhez.

Ekkor  felállt  egy  újságíró  a  hátsó  sorban,  és  integetett  neki.  Dona 
észrevette, mire a riporter megkérdezte tőle:  

-  Túl  nagy  tapintatlanság  tőlem,  ha  megkérdezem,  mennyit  fizet  a 
Gyerekbarát Alapítvány Mr. Websternek a szóban forgó területért?

Úristen!  Azaz  hogy  mennyit  fizettek  azért  a  földért?  Az  egyetlen  ár, 
amiről  közte  és  Logan  között  szó  esett,  az  a...  Te  jó  isten!  Most  mit 
mondjon?

- Nem hinném, hogy...
- Itt van nálam az adásvételi szerződés - állt föl Logan. Dona odakapta a 

fejét. A férfi egy hivatalosnak látszó papírt lobogtatott az újságírók felé. - 
Ezen az olvasható, hogy a vételárat teljes egészében kifizették.

- De... de hiszen mi még nem fizettünk neked semmit! - mondta bele 
véletlenül Dona a mikrofonba, amelyet még mindig a szája előtt tartott.

- Pontosan, Ms. Quinn - nyomta a kezébe Logan az adásvételi szerződést 
a birtok átírási okiratával együtt, amelyen már a Gyerekbarát Alapítvány 
neve szerepelt. - Ennyit kérek érte, semmivel se többet.

A hallgatóság spontán tapsban tört ki. Ehhez túl sokat már nem lehetett 
hozzátenni. Dona azon gondolkozott, miként tudna sietősen és észrevét-
lenül távozni, hogy nyugodtan végig tudja gondolni a helyzetet.

Amikor a sokaság oszladozni kezdett, egy ősz hajú asszony penderült 
Logan elé, és egy darab papírt nyomott a markába.

-  Nem  akartam  elhinni  -  kiáltotta  lelkendezve,  két  kezét  a  mellére 
szorítva. Logan sietősen bemutatta őt Donának mint a titkárnőjét. - Először 
azt hittem, tréfa az egész, de aztán átvette a kagylót, hogy ő is beszéljen 
velem.

- Kicsoda? - kérdezte Logan az izgatott hölgyet. 
-  A kormányzó - vágta rá a titkárnő a büszkeségtől  sugárzó arccal.  - 

Olvassa el az üzenetét!
Logan széthajtogatta a papírlapot, és átfutotta a rövid üzenetet. Aztán 

majdhogynem bocsánatkérően Donára nézett.
-  Vacsorameghívás  kettőnknek  a  kormányzóékhoz  a  birtokukra.  Ma 

estére - tette hozzá halkan.
Izgatott mozgolódás támadt a riporterek között, akik elkapták ezeket a 

szavakat,  és  még  nem  továbbították  a  lapjuknak  a  sajtótájékoztatóról 
szóló  beszámolójukat.  A teremben ismét úgy felforrósodott  a  hangulat, 
mintha legalábbis valami királyi házból érkezett volna meghívó. Hardwick 
polgárai számára ez felért egy királyi meghívással.

- Mi legyen, Dona? Mit válaszoljak? - nézett Logan a lányra.
- Nem tudom - felelte az tanácstalanul. - Milyen messze van az a birtok?
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Logan fél szemét összehúzva, végiggondolta a dolgot. e
- Két óra repülővel. 
- És kocsival?
- Túl messze van. Muszáj repülővel mennünk.
- Ó. - Együtt kell repülnie Logannel. A férfi repülőgépén. Egy kis gépen. 

Kettesben.
Az arcán látható aggodalommal vegyes tanácstalanság szíven ütötte a 

férfit. Ennyire fél tőle?
Miért, mit képzeltél, te idióta? Hisz majdnem megerőszakoltad! 
- Hyatt kormányzó a barátom, Dona. Nem fog megsértődni, ha felhívom, 

és  megmondom neki,  hogy nem tudunk elmenni.  Már elköteleztük ma-
gunkat másfelé meg ilyesmi.

Mrs.  Meneffee  lenyakazza,  ha  vissza  meri  utasítani  a  kormányzó 
meghívását. És Dona abban is biztos volt,  hogy az esti lapokban benne 
lesz az is, hogy kikosarazta a kormányzót. Mindenki őt nézte, hogy vajon 
mit fog válaszolni. Nem volt más választása.

- Végtelenül nagylelkűnek találom a kormányzó és felesége meghívását. 
Természetesen boldogan teszek eleget neki.

Egy szívbemarkoló  pillanatig  Logan mélyen a  szemébe nézett.  Aztán 
visszafordult a terem felé, és beleszólt a mikrofonba:    

- Most pedig kérem, bocsássanak el minket. - És lefegyverző mosollyal 
hozzátette: - Köszönjük, hogy eljöttek.

Mire Dona felocsúdott, Logan már ki is vezette a teremből, és beterelte 
egy liftbe. A negyedik emeleten szálltak ki. A folyosó végén Logan kinyi-
totta az irodájába vezető ajtót.

- Ó, hát itt vannak - mondta a titkárnő. - Reménykedtem, hogy el tudnak 
szabadulni,  és  fölszaladnak,  mielőtt  a  kávé  teljesen  kihűlne.  Ugye,  így 
gondolta, Mr. Webster?Arrébb lépett. Mögötte, egy kis asztalon már oda 
volt készítve a villásreggeli. Görög- és sárgadinnyéből, illatos földieperből 
és  ananászból  készült  gyümölcssaláta,  fűszeres  tojássaláta  pirított 
rozskenyérrel, csokoládékrémes fánk, kávé és narancslé. 

- Csak épp összekapkodtam valamit, mert Mr. Webster említette, hogy 
éhes lehet, mivel nem is reggelizett. Az a görögdinnye most érkezett fris-
sen  Valleyból,  az  meg  ott  Mae  tojássalátája.  Ő  a  Wiggly-féle  drogéria 
üdítőspultjánál dolgozik. Magam is mindig eszem az ő tojássalátájából.

Dona barátságosan rámosolygott az asszonyra, aki szemmel láthatóan a 
kedvében akart járni a főnökének és a... barátjának.

- Csodásan néz ki az egész. Nem is tudom, hogy tudott ennyi mindent 
idevarázsolni ilyen rövid idő alatt. Bevallom, csakugyan éhes vagyok.

Az asszony átnyújtott neki egy tányért.
- Rakja csak tele, kedvesem.
Egy órája Dona még megesküdött volna, hogy soha többé egy falat se 

menne  le  a  torkán.  Most  azonban  farkaséhesnek  érezte  magát,  és 
egykettőre elpusztított mindent, ami a tányérján volt.

-  Nem  fogadom  a  telefonhívásokat  -  közölte  Logan  egy  eperrel  a 
szájában, amikor meghallotta a telefoncsörgést. A titkárnő már indult is a 
telefonhoz.  -  Bocsáss  meg,  Dona,  most  megyek,  és  átöltözöm.  -  Mire 
ugyanis  beértek a sajtókonferenciára,  Loganen már zakó és nyakkendő 
volt.  Dona gyanította,  hogy a holmik  kocsiban voltak,  amikor  odajött  a 
motelhoz.
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- Mit veszel föl? Nekem is át kellene öltöznöm?
- Ha kényelmesen érzed magad így, akkor maradj ebben a ruhában. Én 

farmert húzok. Biztos vagyok benne, hogy ha ez egy kötetlen, családias 
vacsora,  akkor  Charley  is  farmerban  lesz.  Különben  sem  szeretnék 
öltönyben repülni. Amúgy meg észre sem fognak venni engem, sem azt, 
hogy miben vagyok, ha te is ott leszel. Ma nagyon csinos vagy - nézett rá 
gyengéden.

- Köszönöm - kapta el Dona zavartan a tekintetét.
Meglepetésére a férfi letérdelt elé, és csak a tekintetével kérlelte, hogy 

nézzen rá.
-  Biztos,  hogy  jól  érzed  magad,  Dona?  Mert  ha  fájdalmat  okoztam 

neked... Még most is visszamondhatjuk, csak egy szót kell szólnod.
Annyi  aggodalommal  és  szánalommal  nézett  rá,  hogy  Dona  a 

legszívesebben megsimogatta volna. De nem tette. Inkább csak megrázta 
a fejét, és mosolygott hozzá, igaz, hogy közben remegett a szája széle.

- Hidd el, Logan, jól vagyok.
A férfi figyelmesen nézett rá, aztán megveregette a kezét, és fölállt. 
-  Akkor  rendben van.  Mindjárt  visszajövök.  Tíz  perc  múlva  kilépett  a 

belső szobából, de már farmernadrágban, kényelmes ingben, sportos za-
kóban és bakancsban.

- Nem akarod visszavinni a kocsidat a házamhoz? Biztonságosabb lenne 
ott parkolni vele.

- Igen, azt hiszem, az lenne a legjobb.
- Gyere utánam.
Rekordidő alatt tették meg az utat Logan házáig. A férfi elvezette a ház 

és az istállók mellett, ki a kis repülőgéphangárhoz. Egy keskeny, aszfalt 
burkolatú leszállópálya futott ki a mezőre.

- Mi van olyankor, ha egy tehén rátéved a pályára, amikor te épp le 
akarsz szállni? - kérdezte Dona, miközben Logan kisegítette a kocsijából.

- Látsz te akár egyetlen tehenet is ezen a mezőn?
- Buta kérdés volt, igaz?
A férfi átfogta a vállát, majd elfordította, és a távolba mutatott.
- Látod ott azt a kerítést? Az akadályozza meg az efféle katasztrófákat.
Egymásra  mosolyogtak,  de  aztán  megint  eszükbe  jutottak  a  reggel 

történtek. A férfi keze lecsúszott a nő válláról. 
Dona  a  hangárban  várakozott,  amíg  Logan  a  felszállás  előtt  még 

egyszer átnézte a gépet. Megtelefonálta a repülési útitervet a legközelebbi 
repülőtérnek,  majd  nem  sokkal  ezután  Dona  is  beülhetett,  és  Logan 
becsatolta az ülésbe.

- Mikor tanultál  meg repülőt vezetni? -  kérdezte Dona, amikor már a 
levegőben voltak.

-  Másodéves  koromban.  Legalábbis  akkor  kezdtem tanulni.  Egy  késő 
éjszaka vitt föl először az egyik barátom. Kicsit túl sok sör volt bennem, és 
nyilván benne is,  és valahogy, amilyen fiatal  és bolond voltam, sikerült 
rábeszélnie. Megtetszett a dolog, és arra gondoltam, hogy ha ez a fickó 
félrészegen is tud repülni, akkor színjózanon én is tudnék. Az órák nagyon 
sokba kerültek, úgyhogy megegyeztem az egyik oktatóval, hogy elvégzek 
neki  mindenféle  alkalmi  munkát  a  reptéren,  és  ő  i  cserében  megtanít 
gépet vezetni. 

- Mindig is ilyen szorgalmas voltál. Emlékszem, a futballedzések után is 
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ottmaradtál dolgozni a pályán.
A férfi kurtán felnevetett.
-  El  se  tudom  mondani,  hány  hordó  benzint,  pumpáltam  át  Grady 

benzinkútjába. De a jó öreg Grady kedvezményesen számolta el nekem az 
olajat és a benzint, és így el tudtalak vinni téged a hétvégeken.

Rámosolygott, de aztán hirtelen elkomolyodva folytatta.
- Szerettem volna mindenféle ajándékot venni neked, és meglepni téged 

hol ezzel, hol azzal. Irigyeltem azokat a srácokat, akik a legjobb helyekre 
tudták elvinni a barátnőjüket - nem mintha túl sok ilyen hely lett volna 
Hardwickban -, de nagyon rosszul éreztem magam attól, hogy én csak egy 
hamburgert tudok venni neked.

- Logan...
Mielőtt Dona észbe kaphatott volna, a keze már ott volt a férfi karján. 

Maga  is  meglepődött  azon,  hogy  milyen  bizalmas  a  mozdulata,  hogy 
menynyire hiányzik belőle a félelemnek még az árnyéka is. 

- Mit akartál mondani? - nézett rá bátorítóan Logan. Hangja és markáns 
arca annyi érzelmet árult el, hogy muszáj volt válaszolni rá.

-  Azt  akartam mondani,  hogy  nekem sohasem számított,  hogy  hová 
mentünk. Én már attól boldog voltam, hogy veled lehetek.

A férfi elkapta, és a szájához vitte a kezét. Miután gyengéd csókot lehelt 
rá, továbbra is ott tartotta, miközben azt mondta: 

-  Megbocsátod  nekem  a  mai  reggelt,  Dona?  Nem  találok  rá 
magyarázatot,  se  mentséget.  De  szeretném,  ha  tudnád,  hogy  nagyon 
sajnálom.  Tíz  évet  odaadnék  az  életemből,  ha  kitörölhetném azt  a  tíz 
percet. - Mélyen a szemébe nézett. - Kívántalak. Kétségbe voltam esve, 
amikor tegnap otthagytál engem. Azt hittem, azzal az újságcikkel gúnyt 
akarsz  űzni  belőlem.  Teljesen  kiborultam  tőle.  Más  magyarázatot  nem 
tudok adni rá.   

A  nő elfordította  a  fejét,  és  kinézett  a  repülőgép ablakán.  Felhőtlen, 
tiszta  nap  volt.  Alattuk  úgy  vonult  el  a  táj,  mintha  kaleidoszkópon  át 
nézné.

- Soha nem űznék gúnyt abból, ami köztünk történt, Logan.
-  Már  tudom.  Egyes-egyedül  az  én  hibám  volt.  Mondd,  hogy 

megbocsátasz nekem.
- Meg kell bocsátanom neked - felelte halkan Dona. - Ha azért történt, 

mert kívánjuk egymást, akkor engem legalább annyira kell hibáztatni érte, 
mint téged. - Bátorságát összeszedve, a férfi szemébe nézett. - Az elmúlt 
pár évben, ha elég erős lettem volna, én is jó néhányszor megpróbáltalak 
volna megerőszakolni.

A férfi megszorította a kezét, és addig el se engedte, amíg úti céljuk föl 
nem bukkant a látóhatár peremén. Akkor is csak azért engedte el, hogy 
minden figyelmével a leszállásra összpontosíthasson.

Maga Charles  Hyatt  várta  őket a családi  furgonnal,  hogy elfuvarozza 
vendégeit a pár mérföldre lévő birtokra.

- Margaret és a gyerekek már alig várják, hogy újra lássanak, Logan. És 
persze, hogy önt is megismerjék, Ms. Quinn.

- Én is örülök, hogy megismerhetem őket. Kérem, szólítson Donának.
-  Őt  pedig  szólítsd  nyugodtan  Charleynak  -  intett  fejével  Logan 

vendéglátójuk felé.  -  Én már megtanultam,  hogy csak így lehet  kijönni 
vele.
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-  Hogy  lehet  az,  hogy  te  ilyen  bizalmas  viszonyban  vagy  a 
kormányzónkkal?  -  kérdezte  Dona  kacéran  félrebillentett  fejjel.- 
Megkértem őt, legyen az energiabizottságunk tagja - felelte a kormányzó 
Logan helyett. - Mire felocsúdtam, már átvette az ügyek intézését.

- Ez jellemző rá.
-  Kösz -  mondta vidáman Logan,  és  egy oldalba bökéssel  jutalmazta 

Dona megjegyzését.
-  Ne  becsülje  túl  a  címemet,  Dona  -  mondta  Charley.  -  Mielőtt 

politizálásra adtam volna a fejem, egyszerű cowboy voltam. És tudja, mit 
mondok?  A  texasi  törvényhozók  kézben  tartásához  képest  a 
marhapásztorkodás gyerekjáték volt.

A  család  többi  tagja  éppoly  közvetlen  és  barátságos  volt,  mint  a 
kormányzó.  Dona  az  első  pillanatban  megkedvelte  Mrs.  Hyattet.  A 
gömbölyded és jó kedélyű asszonynak nemigen volt önálló véleménye a 
dolgokról; mindent szellemesnek vagy nagyszerűnek tartott, amit a férje 
mondott, ezenkívül kiváló anya és háziasszony volt.

-  Három egészséges fiunk van,  akikért  naponta hálát  adok -  mondta 
Donának. -  Csodálatos az a munka, amit azokért a gyerekekért végzel, 
kedvesem, őszintén mondom. Amikor ma reggel olvastam azt a cikket a 
táborról,  amit  építeni  akartok,  mondtam  Charleynak,  hogy  hívjon  meg 
benneteket  ma  este  vacsorára,  hogy  személyesen  is  gratulálhassak 
nektek,  és  biztosítsalak  benneteket  a  támogatásunkról.  Charley  Junior, 
vedd le a könyöködet az asztalról, kérlek.

-  Jól  érezted  magad?  -  kérdezte  Logan  Donától  később,  amikor  egy 
csodálatos  naplementét  a  hátuk  mögött  hagyva,  kelet  felé  tartottak  a 
repülőgéppel.

- Igen, nagyon. Egyáltalán nem olyan volt, mint amilyenre számítottam.
- Miért, mire számítottál?
-  Valami  sokkal  szertartásosabb,  hivatalosabb  jellegű  vacsorára. 

Élveztem a családias hangulatot, a gyerekeket.
Logan valami sóvár vágyat érzékelt a hangjában.
- Te akartál valaha gyerekeket, Dona?
A kérdés láthatóan zavarba hozta a lányt. Kényelmetlenül fészkelődött 

az ülésben.
- Igen - felelte tompán. - Persze, hogy gondoltam rá.
- Én minél öregebb leszek, annál többet gondolok rá - mondta Logan 

elgondolkodva. - Emlékszel, amikor semmi mást nem csináltunk, csak le-
álltunk ott,  a tó partján, és csak arról  beszélgettünk, hogy milyen lesz, 
amikor majd férj és feleség leszünk? Úgy terveztük, hogy lesznek gyere-
keink. Emlékszel?

Dona  belenézett  Logan  szemébe  az  egyre  sötétebbé  váló 
pilótafülkében, aztán elfordította a fejét. Körülöttük indigókékre váltott az 
égbolt, és éppoly balzsamosan meleg volt az este, mint azokon a réges-
régi nyárestéken.

- Persze, hogy emlékszem.
-  Azt  találgattuk,  hogy  vajon  hány  gyerekünk  lesz,  és  hogy  fogjuk 

nevezni őket. Erre is emlékszel?
Dona a torkában keletkezett gombóc miatt csak bólintani tudott.
- Ha az elmúlt tíz év alatt házasok maradtunk volna, vajon most milyen 
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gyerekeink lennének? Mennyi idősek? És hogy néznének ki? Ugye, abban 
biztosak voltunk, hogy szőkék lesznek?

-  Logan,  kérlek  -  suttogta  Dona  elkínzottan,  magába  fojtva  feltörni 
kívánkozó  zokogását.  Aztán,  kétségbeesett  igyekezettel,  hogy  felvidítsa 
magukat,  azt  mondta:  -  Abban nem vagyok  biztos,  hogy ugyanannyira 
akartad, hogy legyenek gyerekeink, mint amennyire csinálni szeretted vol-
na őket.

-  Beismerem  a  bűnösségemet  -  vallotta  be  vigyorogva  Logan,  majd 
vágyakozó arccal hozzátette: - Még mindig érdekel a dolog.

Elhallgattak,  de  ez  a  csend  ezúttal  mindkettőjüknek  jólesett.  A 
repülőgép  motorjának  bugása  hamarosan  elálmosította  Donát.  Előző 
éjszaka nem sokat aludt, így most olyan mély álomba merült, hogy még a 
földet érésre sem riadt fel.

Arra  ébredt,  hogy  Logan  könnyedén  megrázza  a  vállát,  és  a  fülébe 
súgja:

- Itthon vagyunk, Dona.
- Máris? 
- Igen, alig két óra alatt - ugratta a férfi.
- Bocsáss meg - motyogta Dona zavartan, miközben kiegyenesítette a 

derekát az ülésben. –Nem gondoltam, hogy...
- Minden rendben. Vigyázz, hova lépsz. 
Lesegítette  a  gépből,  majd  hozzáfogott,  hogy  rögzítse  és  kikösse  a 

repülőt.
- Logan?
- Hmmm?
- Van itt valahol a közelben egy... khm... mosdó? A férfi széles mosollyal 

lépett hozzá, majd kézen fogva elvezette oda, ahol a kocsijaik álltak.
- A legközelebbi az istállóban van. Kibírod odáig?
Dona bemászott a saját autójába, beindította, és már félúton járt, mire 

Logan egyáltalán kikanyarodott az útra. De ott várt rá, amikor a lány kijött 
az istállóban lévő kis mosdóból.

- Jobb?
- Sokkal - sóhajtotta Dona, majd ijedten félrekapta a fejét. - Mi volt ez?
- Micsoda? 
- Mintha valami zajt hallottam volna - intett Dona az állások felé.
- Akkor jó lesz körülnéznem.
Leemelt  a  falról  egy  elemmel  működő  lámpást,  és  meggyújtotta. 

Végigment az állások közötti  folyosón,  és minden lőállásba bevilágított. 
Dona szorosan a nyomában lépkedett.

- Összepiszkolod azt a gyönyörű cipődet.
-  Nem bánom. Ha netán kísértetek járnának itt,  nem akarok egyedül 

lenni.
A férfi kuncogva folytatta a vizsgálódást.
- Minden rendben van, az állatok alszanak. Visszafordult hozzá, de Dona 

olyan közel  állt,  hogy nekiütközött.  Hogy el  ne essen,  Logan elkapta a 
karját. Érezte, hogy a nő izmai megfeszülnek a keze alatt.

- Dona - szólt bűntudatosan -, még mindig félsz tőlem?
A nő kihallotta a férfi hangjából a torkát szorongató kétségbeesést, és 

sietett megnyugtatni őt.
- Nem, Logan, dehogy. Ne gondold. Nem félek tőled.
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Logan háttal a falnak döntötte, hogy az ablakon besütő holdfényben jól 
láthassa az arcát.

- Amikor hozzád érek, összerándulsz. Miért, Dona? 
- Nem rándulok össze. - Elnézte a hold ezüst fényét a férfi haján, és a 

keze magától elindult, hogy végigsimítson rajta. - Mindig megremegek, ha 
hozzám érsz.
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Nyolcadik fejezet

A férfi keze le-föl siklott a karján. Igazán még nem mert reménykedni, 
de a teste vakon rohant előre, nem törődve az eszével, mely arra intette, 
hogy ne tulajdonítson olyan értelmet a nő szavainak, ami nem biztos, hogy 
igaz.

- Hogy érted ezt, Dona?
- Úgy,  hogy amióta  csak emlékszem rá,  a testem mindig válaszolt  a 

testedre, sőt még arra is, amikor visszagondoltam rá.
- Dona. - Olyan megkönnyebbülés fogta el, hogy szinte fájt.
Egészen közel álltak egymáshoz, csak a nő karba tett keze választotta el 

őket egymástól.
-  Nem tudtad  végigmondani,  amit  ma  reggel  elkezdtél  -  szólt  Dona 

csendesen,  és  fölnézett  Logan  szemébe,  mely  sötéten  csillogott  a 
holdfényben. - Túl sok jó van benned ahhoz, hogy bántani tudj valaki mást, 
különösen olyat, aki valaha nagyon fontos volt neked.

- Lehet, hogy több jót tételezel fel rólam, mint amennyire rászolgálok.
Dona megrázta a fejét.
-  Nem.  Érthető,  hogy dühös  voltál.  Szabad folyást  akartál  engedni  a 

haragodnak, és egészen természetes volt, hogy rám zúdítsd. De sohasem 
bántottál volna, Logan. Tudom, hogy nem tettél volna ilyet.

-  Köszönöm,  hogy  ennyire  bízol  a  jellemességemben.  De  a  másik 
kijelentésedben nincs igazad.

- Milyen másik kijelentésemben?
- Abban, hogy te „valaha nagyon fontos voltál” számomra. Te most is 

nagyon fontos vagy nekem, Dona. És ennek semmi köze sincs ahhoz, ami 
tíz  évvel  ezelőtt  történt  velünk.  Ha csak három napja  ismertelek volna 
meg, akkor is megéreztem volna, hogy te vagy az egyetlen nő, akit valaha 
is szeretni tudnék.

Két keze közé fogta Dona mindkét kezét, és a melléhez szorította.
- Miért mentél el tegnap este, Dona? 
A nő előrehajtotta a fejét, és homlokát ráfektette kettejük összekulcsolt 

kezére.
- Nem akartam, hogy úgy nézzen ki, mintha a kettőnk között folyó játék 

a szeretkezéssel érné el a csúcspontját. Azt szerettem volna, hogy többet 
jelentsen.

A férfi elengedte a kezét, és tenyerét az álla alá téve, fölemelte a fejét.
- Többet jelentett annál. Bevallom, amikor először megláttalak, elfogott 

a keserűség. Még az is lehet, hogy valamennyit szerettem volna vissza-
adni neked abból a fájdalomból és megaláztatásból, amit azon az éjszakán 
éltem át,  amikor  elszakítottak  bennünket  egymástól.  De abban a  pilla-
natban,  amikor  a  karomba  fogtalak  és  táncolni  kezdtünk,  meg  is 
feledkeztem  erről  az  egészről.  A  kifinomult  életstílusod,  a  társadalmi 
helyzeted ellenére, te még mindig az én drága kis Donám vagy. Gyönyörű, 
intelligens,  elragadó,  szexis,  anélkül,  hogy  minderre  szántszándékkal 
törekednél. A legkülönbözőbb módokon igyekeztem a tudomásodra hozni, 
hogy érzek irántad,  csak éppen egyenesen nem mondtam meg neked. 
Még most sem tudod, miért akartalak az ágyamba vinni?

Dona kétfelől a tenyerébe vette Logan arcát, és odahajolt hozzá.
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-  Azt hiszem, tudom, de azért csak mondd a szemembe, hogy biztos 
lehessek benne.

- Na jó, hogy biztos lehess benne - súgta a fülébe a férfi. - Szeretlek, 
Donatella Elizabeth Quinn.

Dona elsóhajtotta a férfi nevét, és karját a nyaka köré fonta. Logan még 
szorosabban ölelte magához, miközben arcát belefúrta a nyakába.

-  Annyira  hozzám  tartoztál  az  eltelt  években,  mint  egy  szálka,  ami 
befúródott a bőröm alá. Nem emlékszem arra az időre, amikor még nem 
szerettelek -  suttogta,  miközben kezével  a hátát,  a  gerincét  simogatta. 
Aztán  a  kéz  lesiklott  a  nő  derekára,  csípőjére;  de  most  végtelen 
szelídséggel és gyengédséggel, nehogy még véletlenül is megijessze.

- Én sem, Logan. Attól a perctől fogva szerettelek, ahogy mint az osztály 
új tanulója beléptem Miss Pritikin történelemórájára, és te hellyel kínáltál 
magad mellett az első padban.

- Azóta? - emelte föl a fejét és nézett a szemébe a férfi.
- Igen.
Logan ugyanazt a boldogságot látta ragyogni Dona arcán, mint ami az ő 

szívét dagasztotta, de annyira, hogy szinte túlcsordult rajta. Ajkával sze-
líden ráhajolt a lány ajkára, de éppen csak annyira, hogy súrolja.

Kisvártatva Dona fölemelte a fejét, és ujjaival beletúrt a férfi hajába.
- Miért vagy ilyen tartózkodó?
- Nem akartalak megijeszteni.
- Megadom az engedélyt.
-  Mire?  -  kérdezte  rekedten  a  férfi,  s  érezte,  hogy  minden  porcikája 

elnehezedik. Az ujjai, a nyelve, az ágyéka. Úristen! Micsoda vadállat lett 
belőle!  Csak  most  nyerte  el  Dona  bocsánatát  azért,  hogy  kis  híján 
megerőszakolta,  és  megesküdött,  hogy  soha  többé  nem fogja  bántani. 
Ennek ellenéje re semmi másra nem tud gondolni, csak arra, hogy e drága 
test hogyan fogja feloldani benne a tíz éve tartó gyötrelmet. - Mire adsz 
nekem engedélyt?

- Arra, hogy megijessz. Például így. - Dona rálehelt a férfi szájára, mire 
az engedelmesen szétnyílt, és ő bedugta a nyelvét a puha, nedves szájba, 
majd kényelmesen elhelyezkedett benne.

A férfi széttárta az ujjait a nő hátán, amitől ő még közelebb fészkelődött 
hozzá,  és  átengedtél  magát  Logan  szenvedélyes  csókjának.  Amikor 
mindketten  kifogytak  a  levegőből,  a  férfi  ajka  elindult  a  nő  állán,  aki 
hátravetett fejjel élvezte a száj izgalmas barangolását.

- Akarlak, Dona. Meztelenül. Engedj magadba, hadd legyek egy veled.
- Igen, Logan, igen. - Dona hozzápréselte a testét Loganéhoz, a hasával 

dédelgetve a férfi megkeményedett ágyékát.
- Istenem, megölsz. Azt se tudom, hogy bírom ki a házig - nyögte a férfi.
- Maradjunk itt.
Ezzel  a javaslatával  sikerült  Logant annyira kijózanítania,  hogy szinte 

bambán meredt rá.
- Itt? A szénában?
- Igen - nevetett fel csengő hangon a nő. - Jó lesz. Tudom. Lehet?
- Bébi, én most mindenre hajlandó vagyok. Hidd el nekem, most bármit 

elérhetsz nálam. Nekem most egyedül te vagy a fontos. Jól meggondoltad?
Dona  kibontakozott  Logan  karjából,  és  hátat  fordított  neki.  A  férfi 

elbűvölten nézte, amint kikapcsolja a nyakában lévő gyöngysort, és leteszi 
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a keskeny ablakpárkányra. És sorra mellékerült a többi ékszer is.
Ezután a haja következett. Ahogy szétterült a vállán, a férfi alig bírta 

megállni, hogy bele ne temesse mindkét kezét. De tudta, hogy most min-
dennek úgy kell történnie, ahogy Dona akarja. Majd eljön az a pillanat is, 
amikor minden tincset külön-külön felfedezhet magának.

A nő lerúgta a cipőjét, és félig lehunyt szemhéja alól fölnézve a férfira, 
fölemelte  a  szoknyája  szélét,  hogy  kiszabadítsa  a  harisnyáját  a 
harisnyatartóból.

De  erre  már  Logan  Webster,  Hardwick  szívtiprója  is  elveszítette  az 
önuralmát. Kis híján kicsordult a nyála, a szíve vadul vert, s a szeme úgy 
villogott,  mint  a  közlekedési  lámpa,  amelyet  sárgán villogóra  állítottak. 
Egész teste tűzben égett. Az a nő akarja elcsábítani, akiről éjszakánként 
álmodozni szokott! Ó, hogy tetszett neki ez a csábítgatás!

- Van itt valahol egy pokróc? - kérdezte Dona halkan.
Logan  biccentett,  és  mint  akit  lökdösnek,  bement  a 

szerszámoskamrába, ahol talált egy jó nagy, régi paplant. Leterítette az 
egyik üres lóállás padlójára, ahol csak a hold világított nekik.

Aztán valamelyest újra magához térve nyújtotta a kezét Donának, aki 
csábos léptekkel közeledett felé. Akkor a férfi magához húzta, és ráérősen, 
alaposan megcsókolta.

- Akarod, hogy levetkőzzek? - kérdezte Dona.
- Szeretnélek én levetkőztetni. 
Dona elmosolyodott.
- Reméltem, hogy ezt fogod válaszolni.
Megálltak  a paplan közepén,  egymással  szemben.  A férfi  két  kezébe 

fogta a nő arcát, és finoman, alig érve hozzá, szájon csókolta. Aztán apró 
csókokkal hintette be a nyakát, oldalt, elöl, le egészen a kulcscsontjáig.

-  Illatos  vagy.  És  finom...  -  Logan szája  a  ruha  V alakú kivágásában 
kalandozott, majd hirtelen fölegyenesedett, mélyen a nő szemébe nézett, 
és egyenként kezdte kigombolni a ruha hét gombját.

Amikor minddel végzett, és a ruha felső része lazán szétnyílt, tekintetét 
elszakította az utolsó gombtól, és fölnézett Dona arcára.

- Miért támadt hirtelen vágy bennem arra, hogy bárcsak egy öreg Chevy 
hátsó ülésén ülnénk?

Dona elnevette magát.
- Ha tudnád, mennyivel idegesebb vagyok most, mint annak idején, a 

kocsid hátsó ülésén.
- Én is - vallotta be Logan.
- És azt is tudod, hogy miért?
- Mert most sokkal nagyobb a tétje. Azt akarom, hogy tökéletes legyen 

mindkettőnk számára.
- Az lesz.
Logan mindkét kezével benyúlt a ruha alá, majd a mellen, a vállon át a 

karokig, és onnan lefelé csúsztatva, lefejtette a ruhát Donáról. A nő meg-
várta,  míg  Logan  keze  eljut  a  csípőjéig,  hogy  a  ruha  szoknyarésze  is 
lekerüljön róla. Egyik kezével könnyedén megkapaszkodva a férfi vállában, 
kilépett  belőle.  A  drága  selyemruha  hanyagul  landolt  az  illatos  széna 
tetején.

- Gyönyörű vagy, Donatella Elizabeth - szűrte a szót a foga között a férfi.
Nem tudta,  hogy hívják  a  ruhadarabot,  csak azt  tudta,  hogy nagyon 
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tetszik neki, és hogy minden nőnek, egész Amerikában, ilyet kéne viselnie. 
Egyszerre  volt  melltartó  és  kisnadrág  és  harisnyatartó,  és  selyemből 
készülhetett, mert úgy simult Dona testére, mintha ráöntötték volna. Mint 
egy  meleg  és  rugalmas  második  bőr  Pezsgőszíne  majdhogynem 
összeolvadt Dona bőre színével, és a sápadtezüst derengésben alig látta, 
hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik.

Tenyere rásimult  a nő derekára. Igen, valóban selyem. Telt mellének 
halma  befészkelte  magát  a  tenyerébe,  s  a  finom anyagon  keresztül  is 
érezte,  látta,  hogyan  válaszol  a  bimbó  ide-oda  mozgó  hüvelykujja 
érintésére. De még nem akarta lecsupaszítani.

Inkább  lesiklatta  kezét  a  csípő szelíd  ívére,  majd  onnan a  combokat 
szegélyező csipkére. Ujjaival kitapintotta a csipkeszegély V alakját, s ez 
nyomban magához vonzotta a tekintetét is. A delejes vonzástól elszakítva 
magát,  végigpillantott  a  karcsú  combokon,  melyek  sima  felszínén 
csábosán himbálóztak a harisnyakötő csipkés pántjai.

Ujjai  közé  véve  az  egyiket,  addig  húzta  maga  felé,  míg  a  rugalmas 
anyag engedett, s közben gyerekesen komisz képpel nézett Donára.

- Megbánod, ha meg mered csinálni - figyelmeztette a nő.
- Mi lesz a büntetésem?
- Leszedek rólad minden ruhát - nézett rá összehúzott szemmel Dona.
A  pánt  abban  a  pillanatban  nekipattant  a  combjának.  A  lány  sikítva 

ugrott egyet.
- Jól van, én figyelmeztettelek - mondta mély torokhangon.
Útban hazafelé  Logan megszabadult  a  zakójától,  így  Dona kezdhette 

gombolni az ingét. Ő is olyan kínzó lassúsággal csinálta, mint korábban 
Logan az ő ruhájával. De végül ott állt meztelen felsőtesttel, és a nő keze 
úrinőhöz cseppet sem méltó kíváncsisággal kutakodott rajta.

- Nagyon tetszik nekem ez a sok szőr - mormolta. - Olyan jó érzést kelt 
az ujjaimban.

- Igazán? - súgta rekedten a férfi. - Örömmel hallom. Majd megpróbálok 
még többet növeszteni.

Óriási önfegyelem kellett hozzá, hogy úrrá legyen a szenvedélyén, és 
átengedje magát a nő szerelmi játékának. Dona egyik vállpántja lecsúszott 
a  válláról  a  könyökére,  amitől  a  melle  megpróbált  kiszabadulni  a 
leheletvékony  kosárból.  Egyedül  az  ágaskodó  mellbimbó  tartotta  fenn, 
megmentve ezzel a férfit attól, hogy végképp elveszítse a józan eszét.

Dona letérdelt.
- Ez itt a kedvencem - mormolta.
- Micsoda?
-  A  farmernadrág,  és  semmi  más.  Szerintem  egy  férfi  ebben  a 

legszexisebb. Tetszik nekem a férfi altestének anatómiája.
- Sokat megcsodálhattál - felelte Logan szaggatott lélegzetvétellel. Dona 

kicsatolta az övét, a farmernadrág derekán lévő csatot, és most hozzáfo-
gott, hogy őrjítő lassúsággal lehúzza a cipzárt.

-  Sajnos  legtöbbször  elhanyagolják,  és  hagyják,  hogy  veszendőbe 
menjen. Szó szerint. De ha izmos és lapos, és finom szőrszálak borítják, 
mint a tiédet, akkor egy férfi hasa isten egyik leggyönyörűbb alkotása.

Logan beletúrt  Dona hajába,  és nyugtalanul  mocorogva arra gondolt, 
milyen jó lenne most megtámaszkodni valamiben, ami megtartaná ebben 
a világmindenségben.
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- Nekem más a véleményem, Dona. És az emberiségnek legalább a fele 
nem értene egyet veled ebben. De azért nagyon örülök, hogy neked jól-
esik rám nézni.

-  Már  korábban  is  megtettem.  Például  abban  a  meleg  vizes 
medencében. Nagy tapintatlanság, sőt szemtelenség volt tőled, hogy így 
mutogattad magad nekem.

Logan nem gondolta  volna,  hogy egy ilyen helyzetben nevethetnékje 
támadhat az embernek, most mégis ez történt vele. Úgy nevetett, hogy 
beleremegett az egész teste.

- Reméltem is, hogy fel fogom kelteni az érdeklődésedet.
- Sikerült. Megnéztelek.
- De nem nyúltál hozzám - suttogta a férfi.
- Nem, akkor nem - nézett föl rá a nő.
Logan némán, mozdulatlanul állt, mialatt Dona lecsúsztatta a csípőjén a 

farmerját és az alsónadrágját. Ekkor, mint egy virág, ha túl közel kerül a 
forróságot  árasztó  tűzhöz,  a  keze  csuklóból  meghajolt,  és  egy  laza, 
végtelenül könnyed, finom mozdulattal hozzáért. Gyöngéd, szeretetteljes 
simogatásából hiányzott minden önzés. Aztán mindkét karjával átölelte a 
férfi combját, és tenyerét az izmos, feszes fenékre tapasztotta.

- Logan - súgta, és lehelete legyezőként terült szét a férfi testén. Arcával 
a kőkemény combhoz simult, majd apró, légiesen könnyű csókokat lehelt 
rá. Hármat. Miközben arcát ide-oda forgatta, haja meg-megcirógatta a férfi 
bőrét. - Szeress engem. Szeress, Logan. Szeress engem.

Logan gyengéden eltolta, de csak addig, míg lerántotta a bakancsát, a 
zokniját, és arrébb rúgta a ruháit. Azután letérdelt a paplanra. Dona ekkor 
hanyatt  dőlt,  s  két  karját  a  feje  fölé  emelve  odakínálta  neki  a  testét. 
Hosszú,  karcsú  lába  márványsimának  tűnt  a  hold  fényében,  melle  az 
izgalomtól remegve emelkedett és süllyedt.

- Még le kell venned... - mutatott magára.
Amikor  Logan  felfogta,  mit  mondott,  úgy  érezte,  a  vér  szabályosan 

elönti  az  agyát.  Izgatottan  keresgélte  a  rejtett  kapcsokat,  és  nagy 
önfegyelemmel sorra kikapcsolgatta őket.

Aztán levette róla a ruhadarabot.
- Istenem, Dona - sóhajtotta. - És te még engem találtál szépnek.
Szédülten bámulta  az  elébe táruló  női  test  szépségét.  Elhomályosuló 

tekintetétől  nem látta  tisztán,  pedig  minden apró  részletét  be  szerette 
volna inni a szemével.

A  bőre  bársonyosan  sima  volt,  a  köldöke  mint  egy  apró,  kerekded 
ékszer.  Melle  ínycsiklandó  páros  desszert,  mely  csak  arra  vár,  hogy 
megkóstolják, élvezettel ízlelgessék.

Ekkor Dona felült,  amitől  a haja sátorként terült  szét a vállán. Logan 
megijedt,  hogy  ha  visszanyomná  őt  a  paplanra,  a  mozdulat  eszébe 
juttatná a ma reggel történteket, és ijedten elhúzódna tőle.

De Dona megfogta a két vállát, s miközben visszahanyatlott a paplanra, 
magával húzta őt is.

- Takarj be, Logan. Feküdj rám, nyomj le a földre, szögezz hozzá örökre.
Sürgető  szavai  hallatán  a  férfi  könnyen  kisebbfajta  őrültségre 

ragadtathatta volna magát,  de nem ez történt.  Mert  e szavak végtelen 
vágyat ébresztettek benne, hogy megvédje a nőt bármitől és mindentől.

Lassan, óvatosan ereszkedett le rá, nehogy Dona úgy érezze, mindjárt 
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megfullad.  Hagyta,  hogy a teste fokozatosan fogadja  magába a súlyát. 
Igen, úgy érezte, valóban jó lenne így maradni örökre, ha soha többé nem 
kellene felállnia innen.

Befészkelte magát a nő nedves, puha, meleg testébe. Aztán fölemelte a 
fejét, hogy lássa, mit szól Dona az ő kemény, forrón lüktető jelenlétéhez. A 
nő szeme lassan kinyílt,  mintha mély álomból ébredne, csillogó mélyén 
aranyszínű lángocskák táncoltak.

-  Eddig  engem még soha nem szerettek,  Logan.  Igazán nem.  Taníts 
meg, milyen az, amikor az embert igazán szeretik.

Fejét kissé megemelve, nyelve hegyével megérintette a férfi állán lévő 
hasítékot. Logan felnyögött. Forró csókokkal borította be Dona nyakát és 
mellét, majd szájába vette az egyik mellbimbóját, és szívni kezdte.

Dona  testén  remegés  futott  át,  és  egy  kiáltással  visszahanyatlott. 
Érezte, hogy a vágy úgy lapul a hasában, mint egy szorosan összenyomott 
rugó. Két lába nyughatatlanul izgett-mozgott a férfi kemény combja alatt, 
amitől  combja  belsejét  csiklandozták  a  göndör  szőrszálak.  Kezük  nem 
tudott betelni egymás testével, amely új és új élményekkel gazdagította 
kutakodó ujjaikat.

Logan agya lázasan dolgozott,  de érintése gyöngédségén ez mit sem 
változtatott. Ujjai lesiklottak a has finom bőrén, át a selymes halmon, hogy 
eljussanak a rejtett  fészekig.  Olyan volt,  mint a meleg bársony.  Mint a 
nedves selyem. Nő volt, aki befogadásra készen várja a férfit.

Lassan hatolt  belé, mígnem teljes hosszában elmerült benne, s akkor 
ritmikus lökésekkel tolta föl magát egészen addig, míg el nem ért a női 
test legtávolabbi,  legmélyebben fekvő zugáig. A szűk és szoros barlang 
puhán,  melegen,  nedvesen  fogadta  magába.  Aprócska  rezgéshullámok 
indultak  el  benne,  melyek  úgy  hatottak  a  férfira,  mintha  válaszképpen 
érkeznének az ő sok-sok imádságára.  Elnézte a nő arcát,  és úgy látta, 
mintha még a bőre is az átélt gyönyört sugározná.

Ő az a nő. Az ő teste, az ő személyisége, az ő lelke. Az ő íze, illata, 
anyaga.  Ő  az  a  nő,  aki  egyedül  és  kizárólag,  letagadhatatlanul  és 
megmásíthatalanul, minden kétséget kizáróan és vitathatatlanul neki lett 
teremtve. Ha az egész világot bejárná, akkor sem találna mást, aki ennyire 
hozzá való. Akár vele fogja tölteni élete hátralévő részét, akár arra lesz 
kárhoztatva, hogy nélküle kelljen élnie, egy dolgot biztosan tudott. Ez a nő 
őhozzá tartozik.

Elérte  a  mélységek  legmélyét,  ahonnan  már  nem  volt  tovább,  és 
hagyta, hogy az élet eleven sugara kilövelljen belőle. Vele együtt odaadott 
mindent - az emberségét, a szívét, a lelkét, a szellemét.

- Dona, Dona - zihálta a nő fülébe. - Annyira szeretlek, drága szerelmem.

-  Tényleg hallottál  valami zajt,  vagy csak női  cselből  mondtad,  hogy 
elcsábíthass?

- Tényleg hallottam - paskolta meg Dona a férfi kezét. - És miért nem 
kapcsoltad fel a villanyt, ahelyett a gyenge elemmel működő lámpás he-
lyett, amit a falról  emeltél le? - mutatott fel az istálló egész hosszában 
végigfutó lámpákra.

Meleg éjszaka volt, de még ha nem lett volna is, a bennük felgyülemlett 
energia  melegen  tartotta  volna  őket.  Egymást  átölelve,  simogatva 
feküdtek a puha paplanon. Pillanatnyilag csillapították a szomjukat, s most 
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lustán, szórakozottan játszadoztak egymással.
A férfi ujjával kis köröket rajzolt a nő mellbimbója köré, de szemöldöke 

közé mély ránc vésődött, amikor megkérdezte:
-  Mondd,  Dona,  miért  mondtad  azt,  hogy  téged  még  soha  nem 

szerettek?  Mi  volt  a  férjeddel?-  Bele  akarod  ütni  az  orrodat  a 
magánügyeimbe?

- Igen - vágta rá hetykén a férfi.  A nő a kérdés komolysága ellenére 
elnevette magát.

- Az nem volt szerelem, Logan. Én akkor is téged szerettelek. És Phil... 
Nos, ő soha senkit nem fog úgy szeretni, mint saját magát. Fizikai értelem-
ben szeretkeztünk ugyan, de az nem volt szerelem, nem volt több a test 
kielégülésénél.

A férfi megcsókolta a nő halántékát, és ajkát rajta tartva suttogta:
- Szoktál még találkozni vele?
-  Néha  igen,  de  sohasem  négyszemközt.  Olykor  összefutunk,  és 

köszönünk egymásnak, mint udvarias idegenek. A válásunk keserves volt 
és végleges. - Dona az oldalára fordult, hogy szembenézhessen Logannel. 
- Inkább nem beszélnék róla. Nem akarom, hogy bármi is rá emlékeztes-
sen, amikor itt fekszem melletted. Csak azt értsd meg, hogy életemben 
most először szeretkeztem igazán.

- Én is, Dona.
- Es az a sok nő...
- Az is a test kielégülésére volt - rázta meg a fejét a férfi.
-  Hát,  abban jó vagy,  úgy látom -  dörgölte  oda a nő az orrát a férfi 

melléhez.
-  Te  sem  vagy  rossz  -  paskolta  meg  Dona  fenekét  Logan.  -  Na, 

bemegyünk? Odabent tovább gyakorolhatunk.
- Fel kell öltöznöm? - kérdezte tettetett nyafogással Dona.
- Még csak az kéne!
- Akkor szerinted hogy lépjek be úgy a házba, hogy az illemnek legalább 

a látszatát fenntartsam?
A férfi felállt, és felhúzta a nőt is.
- Tessék - mondta, és odadobta neki a saját levetett ingét. - Én meg 

majd belebújok a farmeromba. Főleg, hogy már tudom, ez a kedvenc ru-
hadarabod...

- Még meggondolhatom magam - incselkedett Dona. 
Egymást  átölelve,  simogatva,  becézgetve,  egymás  fülébe  sugdosva 

sétáltak föl a verandáig, s onnan be, a házba.
-  Jaj,  vigyázz  az  üvegcserepekre  -  figyelmeztette  Donát  az  utolsó 

pillanatban Logan.
Dona még a sötétben is látta a két összetört pezsgősüveget, a kifolyt 

ital nyomait és az elhajított rózsa elfonnyadt szirmait.
- Mi ez? - kiáltott fel önkéntelenül.
- Ó... hát... csak egy dühkitörés - vallotta be szégyenkezve a férfi.
- Tegnap, amikor elmentem? - nézett föl rá elcsodálkozva Dona.
Logan bólintott.
-  Hát  ha  még azt  hallottad  volna,  hogy  miket  mondtam dühömben! 

Néhány különösen képzeletgazdag szitkozódást tényleg szerzői jogvéde-
lem alá kellene helyeztetnem.

-  Ó,  Logan  -  ölelte  magához  Dona,  és  belecsókolt  a  mellébe.  -  Úgy 
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sajnálom! A bor, a rózsa, mind nekem szólt?
- Nem egyszerűen bor volt, hanem márkás pezsgő - közölte a férfi azzal 

a már-már gyerekes büszkeséggel, amit a nő annyira szeretett benne. És 
volt olyan okos, hogy tudja, most dédelgetnie, kényeztetnie kell őt.

Fölemelte a fejét, és egyik kezével a férfi arcán, másikkal meg a mellén 
simított végig.

- Vigyél föl az emeletre, hadd kárpótoljalak érte.

Délelőtt volt már, amikor megszólalt a telefon. Logan, fölébredve mély, 
nyugodt, álomtalan álmából, bosszús káromkodással nyújtotta át hosszú, 
barna  karját  Dona  fölött,  hogy  felvegye  a  kagylót,  mielőtt  még  őt  is 
fölébresztené.

-  Ajánlom,  élet-halálkérdésről  legyen  szó  -  dörmögte  bele  a  füléhez 
tartott kagylóba.

- Na, szépen köszöntöd öreg barátnédat.
- Ó, a francba - hanyatlott vissza Logan a párnára. De hiába, Dona már 

megmozdult mellette, és nagyot ásítva megkérdezte:
- Ki az? 
- Dudus.
Dona belemosolygott a férfi könyökhajlatába.
- Ha jól hallom, nem vagy egyedül - szólt Dudus leereszkedően.
- Eltaláltad.
- Dona? 
- Úgy van.
- Ó! - rikkantott Dudus. - De jó! - És fojtott hangon továbbadta a jó hírt: - 

Dona ott van vele, Jerry, és szerintem épp rosszkor hívtuk. Ami, persze, az 
ő szempontjukból jó hír...

- Dudus! - kiáltott bele a kagylóba Logan. - Megmondanád, hogy miért 
hívtál? Van rá tíz másodperced.

- Hogy megtudjam, van-e valami.
- Valami biztos, hogy van. Szia.
- Várj! Tudni akarom az összes részletet. Például, hogy mi a fene volt ez 

a tegnapi dolog, és hogy milyen volt a kormányzónál.
Logan kibogozta a lábát Dona lábai közül a takaró alatt, beszorította a 

kagylót a füle és a válla közé, hogy szabaddá vált kezével kisimíthassa 
Dona haját az arcából, és lejjebb húzhassa a takarót, hogy jobban lásson. 
Összegabalyodott testük látványa majdnem olyan jó volt, mint az érzés, 
amelyet keltett.

- A sajtókonferenciára gondolsz? Egyáltalán, honnan tudsz róla?
- Onnan, hogy ott voltam. Fogorvoshoz vittem Paulette-et, és megláttam 

a csődületet. És ki volt a csődület közepén? Az én két jó barátom: Logan 
és  Dona.  Azután odarohant  hozzám valamelyik  lapunk  egyik  mitugrász 
riportere, és azt kérdezte, nálam szállt-e meg Ms. Quinn. Mire mondtam, 
hogy igen. Jól tettem?

-  Nagyon  jól  tetted,  Dudus.  Juttasd  eszembe,  hogy  ezért  elvigyelek 
egyszer ebédelni.

- Hát, azért lehettél volna annyira udvarias, hogy előre figyelmeztetsz...
-  Nem volt  rá  alkalmam,  hogy  beavassalak  a  részletekbe.  Láthattad 

volna magad is, ha ott vagy, tele volt mindkét kezem. 
- Akkor meséld el most! 
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- Nem.
- Miért nem?
- Tele van mindkét kezem.
Dudusnak hallhatóan elakadt a lélegzete, s egy pillanatnyi szünet után 

csak annyit mondott:
- Meg se kérdezem, mivel.
- Ne is. Ettől még te is zavarba jönnél. 
Dudus színpadiasan felsóhajtott.
- Gondolod, hogy ebédidőre ki tudtok kecmeregni az ágyból? Tudsz még 

járni egyáltalán?
- Nem vagyok benne biztos, de ha nem, akkor is megérte.
-  Logan  -  vágott  a  szavába  türelmetlenül  Dudus  -,  át  tudtok  jönni 

Donával ebédelni, vagy nem? Jerry a kerti grillnél akar valami húst sütni, 
és  ha  ügyesek  lesztek,  a  gyerekek  nem eszik  el  előletek  az  összesét. 
Biztos vagyok benne, hogy éhesek vagytok - tette hozzá csípősen. 

- Te éhes vagy? - kérdezte Logan Donát, aki játékosan épp a bicepszét 
harapdálta.

- Mint a farkas - villantotta ki rá a fogait a nő.
- Ott leszünk - szolt bele a kagylóba Logan.
- Ne zavartassátok magatokat.
-  Nem fogjuk.  Szia.  -  Azzal  odaadta  Donának  a  telefont,  hogy  tegye 

helyre,  de  még  akkor  is  hallották  Dudus  lamentálását.  -  Mintha  fél 
tizenkettőt  emlegetett  volna  -  motyogta  Logan,  száját  Dona  mellébe 
temetve.

- Akkor jó lesz igyekeznünk.
A férfi keze végigsiklott a nő hasán, le a combján s a combja közé. A nő 

karjával  átfogta  a  nyakát,  és  szemlehunyva adta át  magát  a  simogató 
kéznek.

-  Akkor  adod ki  a  legédesebb hangokat,  amikor  itt  csókollak  -  súgta 
Logan.

Dona szeme kipattant, arcát enyhe pír öntötte el.
- Ezt komolyan mondod?
- Aha. Csak figyelj, mindjárt te is meghallod. Azzal megindult lefelé, és 

Dona hamarosan nyöszörögni kezdett:
- Logan, erre most nincs időnk.
- Dehogy nincs - felelte a férfi, és belecsókolt a köldökébe.
Percekkel később ismét fölemelte a fejét, és amikor Dona felnyitotta a 

gyönyörtől  elnehezült  szempilláit,  Logan  csúfondáros-kedvesen  csillogó 
szemével találta szembe magát.

- Ugye, megmondtam?
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Kilencedik fejezet

Logan, akit rávettek, hogy etesse meg a háziak legkisebb csemetéjét, 
míg  Dudus  és  Dona  kihordják  az  ennivalókat  a  konyhából  a  ve-
randaasztalra, felmordult.

-  Mi  ez,  ha  szabad  kérdeznem?  A  gyerek  utálja.  Már  mindent 
teleköpködött vele.

Dudust sem Logan morgása, sem a baba ellenszenve a levesből kivett 
és összeturmixolt zöldség iránt nem zökkentette ki lelki nyugalmából.

- Jót tesz neki - közölte nyugodtan.
Logan gyanakodva szagolta meg a tányéron lévő ragacsos pempőt.
-  Szerintem arra  az  anyagra hasonlít,  amit  a  csirkék hagytak maguk 

után az apám baromfiudvarában.
- Logan! - kiáltott rá megrovóan Dona, de a szemében csak csodálat 

volt, semmi más. Lehajolt a kicsihez, hogy puszit nyomjon az arcára, de 
közben nem mulasztott el beletúrni a férfi hajába. Logan erre odaadta a 
babának az ujját, aki rögtön elkezdte nyalogatni, Donát pedig lehúzta az 
ölébe, és szégyentelenül elkezdte csiklandozni.

- Dudus, a hús megsült, elkészültek a hozzávalók? - kiáltott oda Jerry a 
kerti grillsütőtől.

- Akkor máris hozhatod. De siess, mert ha Dona és Logan még jobban 
belemelegszenek, akkor be kell küldenünk a gyerekeket a házba.

Az ebédelés elég zűrösen zajlott, mert a gyerekek összevissza kiabáltak 
és nyúlkáltak mindenféléért, amitől persze hol ez dőlt fel, hol meg az bo-
rult  ki.  Dona  és  Logan  szorosan  egymás  mellett  ülve  egymás  szájába 
dugdosták a falatokat, s közben lopva csókokat váltottak.

-  Mindig  is  szerettem  volna,  hogy  végül  összejöjjetek,  de  felfordul 
tőletek az ember gyomra - közölte Dudus. A baba egy műanyag pohárral 
csapkodta az etetőszéke műanyag tálcáját, miközben a többi gyerek sorra 
szökdösött  el  az  asztaltól  játszani.  Dona  és  Logan  mindebből  alig  vett 
észre valamit.

- Hagyd őket békén - intette a feleségét Jerry.
- Igen, hagyj minket békén - visszhangozta Logan. - Most mit vagy úgy 

oda? Régen is láttál így bennünket.
-  Akkor  még  gyerekek  voltunk.  És  különben  sem  fényes  nappal 

csináltátok. Nem viselkednétek úgy, ahogy komoly felnőttekhez illik?
- Az, ami most az én fejemben jár, nagyon is felnőtt dolog. Kifejezetten 

tizennyolc éven felülieknek való.
Jerry kuncogott.
- Lazíts, Dudus. Végtére is kitüntetés számunkra, hogy ilyen hírességek 

megtisztelik jelenlétükkel szerény otthonunkat.
- Hírességek? - fordult felé Logan. - Mi? Ugyan.
-  Nem  láttátok  a  tegnap  esti  újságban  azt  a  riportot  a 

sajtókonferenciátokról? - kérdezte Jerry.
- Nem - nézett rá most már Dona is. - Tegnap este nem volt alkalmunk 

újságot olvasni.
- Gondolkozz egy kicsit, Jerry - rótta meg Dudus a férjét. - Persze, hogy 

nem olvasták az újságot.
- Hát, ha netán érdekelne benneteket - folytatta Jerry, ügyet sem vetve 
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Dudus fullánkos megjegyzésére -, az újság dicshimnuszokat zengett rólad, 
amiért ajándékba odaadtad azt a földet.

-  Nem  olyan  nagy  ügy  -  morogta  Logan  elismerésre  méltó 
szerénységgel.

- Nem a fenét - vágta rá Jerry. - Az a társaság, amelyiket Dona képviselt, 
megvenni is hajlandó lett volna.

- Igaz is, miért ajándékoztad oda nekünk, Logan? - kérdezte álmodozó 
hangon  Dona,  miközben  ujjával  gyengéden  végigsimított  a  férfi  szem-
öldökén. - A tegnap reggel történtek miatt?

-  Mi  történt  tegnap reggel?  -  hajolt  közelebb az asztal  felett  hirtelen 
támadt  érdeklődéssel  Dudus.  Hiába  na,  igazi  romantikus  lélek  volt.  A 
szerelmi ügyek mindennél jobban elbűvölték.

-  Nem,  Dona  -  suttogta  Logan.  -  Nem  akartam  megvásárolni  a 
bocsánatodat. Kérlek, ne gondolj semmi ilyesmire.

-  A bocsánatát? Miért?  -  nézett  Dudus Jerryre,  aki  ugyanolyan zavart 
képpel  nézett  vissza rá.  -  Mit kellett  megbocsátani  neki? -  Jerry csak a 
vállát vonogatta.

- Akkor miért? - kérdezte Dona halkan.
- Mert megkértél rá - felelte Logan, és megfogva Dona kezét a szájához 

vitte, és sorra megcsókolta mind az öt ujját. - Már azelőtt elhatároztam, 
hogy neked adom azt  a  területet,  mielőtt...  tudod,  még a  másik  dolog 
előtt.

- Milyen másik dolog? - faggatózott Dudus.
- Mielőtt azt a másik megállapodást megkötöttük volna...
- Miféle megállapodást?
- ...én már eldöntöttem, hogy neked adom azt a földet.
- Miért? - kérdezte Dona könnyes szemmel.
- Mert kérted. És mert módomban állt neked adni. Annak idején mindig 

be kellett érned egy kólával, miközben más fiúk vacsorázni vitték a ba-
rátnőjüket.  Egy  hétig  nem  ettem  ebédet,  csak  hogy  elvihesselek 
szombaton táncolni, és virágot még akkor sem vehettem neked. Most volt 
valamim, amit odaadhattam. El sem tudod képzelni, milyen boldogságot 
jelentett nekem, hogy ezt odaajándékozhattam.

- Mert szeretsz?
- Pontosan.
Halk beszélgetésüknek egyszer csak elcsukló sírás hangja vetett véget. 

Odakapták a tekintetüket az asztal túlsó felén ülő Dudusra, aki egy papír-
szalvétával  próbálta  felitatni  sűrűn  potyogó  könnyeit.  Jerry  gyengéden 
veregette felesége meg-megrázkódó vállát.

- Mi a baj, Dudus...?
- Semmi, csak ez olyan gyö-hö-nyö-hö-rűűű! Mindannyian nevettek, csak 

Dudus  potyogtatta  tovább  a  könnyeit.  Amikor  jól  kisírta  magát,  kicsit 
zavartan felállt, hogy összeszedegesse az ebéd maradványait.

- Úgy örülök nektek! Már tíz éve együtt kellene élnetek. De mostantól 
így lesz, és én már ettől is boldog vagyok.

A  többiek  is  felálltak,  hogy  segítsenek  neki.  Logan  rápaskolt  Dona 
hátsójára, és a fülébe dörmögte:

- Én is!
Egy gyors  csókot  nyomott  a  fülére,  majd  csatlakozott  Jerryhez,  hogy 

együttes  erővel  eltegyék  az  útból  a  kerti  grillt,  s  elkezdődhessen  a 
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szoftball-mérkőzés, miközben Dudus gyors kioktatást tartott a gyerekeinek 
a baseballütő vigyázatlan lengetésének veszélyeiről. Senki sem figyelt fel 
Dona kétségbeesett arcára. Úgy nézett ki, mint akinek egy kancsó jeges 
vizet  loccsantottak  volna  az  arcába,  hogy  felébresszék  gyönyörűséges 
álmából.

- Elmondod, hogy mi a baj?
Donát  meglepte,  hogy  Logan  ennyire  érzékeny  az  ő 

hangulatváltozására.  Pedig amíg el  nem váltak Dudustól  és  családjától, 
megpróbálta  a  többiek  előtt  titkolni,  mennyire  kétségbe  esett  hirtelen. 
Most,  hogy beléptek Logan nappalijába,  ledobta a táskáját  a kanapéra, 
rögtön az ablakhoz sietett,  és két karját keresztbe téve a dereka előtt, 
megfogta a könyökét.

- Miből gondolod, hogy valami baj van?
- Abból, hogy ebéd óta feltűnően hallgatag vagy. Abból, hogy már nem 

csillog úgy a szemed. És abból,  hogy pontosan huszonkét perce és hat 
másodperce nem csókoltál meg.

A nő megfordult, és rámosolygott a férfira.
- Ezen segíthetek.
Hosszan, szenvedélyesen csókolóztak. Aztán a férfi hátulról átkarolta a 

nőt, s állát annak feje búbjára támasztva, nézte vele együtt a nyári kert 
üde zöldjét.

- Ez a csók erőt ad nekem a következőig, de még mindig szeretném, ha 
elmondanád, hogy mi bánt.

A nő hátával nekitámaszkodott az izmos férfitestnek, átengedve magát 
a két erős kéznek, melyek már ismerték teste minden porcikáját, a dere-
kát  átölelő  két,  biztonságot  nyújtó  karnak  s  a  hajszálait  meglibbentő, 
simogató leheletnek.

- Talán csak fáradt vagyok. Lehet, hogy most jön ki rajtam az elmúlt 
éjszaka.

- Én is fáradt vagyok. Szívesen fölmennél aludni?
-  Jól  hangzik  -  felelte  Dona,  és  érezte,  mint  keményednek  meg  a 

mellbimbói Logan simogató ujjai alatt. - Talán egy kicsit később.
Logan leejtette a kezét, és szembefordította magával Donát.
- Mi a baj?
Dona  bátran  a  szemébe  nézett.  Tudta,  hogy  ez  nem  lesz  könnyű 

beszélgetés.  A zsigereiben érezte  a  szorítást,  mely percről  percre  csak 
erősödött.

- Mit gondolsz, Logan, holnap hová megyünk innen? Hogy képzeled el 
kettőnk közös jövőjét?

A férfi fél kezével beletúrt a hajába.
-  Nos.  -  Kurtán  felnevetett.  -  Úgy  gondoltam,  hogy  holnap 

meglátogathatnánk  a  családomat.  Ma  reggel  telefonáltak,  mialatt  te 
zuhanyoztál. Olvasták az újságot, és szeretnének újra látni téged.

- Én is szívesen találkozom velük - mondta Dona, és hátat fordított a 
férfinak.  -  De  én  nem  egészen  erre  gondoltam.  Általánosságban 
kérdeztem. Az egész jövőnkre értettem. 

- Általánosságban és az egész jövőnkre nézve én úgy tervezem, hogy 
mihelyt lehet, összeházasodunk, vagy újra összeházasodunk. Úgy terve-
zem,  hogy  itt  fogunk  élni,  gyerekeket  nevelünk,  minden  éjjel 
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szerelmeskedünk, meg reggelenként és délutánonként, amíg bírjuk, aztán 
megöregszünk, de még akkor is együtt fogunk élni, míg meg nem halunk. 
Te hogy gondoltad?

A  hangjában  ott  volt  az  a  csupán  nyomokban  kihallható  él,  amely 
igazolni látszott Dona ösztönös megérzését. Csakugyan nem lesz könnyű 
beszélgetés. Távolról sem.

- Ha... ha így lenne...
- Nem fordulnál felém, amikor beszélgetünk, Dona? - vágott a szavába a 

férfi.
A  nő  nem  akart.  Ha  szemtől  szemben  kell  állnia  vele,  könnyen 

előfordulhat,  hogy  meghátrál,  hogy  kompromisszumot  köt,  beadja  a 
derekát, és ezt nem teheti. De méltányolta a férfi kérését, még ha nem 
nézett is a szemébe.

-  Ha mindvégig házasságban éltünk volna,  valószínűleg így is  alakult 
volna minden, és az csodálatos lett volna. De nem így alakult, Logan. Ma 
már más emberek vagyunk, mint akkor voltunk.

-  Én nem. Én most is  ugyanúgy szeretlek és ugyanúgy akarlak,  mint 
akkor. Vagy még jobban.

- Rendben van - vágta rá Dona. - Én vagyok más. Megtanultam, hogy az 
életben  nem  mindig  történnek  úgy  a  dolgok,  ahogy  szeretnénk.  Jön 
valami, amire nem számítunk. Amit nem kalkuláltunk be. A sors közbeszól.

- Hová akarsz kilyukadni ezzel a filozofálással?
- Oda, hogy már nem vagyok olyan ártatlan, mint egykor voltam.
- Gondolod, hogy én igen?
- Azt akarom mondani, hogy nem vethetem le csak úgy azt az embert, 

akivé váltam, és nem változhatok át egyik napról a másikra azzá, akinek 
te szeretnél látni.

-  Azt  hiszem,  innom kell  valamit  -  mondta  Logan.  A  bárszekrényhez 
lépve kitöltött magának egy ujjnyi whiskyt, és rögtön föl is hajtotta. - Azt 
kerülgeted itt  percek óta, hogy nem lennél boldog, ha a feleségemként 
élnél itt velem.

-  Kimondhatatlanul  boldog  lennék,  Logan  -  tiltakozott  Dona,  és  a 
szempilláján megcsillant az első könnycsepp.

- Akkor meg mi miatt harcolunk? Mert ugye most harcolunk egymással? 
Én legalábbis határozottan úgy érzem.

-  Nem  akarok  harcolni.  Pusztán  arról  van  szó,  hogy  vannak  olyan 
kötelezettségeim, amelyeket nem hagyhatok csak úgy ott.

Logan keresztbe tett bokával és karral nekidőlt a bárpultnak.
- Tíz évvel ezelőtt engem otthagytál csak úgy. Miért olyan nehéz most 

más dolgoknak hátat fordítani és elhagyni őket?
A  nő  csak  nézett  rá,  és  kétségbeesetten  próbálta  megőrizni  a 

nyugalmát.
-  Ne  hánytorgasd  ezt  fel  nekem,  Logan.  Akkor  nem maradhattam a 

feleséged, és most sem lehetek az. Más-más okokból,  de nem kevésbé 
nyomósakból.

A férfi elszámolt magában tízig, mint mindig, ha érezte, hogy nem bír 
uralkodni  magán.  Meg-megránduló  álla  mutatta,  hogy  magában 
kegyetlenül káromkodik, és tekintetét szinte belefúrta Dona szemébe.

- Újra megkérdezem: te hogy gondoltad?
-  Maradjon  minden  úgy  közöttünk,  ahogy  most  van.  Ahányszor  csak 
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tudunk, találkozzunk.
- Legyünk barátok és szeretők, csak ne éljünk együtt? Erről van szó?
Donának nem esett jól a férfi felcsattanó hangja és gúnyos tekintete, de 

gyorsan megnyalta a száját, és rábólintott:
- Nagyjából.
-  Ki  van  zárva.  -  Logan  elfordult,  hogy  töltsön  magának  még  egy 

pohárral, majd azt is kiitta egy hajtásra. -  Én feleségnek  akarlak, Dona, 
nem  pedig  alkalmi  szeretőnek,  akit  hetente  pár  órára  láthatok  csak, 
mintegy  kikapcsolódásképpen.  Ha  ki  akarnék  kapcsolódni,  akkor  a 
golfpályára mennék!

- Mindent vagy semmit, így gondolod?
- Mindig is így volt - felelte Logan fojtott hangon.
- Szántszándékkal nehezíted meg a dolgot - kesergett Dona. - Sűrűn el 

tudnék jönni hozzád. És te is elrepülhetnél a gépeden Dallasba, és...
-  És  bájologjak  a  társaságbeli  barátnőiddel?  Vegyüljek  el  közöttük, 

barátkozzak velük, mint az exférjed? Szó se lehet róla, drágám. Annyira 
már  kéne  ismerj  engem,  hogy  ilyet  még  csak  szóba  se  hozz,  Dona. 
Akármekkorára nőtt is a bankszámlám, lényegében nem változtam. Még 
mindig  ide  tartozom,  ehhez  a  vidékhez,  ehhez  a  városhoz,  az  olyan 
emberekhez,  mint  Jerry  és  Dudus:  az  egyszerű,  keményen  dolgozó, 
középosztálybeli, ízig-vérig amerikai emberekhez.

-  Ennek  a  dolognak  semmi  köze  az  emberekhez.  Sem  a  társadalmi 
osztályokhoz.  Ennek  egyedül  és  kizárólag  hozzám  van  köze.  Vannak 
kötelezettségeim, Logan, dolgok, amikért felelősséggel tartozom.

- Olyan sokat jelentenek neked azok a partik, bálok és ebédek?
-  Lehet,  hogy  a  te  szemedben  csak  báloknak  látszanak,  de  a  pénz, 

amely ezekből befolyik, létfontosságú.
- Ezt elismerem. És ha ez annyira fontos neked, büszke lennék rád, ha 

ezt a fajta munkát itt végeznéd.
- De már elköteleztem magam egy olyan munka mellett, ami még nem 

fejeződött be.
-  És  ez fontosabb neked,  mint  én? Mint  a szerelmünk? Mint a közös 

életünk?
A nő nem állta tovább a férfi átható tekintetét, és lesütötte a szemét. 

Döbbenten kellett látnia, hogy remeg a keze. Hiába próbálta visszafojtani, 
szeméből kicsordult a könny.

Így  kellett  történnie?  Testestől-lelkestől  szerette  Logant,  minden 
gondolata, minden szívdobbanása egyedül az övé volt. De évekkel ezelőtt 
elkötelezte magát egy ügy mellett. A maga módján az is szerelem volt, 
csak másfajta. Feltétlenül választania kell a kettő között?

Logan sohasem értené meg. Megpróbálná lebeszélni róla, meggyőzni, 
hogy  kössön  kompromisszumot.  Képtelen  lenne  rá.  Megesküdött,  hogy 
sohasem fogja feladni. Csakugyan nincs más választása.

Vett  egy mély lélegzetet,  olyan mélyet,  hogy beleszakadt a lelke,  és 
ezzel megszűnt minden esélye, hogy a jövőben együtt élhessen Logannel. 
Nem szabad sokat gondolkoznia rajta, különben sohasem tudja kimondani 
a szavakat. Pedig tudta, hogy ki kell mondania.

- A jótékonysági munkám mindennél fontosabb.
A férfi, tekintetével követve mozdulatát, letette a poharát a bárpultra. 

Bal  keze  hosszú  percekig  szorította  a  pohár  falát,  egészen  addig,  míg 

90



kifehéredtek  az  ujjai.  Amikor  újra  Donára  nézett,  ő  valósággal 
megsemmisült a férfi megvető pillantásától.

- Nahát, Dona, nem ártana, ha kicsit jobban figyelne rám - fortyant föl 
Mrs. Meneffee; sértődöttségében még a dupla tokája is remegett.

- Elgondolkoztam - rezzent föl Dona. - Mit is kérdezett?
- Azt kérdeztem, hány busz megy a Webster-táborba jövő hét végén, 

amikor a megnyitó ünnepséget tartjuk.
- Kettő, azt hiszem, habár sok család saját autóval fog menni.
- Akkor hát összesen hány személyre számíthatunk?
- Körülbelül kétszázötven főre. Hozzávetőlegesen.
- Vehetem úgy - fordult az elnöknő egy másik bizottsági taghoz -, hogy 

gondoskodni fog frissítőkről ennyi ember számára? A lehető legegyszerűbb 
dologra gondolok. Sütemények és puncs.

Dona  gondolatai  az  első  adandó  alkalmat  megragadva,  ismét 
elkalandoztak. El se akarta hinni, hogy már két hónap telt el azóta, amikor 
eljött Logan házából. Hogy lehet az, hogy a kínzó fájdalom ennyi idő alatt 
sem tudott lecsillapodni? A legszívesebben belehalt volna a férfi hiányába, 
de  kitartott.  A  kemény munka,  amelytől  az  elmúlt  hetekben azt  várta, 
hogy behegeszti a sebeit, nem segített rajta.

- Valóban nagyszerű ember, sőt csodálatos. Nem igaz, Dona?
- Tessék? Kicsoda? - riadt fel Dona.
- Mr. Webster,  természetesen - válaszolta Mrs. Meneffee, s a többiek 

kedvéért ki is fejtette a véleményét. - Szívvel-lélekkel belevetette magát a 
terv  megvalósításába.  Személyesen  felügyelt  az  épületek  rendbe 
hozatalára,  a  még  szükséges  ácsmunkákra.  Amikor  legutóbb  telefonon 
beszéltem vele, megígérte, hogy jövő hétre minden tipp-topp állapotban 
lesz. Dona, kedvesem, értesítette a tévéállomásokat és az újságokat?

-  Kétlem,  hogy  a  tévé  közvetíteni  akarná,  Mrs.  Meneffee,  de  igen, 
értesítettem mindenkit, aki csak eszembe jutott.

- Helyes. - Mrs. Meneffee ezek után berekesztette az értekezletet, de 
mielőtt Dona elszökhetett volna, lecsapott rá.

-  Meglep, hogy a Webster-táborban végzendő munkákból  olyan sokat 
átadott másoknak, Dona.

Dona lassanként megelégelte a Mrs. Meneffee-től származó kritikákat. 
Külsőre olyan volt, mint egy drága öreg nagyanyó, de a természete mint a 
gőzhenger, a nyelve meg éles, mint a tőr. Még észre sem vetted, hogy 
beléd döfte, de már elvéreztél.

- Más munkákkal voltam elfoglalva - közölte hűvösen.
- Persze-persze, kedvesem - bólogatott Mrs. Meneffee, és megpaskolta 

Dona kezét. - Nem arra akartam célozni ezzel, mintha tétlenkedett volna.
- Nem a fenét! - vágta rá a lány.
Majd  elsietett,  mielőtt  még  a  vén  csoroszlya  felocsúdott  volna  a 

megrázkódtatásból, hogy Dona Quinn ilyen pimasz hangot mert megütni 
vele. Remegő kézzel illesztette be a slusszkulcsot a gyújtásba. Gépiesen, 
dühében a száját rágva vezetett hazáig. De kifejezetten jólesett a düh; az 
elmúlt  hetek  terméketlen  apátiája  után  valahogy  sokkal 
egészségesebbnek érezte magát tőle.

Mrs. Meneffee-nek volt némi alapja a szurkapiszkára. Amióta azzal jött 
vissza, hogy megkapták Logantől a telket, a munkája nagy részét átadta 
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más  önkénteseknek.  Különösen  azóta,  hogy  megtudta,  a  Gyerekbarát 
Alapítvány  szeretné  ünnepélyesen  megnyitni  a  tábort,  még  mielőtt  az 
időjárás zorddá válna.

Szándékosan  vonult  a  háttérbe.  Hallott  róla,  hogy  Logan  egyre 
aktívabban vesz részt a munkálatokban, és nem akarta, hogy véletlenül 
összefussanak  valami  megbeszélésen  akár  Dallasban,  akár  a  táborban. 
Inkább másokra bízta a sokféle utánajárást igénylő feladatokat.

De  azt  már  nem kerülheti  el,  hogy  a  jövő  héten  oda  ne  utazzék.  A 
gyerekek  tudták,  hogy valami  nagy dolog  van készülőben,  és  legalább 
annyira izgultak, mint a szüleik. Nem okozhat csalódást nekik.

De hogyan tudja majd elviselni Logan megvetését? Nem mondhatta el 
neki,  miért  kell  ilyen  fokon  a  munkájának  szentelnie  magát.  Még  azt 
gondolhatná,  hogy  sajnáltatni  akarja  magát,  márpedig  rajta  ne 
szánakozzon  senki.  Vagy  lehet,  hogy  megértette  volna,  miért  vállalta 
magára ezt a felelősséget? Sem a férje, sem a szülei nem értették meg 
soha.

Eszébe jutott a náluk tett múlt heti látogatása.
- Sápadtnak látszol, drágám. Beteg vagy? - kérdezte az anyja.
- Nem aludtam jól - felelte Dona.
- A sok koffeintől. Csökkentened kéne a kávét, a kólát meg a teát. Na jó, 

nem éppen most.
Azzal  átnyújtott  neki  egy  porceláncsészét,  benne  langyosra  hűtött 

teával,  amit  a  lánya  utált.  De  valahányszor  megejtette  a  kötelező 
látogatást, meg kellett innia ezt a teát a nappaliban, ami olyan előírásosan 
volt berendezve, hogy majd megfulladt benne.

Mrs. Quinn a teáscsésze karimája fölött kritikus szemmel nézett végig a 
lányán.

-  Amióta  visszajöttél  abból  az  ócska  kisvárosból,  teljesen  ki  vagy 
fordulva magadból. De nem hibáztatlak érte. Az első naptól fogva, hogy 
apád odaköltöztetett  bennünket,  gyűlöltem azt  a  helyet.  Ezt  soha  nem 
fogom megbocsátani neki.

- Én nagyon boldog voltam ott. Szerettem azt a kisvárost.
- Még egy magániskola sem volt benne.
- Szerettem az állami iskolát. Az volt a két legboldogabb évem egész 

diákéletem alatt.
- Gondolom, találkoztál vele.
Ez is azok közé a kis megjegyzések közé tartozott, amelyeket az anyja 

gyakran belekevert a beszélgetéseikbe. Kifejezetten arra szolgáltak, hogy 
védekezésre kényszerítsék.

-  Igen.  Találkoztam  vele.  -  Dona  letette  a  csészét  az  asztalra,  és 
egyenesen anyja szemébe nézett. - És jóképűbb, mint valaha. Lenyűgöző. 
Karizmatikus. És még mindig halálosan szerelmes vagyok belé.

- Ne beszélj ostobaságokat, Donatella - csattant fel az anyja. - Apád és 
én azt tettük, ami a leginkább a javadat szolgálta.

- Nem, nem azt tettétek. Azt tettétek, ami a ti javatokat szolgálta. Én 
mindig is őt szerettem, anya. Ő az egyetlen férfi, akit valaha is szeretni 
fogok.

-  Nyers  és  faragatlan  tuskó,  amilyen  mindig  is  volt.  O  igen,  én  is 
olvastam róla. Most, hogy összeszedett egy kis pénzt, nem győz hencegni 
vele. Gusztustalan. Én megvetem a vagyon ilyen közönséges fitogtatását.
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Dona  körülnézett  a  nappaliban.  Az  elmúlt  négy  évben  háromszor 
tapétázták újra.

-  Látom,  mennyire  megveted  -  jegyezte  meg  fanyarul,  jól  tudva, 
mennyire lepereg anyjáról a gúny.

- És most, hogy újra találkoztál vele, és még mindig nem nőtted ki ezt a 
nevetséges szerelmet iránta, készüljek fel rá, hogy megint itt fog serte-
pertélni körülötted? Apád agyvérzést fog kapni.

-  Nem,  anya.  Megnyugodhattok  mindketten.  Ezúttal  végérvényesen 
vége.

- Amilyen kapós lett mostanság, felteszem, hogy nem vesztegeti rád az 
idejét.

-  Ami  azt  illeti  -  állt  fel  Dona  -,  megkért,  hogy  menjek  hozzá  még 
egyszer feleségül.

- És te kikosaraztad? Miért?
Dona  lenézett  az  anyjára,  és  sajnálta,  hogy  sohasem  értették  meg 

egymást, és úgy látszik, a jövőben sem fogják.
- Ezt a kérdést föl sem kéne tenned, anya. Mrs. Quinn kifürkészhetetlen 

arccal kortyolta a teáját.
- Apád és én elmegyünk abba a Webster-tábor-ba. Mrs. Meneffee ma 

idetelefonált, és meghívott minket.
Ez is egy újabb kis bomba volt, kifejezetten a kellemetlen utórezgések 

elérése céljából.
És bevált, gondolta most Dona, miközben behajtott a háza mellett lévő 

garázsba.
Az  a  tudat,  hogy  a  szülei  ott  lesznek  a  Webster-tábor  ünnepélyes 

megnyitóján, csakugyan lehangoló hír volt.
De persze nem kellett volna meglepődnie azon, hogy elfogadták Mrs. 

Meneffee meghívását. Csak nem hagynak ki egy olyan alkalmat, amikor 
megnézhetik, milyen nyers és faragatlan, és valójában mennyire  gazdag 
Logan.

Rögtön  meglátta,  mihelyt  kiszállt  a  buszból.  De  miért  jött  busszal? 
Ráadásul nem is egy minden luxussal felszerelt busz volt, csak egy régi 
iskolabusz,  amelyet  ugyan frissen festettek  át,  de  ettől  még ugyanúgy 
hiányoztak belőle a kényelmi felszerelések.

Milyen gyönyörű!  De mintha kicsit  fáradt  volna és sovány.  Bézsszínű 
ruhája  fölött  karamellszínű  blézert  viselt.  A  haját  simán  hátrafésülte, 
amitől  kicsit  hangsúlyosabban  szögletes  lett  az  arca.  Egy  gyereket 
vezetett kézen fogva, le a busz lépcsőjén. Egy fogyatékos kisfiút. Amikor a 
gyerek  meglátta  a  színes  zászlókat  és  léggömböket,  meghallotta  a 
zeneszót és látta a többi gyereket, akik felszabadultan játszottak a fűben, 
úgy  mosolygott  fel  Donára,  mint  valami  jó  tündérre,  aki  teljesítette  a 
leghőbb  kívánságát.  Dona  báto-rítón  súgott  neki  valamit,  mire  a  kisfiú 
odafutott a többiekhez, akik a büféasztal körül csoportosultak.

Logan  egy  facsoport  mögé  húzódott,  hogy  észrevétlenül  figyelhesse 
Donát, akit örömmel fogadtak és köszöntöttek mind az előkelők, mind a 
szegényebbek,  az  adománytevők  éppúgy,  mint  a  megadományozottak. 
Válogatás nélkül ölelte magához a gyerekeket, és a szülők közül sokan őt 
ölelték magukhoz.  Miközben sorra mutogatta a tábor különböző helyeit, 
szinte csüggtek a szavain. Láthatóan valósággal bálványozták.
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A nagy izgalomban az egyik gyerek véletlenül ráloccsantott egy pohár 
piros puncsot Dona ruhájára, és elszörnyedésében hangos sírásban tört ki. 
Dona lekapott egy szalvétát a büféasztalról, letérdelt, de nem azért, hogy 
felitassa a foltot a ruháján. A gyerek könnyeit törölgette vele, míg az újra 
el nem mosolyodott.

Ez lenne az a társasági életben forgolódó úrinő?
Loganben  először  még  csak  egy  bizonytalan  sejtés  kezdett 

körvonalazódni, amely a percek múlásával egyre ijesztőbb bizonyossággá 
vált benne.

Rosszul ítélte meg őt!
Újabb  busz  érkezett  s  parkolt  le  a  fák  alatt.  Egy  emelőszerkezettel 

leeresztettek róla egy tolókocsit. A tolókocsiban ülő gyerek láttán elszorult 
a szíve. A kislány lábai teljesen ki voltak csavarodva, és torz volt az egész 
teste.  Még  a  fejét  sem  tudta  egyenesen  tartani:  olyan  volt,  mintha 
szüntelenül  meghunyászkodna  a  világ  előtt,  melybe  beleszületett.  De 
amikor  Dona  odament  hozzá,  és  leguggolt  mellé,  fölemelte  csontos, 
görcsbe rándult kis kezét, hogy megérintse vele a nő aranyszőke haját. 
Béna ujjacskái kihúztak néhány tincset, tönkretéve ezzel Dona frizuráját. 
De ő mintha észre se vette volna, úgy belemerült a kislánnyal folytatott 
beszélgetésbe.

Benyúlt a blézere zsebébe, és elővett egy zsebkendőt. Logan figyelte, 
amint  megtörölgeti  a  gyerek  nyáladzó  száját.  Magától  értetődő 
természetességgel  csinálta,  szeretetből,  a  legkisebb  tétovázás  nélkül. 
Nem undorodott, sőt, egyáltalán nem úgy tűnt, mintha valami kellemetlen 
feladatot hajtana végre. Látszott, hogy nem gondolkodott rajta, csak tette, 
miközben tovább beszélgetett és nevetgélt a gyerekkel.

A buszról időközben egy láthatóan megrettent, tétova házaspár lépett 
le.  Dona  kedvesen  üdvözölte  őket,  és  mutatta  nekik  az  épületeket, 
amelyeket szerinte meg kell nézniük. Az apa abba az irányba kezdte tolni 
a  kerekes  széket.  A  kislány  még  ekkor  is  mosolygott,  és  hősies 
igyekezettel próbált búcsút inteni Donának.

Dona  arca  úgy  ragyogott,  mintha  határtalan  örömét  lelné  ebben  a 
keserves helyzetben. Mintha meglelte volna a boldogság titkos forrását. 
Mintha...

Úristen! - sikoltott fel Loganben egy hang.
De  még  az  ő  lába  sem volt  elég  hosszú  ahhoz,  hogy  elég  gyorsan 

leküzdje a köztük lévő távolságot.
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Tizedik fejezet

Donának nem kellett volna ennyire megriadnia a férfi hangjától, amikor 
az megszólította.  Hiszen tudta,  hogy ő is  itt  lesz.  De lélekben mégsem 
készült fel arra, hogy újra látni fogja. Soha nem lesz rá felkészülve. Pedig 
elkerülhetetlen volt.

- Szervusz, Logan - fordult szembe vele.
A  férfi  zavarba  ejtően  fürkésző  tekintettel  nézett  le  rá.  Mintha  a 

veséjébe  akarna  látni.  Érzett  rajta  valami  felgyülemlett  feszültséget, 
amiről nem tudta megállapítani, milyen érzelem bújhat meg mögötte. Nem 
harag volt, sem ellenséges érzés, mint várta. Inkább... De hiába is próbált 
volna találgatni.

Két  keze  az  idegességtől  alig  találta  meg  egymást,  de  aztán  végül 
sikerült összekulcsolódniuk a dereka előtt.

-  Nagyon köszönöm, Logan.  Minden gyönyörű.  Csodát műveltél  itt.  A 
gyerekek...

- Neked is van, ugye?
A nő tüdeje hirtelen olyanná vált, mintha össze-lappadt volna. Sípolva 

áramlott ki a száján a levegő, de be nem jutott egy lélegzetvételnyi sem. 
Egy pillanatra se jutott eszébe, hogy hazudjon, vagy mellébeszéljen. A férfi 
tartása, tekintete, hangja a teljes igazság kimondását követelték tőle.

- Igen. Volt - felelte halkan. - Meghalt.
A férfi összeszorította a szemhéját, és egy szörnyű fintortól kivillantak a 

fogai. A feszültség csak lassan engedett fel benne. Előbb a nyaka lazult el, 
aztán a válla, s végül a karja. Amikor újra kinyitotta a szemét, csak annyit 
kért:

- Mondd el!
Most,  hogy Logan már  tudta,  Dona mindent  meg akart  osztani  vele. 

Szívének  egy  kulcsra  zárt  rekesze  nyílt  ki  e  két  szóra.  Micsoda 
megkönnyebbülés lesz, hogy végre rábízhatja a titkát! Hányszor kellett az 
elmúlt  években  leküzdenie  a  kísértést,  hogy  megkeresse,  és  mindent 
elmondjon neki!  Senkinek sem árulta  el,  miért  szánta rá  magát  erre  a 
munkára.  Nem azért  tartott  ki  benne,  mintha  örökké a  gyászára  akart 
volna emlékezni, de az is tény, hogy nem akart megfeledkezni róla.

Kézen  fogta  a  férfit,  és  elvezette  az  egyik  pavilonhoz,  ahol  a 
későbbiekben egy műhelyt akartak berendezni a tábor lakói számára. Ott 
leült egy pad sarkára, míg Logan a pad másik végében telepedett le.

- Mandy, a kislányom, testi és értelmi fogyatékosként született - kezdte 
minden  bevezető  nélkül.  -  Mindkét  értelemben  súlyos  fogyatékosként. 
Csoda volt, hogy egyáltalán túlélte a szülés traumáját.

- Soha még csak nem is hallottam róla, hogy gyereked van.
- Kevesen tudták - mosolygott szomorúan Dona. - Olyan boldog voltam, 

amikor teherbe estem. Felfüggesztettem minden társadalmi kötelezettsé-
gemet,  amit  csak  lehetett  és  amit  Phil  megengedett.  Amikor  Mandy 
megszületett és Phil meglátta, teljesen elszörnyedt. Ugyanígy voltak vele 
az én szüleim és övéi is. Elmondták mindennek... - Dona még az emléktől 
is  összerázkódott.  -  Phil  azt  sem akarta,  hogy hazavigyük  a  kórházból. 
Rögtön be akarta dugni valami intézetbe, hogy ne is láthassa senki.

A szeme megtelt fájdalommal.  Logan látta, hogyan feszülnek meg az 

95



ízületek vékony keze fején. Leküzdötte a vágyat, hogy tenyerét rásimítsa a 
kifehéredett ujjakra. A legszívesebben most annak a gazember Philnek a 
nyakát szorongatta volna meg.

- Mind ellenem voltak. Még azért is harcolnom kellett, hogy egyáltalán 
hazavihessem magammal a gyermekemet. Szerettem őt, Logan - emelte 
fel könnyes tekintetét a férfira. - Nem volt szép, semmilyen értelemben, 
de olyan kis tehetetlen jószág volt, és annyira igényelte a szeretetet. Az 
enyém volt. És én szerettem őt.

- Folytasd - mondta mogorván a férfi.
-  Ami  addig  rossz  volt,  attól  kezdve  még rosszabb  lett.  Nem jártam 

többé el a társaságba, hogy Mandyt gondozhassam. Ez feldühítette Philt. 
Végül  ultimátumot  intézett  hozzám:  vagy  a  gyerek,  vagy  ő.  -  Dona 
keserűen felnevetett. - Nem tudta, mennyire megkönnyebbültem, amikor 
megtudtam, hogy válni akar. Rá se bírtam nézni, amiért így érez a saját 
lánya iránt.

Lehúzogatta a szoknyája szélét.  A piros  puncs ragadós foltot  hagyott 
rajta. Egyikőjük se vette észre.

- Phil  nagylelkűen gondoskodott  rólunk; tartásdíjat fizetett,  és nekünk 
hagyta a házat. A szüleim a válásunk után hónapokig nem álltak szóba 
velem,  de  ez  nem  zavart  különösképpen.  Más  dolgokkal  kellett 
megküzdenem. Mandy állapota romlott. Most lenne hétéves. Egy év alatt 
három műtéten esett át. De nem untatlak a részletekkel...

- Szeretném tudni a részleteket - szólt halkan a férfi.
Dona hosszan nézett a szemébe, majd folytatta.
-  Nem  tudtam  olyan  biztosítást  kötni,  ami  kiterjedt  volna  a  kórházi 

ápolásra. A szüleim nem járultak hozzá az orvosi ellátása költségeihez. - 
Könnyek perdültek le a szeméből. A keze fejével törölte le őket. - A halálát 
kívánták,  hogy  ne  kelljen  többé  szégyenkezniük  miatta.  Akárcsak  Phil. 
Eladtam a házat, az ékszereim többségét, mindent, amit pénzzé tudtam 
tenni, hogy ki tudjam fizetni a kórházi számlákat, de... - A hangja elhalkult, 
és aztán csak nyelt egy nagyot. - Az orvosok nem tudták megmenteni. Öt 
éve, egy éjszaka, álmában megszűnt lélegezni.

Csak ültek a súlyosan rájuk telepedő csendben. A lármás ünneplés, mely 
nem messze tőlük folyt, mintha millió mérfölddel távolabb zsivajgott volna. 
Végül megint Dona szólalt meg:

-  A  temetése  napján  ígéretet  tettem  Istennek,  hogy  fogyatékos 
gyerekekkel fogok dolgozni. Megígértem, hogy másoknak fogom megadni 
azt a törődést, szeretetet és segítséget, amit Mandy-nek már nem adhatok 
meg. Ez egy életre szóló megállapodás, Logan. Méghozzá olyan, amit nem 
könnyen kötöttem meg.

Logan  felállt  a  padról,  és  odament  a  pavilon  tetejét  tartó  egyik 
faoszlophoz. Vállát nekivetve, elnézett valahová az erdő felé és azon is túl.

-  Sajnálom,  Dona.  Nagyon  sajnálok  mindent.  -  Az  orra  alatt 
elkáromkodta  magát,  és  öklével  rávágott  az  oszlopra.  -  Istenem,  ha 
meggondolom,  hogy  miket  mondtam  neked!  Hogy  milyen  gőgösen 
ítélkeztem  mindazok  felett,  amiket  csináltál.  Azzal  vádoltalak,  hogy 
sekélyes gondolkozású, elkényeztetett nő vagy...

- Nem tudhattad, Logan.
-  De  tudnom kellett  volna,  nem igaz?  -  kiáltotta,  és  sarkon  fordulva 

szembenézett Donával. - Hogy lehettem ilyen vak az iránt az ember iránt, 
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akit szeretek? Biztosan meggyűlöltél azokért, amiket a fejedhez vágtam.
- Meggyűlölni? Ó, Logan, dehogy.
- Pedig megérdemeltem volna.
- Miért?
- Miért? Mert olyan átkozottul idióta vagyok, azért.
-  Dehogy  vagy  az  -  tiltakozott  Dona,  és  megindult  felé.  -  Szeretlek. 

Márpedig egy átkozottul idióta fickót soha nem tudnék szeretni.
- Dona - ugrott hozzá két nagy lépéssel a férfi. Magához szorította, és 

lehajolt  hozzá.  -  Miért,  drágám, miért? Miért  nem jöttél  el  hozzám? Ha 
belegondolok, hogy mindezt egyedül csináltad végig Mandyvel! Miért nem 
engedted, hogy veled együtt szenvedjem végig ezt a küzdelmet?

A nő eltolta magától, és elkerekedő szemmel bámult föl rá.
- Te... Azt akarod mondani, hogy te szívesen vetted volna?
- Az istenért,  hát persze - ölelte magához a férfi.  -  Miért nem szóltál 

nekem?
- Akartam - sóhajtotta bele az ingébe a nő. - Olyan sokszor volt, hogy 

nem tudtam, hová forduljak.  Szükségem lett  volna rád.  Szerettelek,  de 
nem tudtam, mit érzel irántam. Otthagytalak, kiszolgáltatva a seriffnek, 
emlékszel? Csak arra gondolhattam, hogy gyűlölsz engem.

-  Jól  van,  megértem.  Habár  lehettél  volna  okosabb  is.  De  később  is 
rengeteg lehetőséged lett  volna,  hogy elmondd nekem. Például  azon a 
napon is, amikor azzal sértegettelek, hogy mindennél fontosabbak neked 
az  előkelő  társaságokban  rendezett  partik  meg  hasonlók.  Miért  nem 
védekeztél, miért nem mondtad el, mi az az erős fogadalom, aminek el 
vagy kötelezve?

-  Ez  az  én  harcom.  Nem kérhetlek  fel  sem téged,  sem  mást,  hogy 
vállalják velem együtt. Nem kívánhatom tőled, hogy ugyanúgy erezz ezzel 
kapcsolatban, ahogy én érzek.

- Én sohasem fogok úgy érezni, ahogy te, Dona, mert én nem éltem át 
azokat a fájdalmakat, amiket te átéltél - mondta erre csendesen a férfi. - 
De  el  tudom  fogadni  ezt  a  helyzetet.  Boldogan  csatlakozom  a  te 
küzdelmedhez.  Megtettem  volna  hetekkel,  sőt  évekkel  ezelőtt  is,  csak 
kérned kellett volna.

- Féltem, hogy megpróbálsz majd lebeszélni róla.
-  Soha.  Semmi  körülmények  között,  de  különösen  most,  hogy  már 

tudom, honnan ered ez a te elkötelezettséged.
- És nem akartam, hogy szánakozz rajtam.
- Nem szánakozom. Szeretlek.
- Én is téged. Te is tudod. De te házasságra vágysz. Gyerekekre. Most, 

hogy már tudsz Mandyről,  lehet,  hogy nem szeretnéd vállalni  a  kocká-
zatot...

A férfi a nő szájára tette az ujját.
- Eszedbe ne jusson! Ha hozzám jössz feleségül, lesz kisbabánk, Dona. 

És én szeretni fogom azt a gyermeket, aki kettőnktől születik, akármilyen 
lesz is.

Dona torkát úgy összeszorították a feltoluló érzelmek, hogy alig tudott 
megszólalni.

- Ha nem szeretnélek annyira, már csak ezért a mondatodért is beléd 
szeretnék.

-  Komolyan mondtam -  szorította  magához  még erősebben a  férfi.  - 
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Bocsásd meg nekem mindazt a szörnyűséget, amiket rólad gondoltam és 
mondtam.

-  Megbocsátottam.  Tudom,  mi  késztetett  rájuk.  Azokból  a  tényekből 
kiindulva,  amiket  te  ismertél,  teljes  joggal  fakadtál  ki  olyan  keserűen 
ellenem. - Két tenyerét a férfi mellére simítva, komoly arccal nézett föl rá. 
-  Szeretném,  ha  tudnád,  hogy  amikor  visszajöttem,  nem  állt 
szándékomban erről beszélni veled. Csak látni szerettelek volna még egy-
szer, hogy tudjam, jól vagy, és boldogan élsz.

- Nem voltam boldog azóta, amióta akkor éjjel elszakítottak bennünket 
egymástól.

- Én sem.
- Óriási bátorság kellett hozzá, hogy visszagyere. Tudnod kellett, hogy 

nem leszek túl kedves hozzád.
- Enyhe kifejezés - sandított fel rá Dona. Logan halkan elnevette magát.
- Még amikor a legundokabb voltam, akkor is úgy szerettelek, hogy fájt. 

Minél jobban szerettelek, annál komiszabb voltam. Bocsáss meg!
És gyöngéden megcsókolta.  A nőről  úgy foszlott  le  a hetek óta tartó 

bánat  és  szomorúság,  mint  egy  régi,  kinőtt  bőr.  Újjászületett  a  férfi 
csókjától.

- Gyere hozzám feleségül, Dona!
- Szeretnék. Nagyon szeretnék - suttogta Logan nyakába a nő.
- Akkor gyere hozzám!
- Akármennyire szeretlek is, leköt a munkám.
- Engem meg te kötsz le. Mindenféle értelemben. Miből gondolod, hogy 

a gyerekek iránti  elkötelezettségednek nincs helye a mi kettőnk szerel-
mében?  Kevesebbre  tartanálak,  ha  feladnád  ezt  a  munkát  értem vagy 
bárkiért.

- Gyakran kell Dallasba mennem. Ezt is el kell fogadnod.
-  Valahányszor  akarod,  elviszlek  repülőn.  És  gondold  csak  el,  milyen 

kézenfekvő  lesz,  hogy  mi  tartsuk  kézben  a  dolgokat  itt,  a  Webster-
táborban. - Ujjával a nő álla alá nyúlt, és fölemelte a fejét. - Nos, akarsz 
hozzám jönni, vagy nem?

Dona két tenyere közé fogta Logan arcát, és lehúzta magához a száját.
- Akarok. Már tíz évvel ezelőtt is megmondtam.
- Ezúttal a szavadon foglak.
Újra  megcsókolták  egymást.  Amikor  már  túlságosan  belemelegedtek 

volna, Logan eltolta magától Donát.
-  Mielőtt  elveszíteném  a  fejemet,  jobb  lesz,  ha  visszamegyünk  a 

többiekhez.  Vannak bizonyos  kötelezettségeink,  amelyeket  teljesítenünk 
kell.

-  És  mi  lesz  azokkal  a  kötelezettségekkel,  amelyekkel  magunknak 
tartozunk?

A férfi könnyedén megszorította a nő derekát.
-  Azokat  később  szándékozom  teljesíteni.  Kilépve  a  pavilonból, 

szembetalálkoztak  Dona  szüleivel,  akik  nyilván  szemtanúi  voltak  az 
ölelkezésüknek. Merev, fagyos tekintettel néztek rájuk.

-  Szervusztok  -  köszöntötte  őket  Dona  nyugodtan.  -  Már  gondoltam, 
hogy biztosan megérkeztetek. Nyilván emlékeztek Loganre.

- Mrs. Quinn,Mr. Quinn - bólintott feléjük tisztelettudóan, de tartózkodó 
udvariassággal Logan.
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-  Ti  vagytok  az  elsők,  akik  gratulálhattok  nekünk.  Logan  és  én 
összeházasodunk. Újra.

Egy pillanatig jeges csend támadt, majd Mr. Quinn szólalt meg:
- Bizonyára csak azért, hogy bosszút álljatok rajtunk a tíz évvel ezelőtt 

történtekért.
- Ellenkezőleg, apa. Ugyanazért tesszük, amiért akkor tettük. Szeretjük 

egymást.
-  Ő  tud  a  gyerekedről?  -  kérdezte  Dona  anyja.  Dona  teste 

megmerevedett a haragtól. A szülei képesek lealacsonyodni idáig, csupán 
csak azért, hogy őket elválasszák egymástól. Már nem azért, mert Logan 
nem valami előkelő családból származik, pusztán csak hogy megőrizzék a 
méltóságuk látszatát.

- Igen. Tud. És arról is tud, hogy Mandy adott nekem bátorságot ahhoz, 
hogy  kilépjek  abból  a  házasságból,  amelyet  nem is  én  akartam,  hogy 
kikerüljek  az  erőszakos  gyámkodásotok  alól,  és  most  meg  tudjak  állni 
veletek szemben. Logan és én összeházasodunk, és ez ellen nem tehettek 
semmit. És ezúttal ne fáradjatok azzal, hogy ránk külditek a seriffet. Logan 
a kormányzó barátja.

-  Dona -  szólt  halk  szemrehányással  Logan,  és  átkarolta  a nő vállát, 
amelyben  azon  nyomban  ellazultak  az  imént  még  feszes  izmok.  Dona 
bizalmasan  megtámaszkodott  a  férfi  karján.  Logan  megértette  a 
dühkitörését, de ő már csak szánalmat érzett a Quinn házaspár iránt. Ok a 
világon semmit sem tudtak a szerelemről és az örömről.  Ők az életben 
mindent  az  árcédulával  mértek.  Szerencsére  Dona  ezt  a  leckét  nem 
tanulta meg tőlük.

- Majd értesítjük önöket arról, hogy mikor tartjuk az esküvőt. Dona és én 
szeretnénk,  ha  eljönnének.  Most  bocsássanak  meg,  de  Mrs.  Meneffee 
integet nekünk, hogy menjünk oda az összegyűlt újságírókhoz.

-  Nem tudom,  mire  volt  jó  ez  a  nagy sietség -mondta Jerry  Perkins, 
miközben nyakkendőjét meglazítva, fölrakta a lábát a dohányzóasztalra. 
Belekortyolt jégbe hűtött pezsgőjébe.

Dudus a kanapé sarkában kuporgott  maga alá húzott  lábbal,  szintén 
pezsgőt kortyolgatva.

- Talán muszáj volt gyorsan összeházasodniuk - mondta, és vigyorogva 
nézett  a  vele  szemben lévő  kanapén összebújó  párra.  Hogy  azok  nem 
kapták be a horgot,  úgy tett,  mint aki hirtelen nagyon megijed.  -  Ugye 
nem azért?

- Nem - felelte Logan, majd Donára pillantva megkérdezte: - Vagy igen?
Dona jóízűen elnevette magát.
-  Nem.  De  szinte  bánom,  hogy  nem  azért  tartottuk  ilyen  hamar  az 

esküvőt. Alig várom, hogy kisbabám szülessen.
Logan csókot lehelt a halántékára, és odasúgta:
- Mindent elkövetek, hogy a kedvedbe járjak.

Az  esküvői  szertartást  három  nappal  a  Webster-tábor  megnyitó 
ünnepsége  után  rendezték.  Ezalatt  sietve  áthordták  Dona  személyes 
holmijait  Daliásból  Logan  házába.  Úgy  határoztak,  megtartják  Dona 
lakását, hogy legyen hol lennie, amikor Dallasba szólítják a feladatai.

Késő  délután  tartották  a  templomi  ceremóniát,  ahová  csak  néhány 
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barátot hívtak meg, noha a hír hallatán az egész város lázban égett. Utána 
mindenkit vendégül láttak egy könnyű vacsorára a saját házukban. Dudus 
és  Jerry  nagylelkűen  felajánlották,  hogy  segédkeznek  Logan 
házvezetőnőjének az előkészületekben.

A  borostyánszínű  selyemruhát  viselő  újdonsült  feleség  arcán  jóleső 
fáradtság látszott, amint elfészkelődött férje védőn ölelő karjában. Logan 
már kihúzkodta a csatokat a hajából, s most szórakozottan babrálta Dona 
hosszú fényes hajfürtjeit.

- Nos, már megettük a kajátokat, lefagyasztottuk a maradékot, megittuk 
a  pezsgőt,  eltakarítottuk  a  szemetet...  Van  még valami,  amit  tehetünk 
értetek? - kérdezte Dudus.

- Van - mormolta Logan, Dona ujjhegyeit piszkálgatva. - Elmehettek.
- Goromba fráter! - pattant fel ülő helyzetbe Dudus.
- Gyerünk, szívem - mondta Jerry, és letéve a poharát, felkászálódott a 

kanapéról.  -  Határozottan úgy érzem, hogy visszaéltünk a vendégszere-
tettel. - Felhúzta Dudust. - Ne felejtkezz el a cipődről.

- Miattunk ne rohanjatok el - szólt Logan nyájasan.
- Nem is -  vigyorgott  Jerry, mint egy szatír.  -  De ez a sok szöveg az 

esküvőről meg a kisbabáról kimondottan romantikus hangulatba ringatott 
engem.

-  Te  mindig  romantikus  hangulatodban  vagy  -  jegyezte  meg  Dudus 
szárazon,  miközben  fél  kézzel  megkapaszkodva  férjében,  igyekezett 
belépni a cipőjébe. - De ne dédelgess hiú ábrándokat holmi kisbabákról. 
Megöllek,  ha még egyszer  teherbe ejtesz.  Vagy még rosszabbat teszek 
veled.

- Ugyan, szívem - fölényeskedett Jerry. - Ki tudna nálam jobban szeretni 
téged? - És megcsókolta Dudust, aki mindjárt megenyhült.

Aztán jó éjszakát kívántak, és egymást átkarolva elmentek.
- Ennyi év után is milyen boldogok, ugye? - szólt Dona, miután az ajtó 

becsukódott a barátaik mögött.
- Nem jobban, mint én - felelte Logan, és ajka súrolta Dona halántékát. - 

Senki sincs, aki nálam boldogabb lehetne.
-  Vagy  nálam -  fordult  felé  Dona.  -  Ma  este  olyan  csodásan  érzem 

magam, hogy azt szeretném, ha az egész világ együtt örülne velem.
A férfi kétoldalt gyengéden belemarkolt a hajába, s annál fogva húzta 

magához  a  fejét.  Hosszan,  szenvedélyesen  csókolóztak,  s  amikor 
szétváltak, Dona kifulladva dőlt Logan mellére.

-  Elfáradtál?  -  kérdezte  a  férfi,  és  a  súlyos  haj  tömeget  félretolva, 
masszírozni kezdte felesége nyakszirtjét.

- Csak kábult vagyok ettől a nagy boldogságtól.
- Annyira, hogy meg se tudsz mozdulni?
- Attól függ, hogy mire gondolsz - hangzott a huncutkodó válasz.
- Arra, hogy ha netán nincs kedved felállni, én azt se bánom. Egy életen 

át fantáziáltam arról, hogy egy nappali kanapéján döntlek hanyatt téged.
- Te viccelsz! - fordította feléje Dona nevetve az arcát. - Miért?
-  Emlékszel,  hányszor  csaptunk  jó  nagy  zajt,  amikor  hazakísértelek, 

hogy a szüleid biztosan meghallják? Te olyankor fölmentél az emeletre, 
hogy aztán tíz perc múlva visszaosonj a nappaliba, ahol vártalak.

-  Hogy  erre  hogy  tudtál  rávenni?  El  se  hiszem,  hogy  meg  mertem 
csinálni!
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- Még hogy te? És én? Még azt se akarták, hogy találkozzam veled, hát 
még  hogy  ott  csókolózzunk  a  kanapéjukon!  Ha  rajtakaptak  volna 
bennünket,  biztos,  hogy  lepuffantanak.  -  Megsimogatta  Dona  arcát.  - 
Kíváncsi lennék, mit gondolnak rólam most, hogy végül mégiscsak a vejük 
lettem.

-  Szégyellem  beismerni,  de  szerintem  úgy  fognak  tenni,  mint  akik 
nagyon örülnek.  Mégha ők nem így gondolj  akis,  mindenki  más azonos 
társadalmi helyzetűnek tart bennünket. És az én szüleimnél nagyon sokat 
nyom a latban, hogy mások mit gondolnak.

- Ne légy ilyen szigorú hozzájuk, Dona.
- Azt hiszem, a mai nappal egy óriási lépést tettek a helyes irányba. 

Boldog lennék, ha tudnám, hogy őszintén örülnek nekünk, úgy, ahogy a te 
szüleid.

- El fognak jutni oda. Majd én elbűvölöm őket a kedvességemmel.
- És ha mégsem?
- Ne gyötörjük magunkat ezzel - szólt csendesen a férfi, és végigsimított 

Dona haján. - De elterelted a szót. Arról beszéltünk, hogy mi történt ott, a 
nappali kanapéján. Ha lelőttek volna, akkor is megérte volna minden ott 
eltöltött perc.

- Komolyan mondod?
- Ühüm. Nem is tudom, hogy bírtam megállni, hogy ne menjek tovább a 

csókolózásnál.
- Pedig nem küzdöttem volna teljes erőbedobással - közölte Dona, és 

gombolni kezdte a férfi ingét.
- És ezt csak most mondod? - kérdezte Logan, és most ő kezdte ügyes 

ujjakkal megszabadítani Donát a ruhájától, majd kipattintotta a melltartó 
elöl  lévő  kapcsát.  Egy  percig  elgyönyörködött  a  meztelen  felsőtest 
látványában. Aztán maga is megszabadult a ruháitól.

Lassan ráhajolt, és ajkuk szomjasan egymásra tapadt. A szilaj csókban 
szájuk, nyelvük vakmerőn, mohón tépte, falta egymást, miközben a férfi a 
markába vette és gyúrta, dögönyözte a nő mellét. Amikor ujjai rátaláltak a 
bimbóra, addig nem nyugodtak, míg azok apró, hegyes tornyokként nem 
meredeztek a mell csúcsán. Akkor egymás után a szájába vette a mézízű 
bimbókat, és a nyelvével becézgette, cirógatta tovább.

Dona eksztázisban tapadt hozzá, s a férfi haját markolva, csípőjét ívben 
megemelve suttogta:

- Ne várass tovább, Logan.
A  férfi  felnyögött,  és  a  szoknya  alá  nyúlva,  simogatni  kezdte  a 

bársonyosan sima combot. Amikor rátalált a harisnya szélére, ujjai még 
magasabbra tapogatóztak a bársonynál is selymesebb bőrön. A kisnadrág 
olyan  parányi  volt,  mintha  ott  se  lett  volna.  Egy  pillanatig  elbabrált  a 
csipkével, aztán haladt tovább.

- Ó, igen - súgta a nő, és megborzongott.
A férfi tudta, mit csinál, és azt is, hogy jól csinálja. Most egy apró kis 

nyomás következett, épp csak hogy érezni lehessen. Egy simítás, enyhe 
kis  körözés,  becéző  tapogatózás.  Sietősen  lehúzta  a  kisnadrágot,  és 
elhelyezkedett.  A  nevét  suttogva  mélyen  behatolt  a  harmatos  öbölbe. 
Szája  rátalált  a  nő  fülére,  s  a  becéző  szavak,  melyeket  belesuttogott, 
egyszerre  voltak  poetikusak  és  nagyon  is  evilágiak.  A  nő  úgy fogadott 
minden  egyes  szót,  mintha  egy  istenségtől  jött  titkos  üzenetek  lettek 
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volna.
Hosszú  percekig  feküdtek  így,  egymásba  kulcsolódva.  Teljes 

mozdulatlanságban. Megszűnt körülöttük az idő. Eggyé váltak. Amikor a 
férfi  nagy  sokára  mozogni  kezdett,  a  nő  is  felocsúdott  iménti 
bódultságából,  mintha  egyenesen  a  férfi  testéből  nyerte  volna  a  friss 
energiát.  A mozgás mind gyorsabbá és  gyorsabbá vált,  mígnem a férfi 
szinte önkívületi állapotban felkiáltott, s a nő együtt vágtatott vele mind 
beljebb  és  beljebb  ebbe  az  öntudatlan,  feltérképezetlen,  bársonyfekete 
birodalomba,  melybe  csak  az  önmagukról  megfeledkezett  szerelmesek 
nyernek bebocsátást.

Hosszú percek elmúltával Dona mocorogni kezdett a férfi teste alatt.
- Nehéz vagyok? - kérdezte Logan.
- Kicsit.
A férfi felemelkedett, majd felült. Dona szeme kerekre tágult.
- Logan, te még mindig...
- Te tehetsz róla, te szégyentelen nőszemély. Az imént még zabolátlanul 

szeretkező Dona elpirult.
- Sajnálom.
- Én nem - nevetett a férfi. - Még sok minden van, amiről fantáziáltam.
Átnyalábolta, és csókok közepette az ölébe húzta Donát, aki mélyen a 

testébe fogadta a férfit. Elakadó lélegzettel élvezte az egész valóját átjáró 
újabb gyönyörhullámot.

-  Ezt  annak  jeleként  értelmezem,  hogy  nem  esik  rosszul  neked  - 
suttogta rekedten Logan, és ajkát végighúzta Dona nyakán és mellén.

- Ah, Logan... Egyáltalán nem esik rosszul... És csípője lassú ringassál 
körözni kezdett a férfi teste fölött.

Ruháik  szerteszét  szóródva  hevertek  körülöttük,  s  ők  meztelenül, 
egymást  átölelve  feküdtek  a  kanapén,  és  hallgatták  a  saját  szívük 
dobogásának visszhangját a másik mellében.

- Szerintem egy jóravaló ifjú férj előbb-utóbb felviszi újdonsült feleségét 
a hálószobába - szólalt meg Logan. A hangja éppoly bágyadt volt, mint a 
Dona hátán le-föl szánkázó ujjai.

- Az a jóravaló ifjú férj, akit én ismerek, ezt tenné.
- Nos, én mindig is jóravaló fickónak tartottam magam - jelentette ki 

Logan, és kibontakozva Dona karjából, fölsegítette őt is. - Menjünk.
Egymás derekát átfogva, lassan elindultak a lépcső felé.
- Alig várom, hogy reggel legyen, és felébredjek - mondta Logan. - Tíz 

hosszú évet vártam arra, hogy úgy ébredjek fel,  a feleségem ott  alszik 
mellettem. - S azzal gyöngéd csókot nyomott Dona feje búbjára.

- Ez azt jelenti, hogy véget ért a nászéjszakánk? A férfi megtorpant, és 
lepillantott rá.

- Miért, nem? Nem vagy fáradt?
- Csak ha te is - nézett fel rá ártatlan szemekkel, cicás mosollyal Dona.
Logan felnyögött, majd megfordult, és elindult fölfelé a lépcsőn.
- Hová mész? - szólt utána Dona.
- A vitaminomért.
- A vitaminodért?
-  Vagy  egy  újabb  üveg  pezsgőért.  Attól  függ,  melyiket  találom meg 

előbb.
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Dona  hátát  a  falnak  vetve,  halkan  felnevetett.  Nézte,  amint  Logan 
fölfelé  lépked  a  lépcsőn;  elgyönyörködött  a  háta  tökéletes  ívében,  a 
gerince  melletti  kis  mélyedésben  hullámzó  izmok  játékában,  a  dereka 
tiszta  vonalában,  a  feneke  keskeny,  feszes  halmában,  erőt  sugárzó 
combjában.  Jólesett  néznie  a  férfi  meztelen  testét.  Tetszett  a  hanyag 
cowboy járása. Szerette azt az embert, aki ebben az erőt sugárzó, izmos 
férfitestben rejtőzött.

Szerette őt. Nagyon szerette...

V É G E
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