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1. nap 

Indítsunk tehát egy simának tűnő, február eleji 
szombati nappal, ami természetesen még véletlenül 
nem sikeredett átlagosra, mert akkor, ugye, mivel is 
kezdődne ez a regény? Bár reggel még minden a ha-
gyományos volt, a falu szélén lévő kis házam szobá-
jában ébredtem a kényelmes ágyikómban, enyhe 
másnapos fejfájással. 

És akkor kezdésnek gyorsan meg is szegem a be-
vezetőben tett ígéretemet, miszerint nem fogom jól-
fésült kisdiákként felmondani a „kivel mi történt?”-
leckét. De hogy az alaphelyzet világos legyen, tudno-
tok kell, mi van velem, így tényleg röviden vázolom a 
helyzetemet, aztán már ugrunk is bele a napba. 

Szóval legutoljára akkor hallottatok rólam, mikor 
épp készültem megjavulni, és úgy döntöttem, folyta-
tom az egyetemet. Meg nagyjából összejöttem Lindá-
val, akkori szerelmem, Timi húgával, és rettenetesen 
hittem benne, hogy ez örökké fog tartani. 

Gondolom, sejthető, hogy ez mennyire nem így 
lett. Pár hónapig tartott csak az egész dolog, mert 
Timi meg az iránta érzett szerelmem árnya végig ott 
lebegett fölöttünk, és ez szét is verte a dolgokat kö-
zöttünk. Utána sorba jöttek a kapcsolatok, melyekből 
néhány, gyanítom, még elő fog kerülni a maga he-
lyén. Jártam idősebb csajjal, fiatalabbal, butával, 
nagyon okossal, de megállapodnom nem sikerült, így 
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most, 35 évesen éppen egyedülálló vagyok, és mindig 
keresem Őt. 

A szakmában valamivel jobban alakultak a dolga-
im. A pénzbehajtós verekedés után (Paja haverom 
kocsiját nem fizették ki, ezért konkrétan lebontot-
tunk egy házat, de én mázlival megúsztam a felelős-
ségre vonást) nem sokkal úgy döntöttem, hogy elha-
gyom Révényt, és inkább Pesten tanulok tovább. Ott 
aztán tényleg sikerült lediplomáznom, bár nem va-
lami fényes eredménnyel, de sebaj. 

Egyetem után Pesten kezdtem el dolgozni egy au-
tóipari beszállító gyárban, de a szívem mindig visz-
szahúzott Révényre meg a környékre. Így mikor a 
cégem egy Révény melletti kis faluban, Felsőréten 
nyitott gyárat, átjöttem ide, és azóta itt dolgozom 
gépészmérnökként. 

Eleinte a falu közepén laktam albérletben, aztán 
később sikerült vennem a falu szélén egy lerobbant 
kockaházat, amit azóta is foltozgatok. Na, ennek a 
háznak a hálószobájában ébredek fel azon az eleinte 
átlagosnak tűnő szombati reggelen. 

Az enyhe fejfájásnak is megvan nyilván az oka. 
Nem messze a házamtól, lényegében az egyik ottani 
ház kertjében van egy kis kocsma. Ócska, 80-as 
években épült fabódé, viszont a társaság igen jó. Előt-
te este itt tartózkodtam, az öreg csapos nyugdíjas 
búcsúztatóját tartottuk. Volt pörkölt, satöbbi, meg 
lecsúszott némi ital is, ennek köszönhető a kissé ho-
mályos tekintet. 

Mindegy, nagy nehezen azért fölkászálódok, és rá-
pillantok a telómra, de a Messengeren semmi üzenet. 
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Gyorsan meglesem még a Facebookot, lájkolom pár 
ismerős bulifotóját, aztán öltözés, reggeli. Egy kávé is 
jól esne, főzőm is van, de mégse gyártok, azt ugyanis 
nem itthon szoktam meginni. 

Úgyhogy hamar összekapom magamat, felugrok a 
bringámra, és elindulok a sarki bolt felé. Ide azonban 
nem csak simán a kávéért szoktam bemenni, azt 
nyilván már sejtitek. Persze, hogy nő van a dologban, 
viszont nem úgy, ahogy gondolnátok. 

Szóval odaérek az üzlethez, a kilencvenes években 
nyitott tipikus garázsbolt kirakata felett a korra 
eléggé jellemző vicceskedő cégér: Kis-KEVE-skedés. A 
tulaj egy Keve Laci nevű fickó, elég jóban vagyok 
vele, de nem miatta iszom itt a kávémat. Van neki 
ugyanis egy lánya, Jázmin, vagy, ahogy én hívom, 
Jázi. Ő 19 éves, és a révényi egyetemre jár, mellette 
meg, amikor épp ráér, kisegít a boltban. Szóval ezért 
járok én ide, de esküszöm, hogy csak a barátom. 

Fura egy történet ez mondjuk, mert annak idején 
tényleg volt pár talink, amit akár randinak nevez-
hetnénk, bár ő ezt vitatja, de aztán valahogyan egy 
igen szép barátság lett a dologból. Az a fajta, ahol 
mindig mindent elmondotok egymásnak, meg na-
gyon szeretitek egymást, de más, több szóba se jön 
soha. Igazából, míg vele nem találkoztam, nem is 
hittem, hogy férfi és nő között ilyen létezhet. De majd 
még erről is lesz szó, egyelőre igyuk meg végre azt a 
nyamvadt kávét. 

Belépek a boltba, Jázi a pult mögött áll éppen. Ma-
gas csaj, hosszú, sima, szőke hajjal, hatalmas, zöld 
szemekkel, így már nagyjából el tudjátok képzelni. 
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Köszönök neki, aztán a kávégéphez lépek, és lefőzök 
egy hosszút. Közben Jázi kiszolgál, aztán mikor a 
banyatankos nyugger távozik, felém fordul: 

– Na, mi a helyzet, Imike? 
Rámosolygok, és próbálok úgy nézni, mintha nem 

készülne szétrobbanni a fejem: 
– Megvagyok, semmi extra. 
– Az jó. 
Látom rajta, hogy mondani akar még valamit, de 

ekkor hangosan pittyen a telefonja, Messenger üze-
nete jött. Ránéz, elmosolyodik, és pötyögni kezd. 

– Hát ez meg kicsoda? – kérdezem erre kaján vi-
gyorral. 

– Csak egy csávó a szomszéd faluból, nem ismered. 
– Aha, szóval újabb rajongó! 
– Nem is az! – mondja erre felháborodottan. – Csak 

dumálgatunk. Na, jó, lehet, hogy valamikor idenéz 
hozzám. 

– Motorral? 
Jázi tekintete erre eléggé elborul, mert ez egy ilyen 

állandó kötekedési téma közöttünk. Az utóbbi időben 
ugyanis valahogy folyton 17-18 éves, motoros srácok 
tapadnak rá, alig győzi lerázni őket. 

– Igen, van motorja, de nem olyan megszállott mo-
toros. 

– Ja, értem! – mondom nyugodt hangsúllyal, aztán 
azért enyhe szarkazmussal hozzá teszem: – A 17 éve-
sekre pont a visszafogottság jellemző. 

Erre persze kapok egy újabb lesújtó tekintetet: 
– Nem is 17 éves! 
– Hát? 


