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Minden jog fenntartva!

 

Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden emberi lénynek,
aki valaha szeretett valakit, vagy csak szeretni fog.

 
De leginkább neked, Kövi Klaudia

ki szerető társam vagy.



Bevezetés
 

Csendes,  enyhén  meleg  éjszaka  ereszkedett  a  városra.  Az  égen  egyetlen  magányos  felhő
árválkodott, mohón eltakarva a holdat, mintha csak el akarná nyelni. Csillagos égbolt vigyázott az
emberek álmára. A városban már csak a közúti lámpák árasztották tompán és fáradtan világukat,
megvilágítva  egy-egy  autót,  vagy  ezen  kései  órán  hazaérkezők  kezében  a  kulcsot.  Imitt-amott
lehetett  csak olyan házat felfedezni,  ahol  még égett  a lámpa. Ám ezek is  szépen sorban mind
elaludtak, lehunyták szemüket a házak. Csak egy halványan derengő fényforrás maradt, arra utalva,
valaki álmatlan pillanatait tölti  éppen. A világosság a városka központjából eredt, onnan is egy
emeletes, családi házból. Ilyen szép, békés éjjelen vajon ki lehet az, aki nem tud aludni? Talán beteg,
vagy gyermekeire vigyáz, de az is lehet, hogy valami egészen más okból nem jő álom a szemére. Egy
kétszintes családi ház emeleti ablakából szűrődik ki fény a szép, csipkés függönyön át egyenesen a
vak, alvó világba. Egy kis asztali lámpa a bűnös, mely az ablak mögötti dolgozószobában foglalt
helyet a mahagóni színű rendezetlen íróasztalon. Mindenfelé papírok, számlák, könyvek hevertek, az
egyik kupac alól még egy laptop sarka is kivillant. Most, egy kávésbögre érkezett a lámpa alá,
magával hozva tulajdonosát, egy rövid, fekete hajú, kék szemű fiatalembert aki, ahogy elengedte
immár asztalán nyugvó bögréjét, elővett egy tiszta fehér lapot, s másik kezében megjelenő tollával,
szorgalmasan írni kezdett valamit. Csak az írószerszám sercegése hallatszik a szűz papíron, s néha
egy ásítás, melyet nagy korty kávé követ. Ír, lendületesen ír a kéz, hosszú sorokat hagyva maga után
a tollal, olykor viszont abbamarad, a férfi fel-felnéz. A távolba réved az ablakon át, majd egy kis
mosollyal szája szegletében újult erővel folytatja munkáját. Már következik is egy újabb üres lap, az
előzőt teleírva melyen az elkövetkezendő oldalakon szereplő mondatok állnak félreteszi, s úgy látszik
meg sem áll az írásban reggelig.

 

 

„Szerelmes szív csak a párjáért dobban,
néha csendben, halkan, néma titokban.

Sok öröm, bánat, érzés van ama hangban,
mely egyre csak a párját hívja, s dobban.”



Reggel
 

Hűvös  szellő  fogadta  az  utcán  botorkáló  még álmos  embereket,  boldogan borzolta  össze  a
hölgyek hajkölteményeit. Az ágy szélére ülve, nagyot nyújtózkodva megbizonyosodott róla, hogy az
elmacskásodott testrészei márpedig igenis hozzá tartoznak, bármennyire is szerette volna azt hinni,
hogy valaki másé. Fáradtan ébredt, az éjszaka többször is ébren találta magát, lezáratlan ügyek és
azokkal  kapcsolatos  gondolatok  zaklatták.  Becsületes  nevén,  Balogh  Zsolt,  nagyjából
száznyolcvankilenc centiméter magas, jó fizikumú, barna hajú, barna szemű, sármos fiatalember. Azt
mondják  hangjától,  ha  megszólalt,  már  a  középiskolában  is  medúzás  lett  a  lányok  bugyija.
Lelkiismeretesen igyekezett munkáját végezni,  azonban mint minden ember ő is vétett hibákat.
Felállt és az ablakhoz sétálva a redőny rései közt kinézett az utcára. Fejét csóválva megállapította,
hogy gyűlöli a reggeleket, mert vége szakad a csodálatos éjszakának. Jönnek-mennek, száguldoznak
az utcában az autók mit sem törődve azokkal az emberekkel, akik még aludnának. Ezzel nem hagyva
más választást, mint, hogy az ember a szabadnapján is felébredjen reggel hatkor. Szörnyű, hogy
akkor  sem tudja  magát  kipihenni,  amikor  nem kell  munkába  sietnie.  Az  ágy  mellett  elsétálva
megakadt tekintete a még mindig békésen szendergő kedvesén. Rettenetesen boldognak érezte
magát,  hogy egy olyan nőnek,  mint  aki  most  az  ágyában fekszik  helyet  kaphatott  a  szívében.
Legszívesebben el sem engedné soha. Óvatosan visszafeküdt az ágyba és megsimogatta arcát. A
valóban lenyűgözősen szép teremtés ekkor mocorogni kezdett és felébredt.

- Ne haragudj, felébresztettelek? Kérdezte bűnbánóan.

- Nem te voltál, már csak szenderegtem. Hajnalban is többször fenn voltam, eléggé nyugtalanul
aludtam az éjjel. De örülök, hogy így óvnád az álmom, kedves tőled.

- Szeretlek.

- Én jobban, legalább annyira, mint a Mars oda meg vissza. Mondta mosolyogva a nő és karjait
szerelme felé nyújtotta. Erre a férfi  átölelte és csókot lehelt ajkaira. A csókját viszonozva ez a
gyönyörűséges teremtés, aki talán magáról a Vénusz bolygóról érkezett, hisz oly földöntúli szépség
volt, hirtelen fölébe kerekedett és heves vulkánként izzó vágyaiknak eleget téve egy forró, szerelmes
ölelésben  egymásba  temetkezve  megfeledkeztek  a  külvilágról.  Két  óra  múlva,  az  ágyat
felismerhetetlenségig  összetúrva,  a  következőt  hallotta.

- Jó reggelt! Hahó, hétalvó! Na! Hasadra süt a nap! Ki az ágyból egy-kettő!

Egyik szemét résnyire nyitva megküzdött  a  reggeli  fényáradattal  és  az  előbbi  gondolatának
gyökeres ellentéte futott át agyán, talán visszavonná korábbi mondatát, mert úgy érezte mégsem
olyan jó, ha a kedvese mellett ébred az ember, főleg akkor nem, ha ő már rég fent van és most egy
párnával püfölve igyekszik lelket önteni belé, mikor azt sem tudja, épp melyik bolygón van jelenleg.
A párnától védekezve eltakarta arcát a kezeivel.

- Csak még öt percet. Még öt percet hagyj feküdni.

- Nem-nem. Nem lehet. Mennem kell dolgozni és el kéne, hogy vigyél.

- És én el is viszlek?

Miután feltette ezt a kérdést, abból az arckifejezésből, ami szerelme arcára ült rögtön kitalálta,



az ő számára nem oly vidám a reggel, mint neki.

- Légy szíves kapd már össze magad, mert elkésem!

- Jól van, nem kell pánikrohamot kapni. Menj, készíts nekem egy reggelit én addig elkészülök,
aztán ha megettem már repítelek is. Jó?

A nő a kezében lévő ruhadarabokat ledobta a szoba sarkában lévő fotelra.

- Nézd. Én szívesen készítenék neked reggelit, de elaludtunk, és ha nem indulunk el azonnal, el
fogok késni.

- És az olyan nagy baj?

- Hát képzeld el, hogy az! Ma egy nagyon fontos termékbemutató lesz és ha nem vagyok ott, hogy
minden simán menjen, akkor páros lábbal rúgnak ki!

Zsolt látta kedvesén, hogy nem tréfál, ezért villámgyorsan az emeleti fürdőszoba felé vette az
irányt közben felkapkodva ruháit öt perc múlva már indulásra készen állt az ajtóban.

- Úgy bírom, hogy ti férfiak csak kinyitjátok a csipás szemetek reggel és már készen is vagytok,
mintha mi sem történt volna, indulhat a nap.

Mormogott csak úgy az orra alatt Csilla, akinek feszes idomain izgalomba jött és felforrósodott
még a tavaszi hűvös szellő is, ha végigszaladt rajta. Nagyon csinos teremtés volt, magának tetsző fiút
is könnyedén talált bármikor, nem túl magas, de nem is túl alacsony mérete miatt. Hosszú barna
hajával  és  igéző  őzike  szemeivel  pedig,  rabul  ejthetett  bárkit.  Mialatt  hetvenhatodszor  is
megnézegette magát az előszobai tükörben, és hetvenhetedjére is újabb ruhába gyömöszölte be
magát folyamatosan csak zsörtölődött.

- Mehetünk? – kérdezte szemét forgatva Zsolt.

- Várjál már, ehhez másik cipő kell. De hol a táskám?

Zsolt  leült  a  konyhában  és  látszott  rajta,  hogy  kezd  türelmetlen  lenni.  Szerelme  a
nyolcvankilencedik kompozíció beállítás és fixálás után végre elkészült,  majd lefelé a lépcsőn a
nappali ajtajában kétségbeesett arccal megtorpant.

- Ugye jó leszek így?

- Fél órával ezelőtt is tökéletesen néztél ki drágám.

Odasétált hozzá szeretetteljes nézéssel miközben fejét ingatta.

- Akkor mehetünk.

Amint  elhangzott  a  vezényszó,  Zsolt  örömében  tapsolt  egyet  és  elindultak  a  garázs  felé.
Kisvártatva már úton is  voltak Budapestre,  természetesen a reggeli  csúcsban,  mert  olyankor a
legjobb. Főleg, mert rendkívül könnyű megőrizni az embernek a hidegvérét, amikor amúgy is totál
idegbeteg és  másodpercenként  az  óráját  lesi,  holott  valahol  azért  tisztában van vele,  nem fog
gyorsabban vagy lassabban haladni az a fránya mutató, csak mert ő úgy akarja.

- Ne idegeskedj már, oda fogunk érni bízz bennem!



Kedvesen megszorította párja combját, bíztatva ezzel no és persze nyomatékosította kijelentését
is.

Jó sofőrnek tartotta magát, régóta vezetett különböző járműveket és hivatásából adódóan napi
szinten gyakorolta eme tevékenységet, de a nagyváros őrült forgalmát még ő sem túlzottan kedvelte.
Egyszerűen nem lehet úgy közlekedni nyugodtan, hogy közben ne rettegne az ember, vajon mikor
rohan belé valaki. Mert ugye mindenki csak siet, kapkod és mindenhol csak ő lehet az első, nehogy
már bárkit is beengedjen maga elé, persze neki ki kell furakodnia olyan helyzetekben is, ahol inkább
fülét-farkát be kellene húznia. Ilyenkor azért meg is mutatkozik akaratlanul is az ember nem éppen
szofisztikáltnak  mondható  gigantikus  szókincstára.  Na,  a  közlekedési  kultúra,  a  rohanó  város
tökéletes  melegágya  ezeknek  a  csűrt-csavart  akár  hét  percig  is  folyamatosan  sorba  fűzhető
kedvesebbnél kedvesebb jókívánságoknak. Így tehát nem kettő és nem is utolsó ilyen határozott
eszmecsere  után  a  többi  jól  szituált  embertárssal  annak  ellenére,  hogy  Csilla  már  minden
századmásodpercben csak az óráját leste, időben megérkeztek a Rubie Inc épülete elé, ahol Csilla
dolgozott, méghozzá szívvel lélekkel. Érzékeny búcsút vettek és mire Zsolt kettőt pislogott a lány
már el is tűnt az épületben. Nem sokkal később már hazafelé gurult, most már nyugdíjas tempóban
vezetve, amikor észrevette, hogy az úton egy rendőr integet. Lelassított, beállt a rendőrautó mögé
ahová az egyenruhás fiatalember parancsolta. Leengedte az ablakot, és várta a megsemmisülést.
Gyorshajtásra tippelt, mert az imént egy kövér gázzal hasított át az egyik kereszteződében ahol épp
váltani  óhajtott  a  forgalomirányító  lámpa.  Esetleg  mégsem  sárga  jelzést  mutatott  volna?
Természetesen mindegy, már nincs mód visszacsinálni. Az egyenruhás, szépen ráérősen, ahogy a
csiga megy a jégen, úgy igyekezett oda hozzá. Mikor odaért megszólalt:

- Szép jó napot! Jogosítványt, forgalmit, személyit kérném ellenőrzésre!

Közben, míg várakozott úgy vigyorgott, mint ló a rohadt tökre.

- Parancsoljon.

Iratainak átadása után feszülten dobolt ujjával a kormányon.

- Valami baj van uram?

Megszeppenve nézett fel a rendőrre, fejét csóválva jelezte, hogy semmi baj sincsen, minden a
legnagyobb  rendben.  A  vele  szemben  intézkedő  őrmester  lejjebb  hajolva  megpillantotta  az
igazolványtartóját,  amit  a  térdén  pihentetett,  míg  várakozott.  Összecsapta  az  iratokat  aztán
komolyra váltott arckifejezéssel megkérdezte miért nem szólt, hogy kollégák. Zsoltnak először nem
is esett le mi a kérdés tárgya, el volt kalandozva lelki szemei előtt számolta a bírságokat.

- Micsoda? Ja hogy ez… igen, bocsánat csak elbambultam, de nem is azt kérdezted, hol dolgozom
csak az irataim kérted. Ezek a megveszett lovak meg ebbe a fémdobozba zárva nem szolgálati
igazolvánnyal vehetők igénybe.

- Ami igaz az igaz, szeretem, ha valaki nem él vissza vele.

- Távol álljon tőlem. Azonban mivel már csak beszélgetünk csupán, elárulod mi van? Elszúrtam
valamit?

- Nem, szó sincs róla, egyszerű rutin ellenőrzés, úgyhogy nem is tartalak fel tovább.

Eltávolodott az autótól és segített neki elindulni azzal, hogy a sorban következő autót kiintette.
Intettek egymásnak mialatt eltávolodott, aztán hazáig a rádiót hallgatva megkönnyebbült, fizetéséből
nem ad vissza semmit az államnak. Hazaérkezte után telefonált párat, mivel mindjárt négy nem



fogadott hívás is várta otthon felejtett telefonján. Telefonnal fel s alá járkálva a lakásban rendet tett,
elpakolt és ezeknek végeztével a hűtőből találomra válogatva összeütött magának egy szendvicset.
Megette,  majd a telefon letétele után elment zuhanyozni.  Pechjére,  épp amikor mosta volna le
magáról a habot, hiába nyitotta a csapot, nem jött belőle az égadta egy világon semmi. Csodálatos,
gondolta és átrohant a lakáson, fel az emeleti fürdőbe nyakig habosan. Miután sikeresen befejezte a
megkezdett műveletet, felöltözött. Lement a konyhába, megtámadta a hűtőt újfent, olybá tűnt az a
rögtönzött  szendvics  nem  csillapította  bendőjének  hozzá  intézett  szerenádját.  Egy  gondosan
becsomagolt süteményestál tekintélyében meg is lelte gyomrának álmát. Tegnap este óta várt rá ott
elzárva magányosan, mert Csilla nem hagyta, hogy egyen róla. Most ugyebár nincs aki közéjük álljon
tehát ízlelőbimbói egyszerre sikoltottak fel  őrjöngve, mint a kamasz lányok kedvenc együttesük
koncertjén annyira belemerült a kedvese által saját kezűleg készített sütemények íz orgiájába, hogy
mire észbe kapott, befalta az összest. Rögtön tudta, hogy torkossága nem marad majd büntetlenül,
igyekezvén eltüntetni a mészárlás nyomait, megpillantott valamit. Egy kis cetli volt a tál alján, rajta
ákom-bákom betűkkel az volt írva: „látom sikeresen betömted mindet és nekem egy szemet sem
hagytál” Megfordítva a lapocskát egy mosolygós smile nézett vissza rá, alatta egy újabb üzenettel.
„Irány  a  bolt”.  Mosolyogva  lépett  ki  a  konyhából,  hogy  aztán  induláshoz  készülődjön.  Mielőtt
elfelejtette volna,  megnézte a földszinti  fürdőszoba rémét a zuhanyrózsát,  hogy mitől  nem volt
hajlandó rendesen funkcionálni. Dolga végeztével elpakolt maga után, azután célba vette az előszoba
polcát  a  kulcsokért.  Felmarkolta  őket,  és  irány  az  autó.  Szerencsére  gyorsan  talált  helyet  a
parkolóban, a bolt előtt, ami nem volt megszokott, rengetegen jártak a sarki közértbe. Szerették azt
a helyet, kedves volt a kiszolgálás és nagy volt a kínálat. Egy két jelentéktelen apróság kivételével
szinte mindent meg lehet találni egy helyen. Kiszállt, versenyt futott az utolsó kerekes kosárért,
aztán bevette magát az épületbe a polcok közé. Az üzletben összetalálkozott a szomszéd nénivel, aki
annyira kedves és édes szeretett volna lenni, hogy már attól cukorbeteg lett valaki, ha csak ránézett.
Korához képest, csinosan tudott öltözködni, bár az a rengeteg macskaszőr, ami ruháit borította
állandóan, kissé lerombolta az imidzsét. Pletykákért sem kellett messzire menni, mindig volt valami
aktuális  a  tarsolyában,  ezúttal  is  elkápráztatta  Zsoltot  naprakész  információival  az  újdonsült
szomszédokról, akik az utcába költöztek a múlt héten. Addig, amíg el nem érkezett beszámolójában a
család kutyájáig csak pozitív tulajdonságaikat foglalta ókori ódába. No de az a kutya! Cirmi, Mirci,
Cilike igazán sosem tehet semmiről mégis állandóan megkergeti őket, amit a macskákén kívül az ő
vérnyomása is bán, mert össze vissza tiporják a virágait és ugyebár az ő korában az egészség az nem
játék. Csak mondta és mondta, mint egy végtelenített felvétel, aztán, mint akinek sebességet váltott
az agya, az udvarias és maga hogy van kedves? kérdés elhangzása után, mialatt Zsolt levegőt vett,
hogy  válaszolni  tudjon,  három  másodperc  alatt  lerázta  korábbi  áldozatát  és  elrohant,  mert
halaszthatatlan dolga támadt. Felocsúdva az instant élményből a kasszához tolta megpakolt kosarát,
fizetett és elindult haza. Lakájos kis otthonukban úgy döntött, hogy pihenőnapja további részét, a
televízió előtt fogja tölteni, vagy a számítógépe elé görnyedve az interneten szörfözve. Az előbbi
mellett döntött végül így nem maradt le kedvenc színészéről, aki rosszfiúkat ölt halomra éppen.
Miután vége lett  a  filmnek,  felállt  és  a  konyha felé  indult.  Megtorpant  az  ajtóban szüntelenül
reklamáló gyomra miatt. Kétségbeesetten a hűtőhöz ment, félelme beigazolódott ma neki kell főznie.
Általában  nem  szokott  problémát  jelenteni  számára  a  nekirugaszkodás,  a  baj  a  végtermék
megkóstolásakor kezdődik, vagy az esetek túlnyomó többségében az asztalra kerülés előtt valahol az
alapanyagok előkészítése és a főzni tudás meg nem léte között. Visszaemlékezve a két héttel ezelőtti
baráti vacsorára, ahol jó barátja meg is jegyezte az étel kifogástalan minőségét, már ha persze
német brikettet óhajtott készíteni. Sóhajtott egyet, nem ma lesz az újabb kudarc napja. Útra kelt és
hosszas autókázás után megállt a város egyetlen jó kínai étterménél a Sárkányszív tradicionális
gasztronómiai fellegvárban. Odabent egy félreeső helyet nézett ki magának és miután helyet foglalt
tüstént ott is termett egy felszolgáló.


