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Minden jog fenntartva!

 

A könyv gitárosának, aki amúgy nem is tud gitározni, és talán a Föld legnagyobb csibésze, de nincs
olyan, aki nem szeretné. Szerintem nélküle meg sem írtam volna ezt a világmegváltó regényt.

 

 

„Fly alone chasing the sky
Shining forever bright with the stars

Or stay with you
Paddy and the rats- Hold My Hand”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bevezető

Micheles

 

 

A kocsma tömve volt. Mindenki jókedvűen húzta le az alkoholt, vagy épp csak hangosan nevetett
valamin, ami egyébként nem lett volna vicces. Mindenkiből dőlt a sör, pálinka vagy egyéb más
szeszes ital szaga, de ez pontosan így volt jól. Pontosan ebbe a közegbe illettünk mi. Azok, akik
másra nem gondoltak, csak a sörre, a piára, meg a rock zenére. Mi voltunk az egész nap ágyban
lustulós csapat,  és természetesen csakis akkor nyomattunk a zenének nevezhető zajt,  amikor a
szomszédok aludni szerettek volna.

Mert mi mindig is ennyire jó fej csapat voltunk.

Pontosan 5 éve kezdtünk el zenélni. Akkoriban csak szórakozásból csináltuk, nem gondoltuk,
hogy egyszer ebből lesz valami. A dalokat csak azért írtam, hogy jobb legyen a lelkemnek, de nem
mertem még álmaiban sem remélni, hogy ezeket egyszer egy egész közönség fogja velünk énekelni.
Mert  nem  mertünk  előre  tervezni.  Nem  mertünk  nagyot  álmodni,  mindig  is  csak  kicsiben
gondolkodtunk.

Dávid csak mosolyogva bólogatott Máté felé. Valószínűleg nem igazán tudta mit beszélnek neki,
de lemertem volna fogadni, hogyha megkérdezem tőle kivel beszélgetett, nagy a valószínűsége, hogy
rossz nevet mondd. Én csak meghitten figyeltem őket. Bár most biztosan felteszitek magatokban a
kérdést, hogy mégis hogyan lehet valami meghitt egy kocsmában, de valószínűleg én se voltam már
egyedül, ezért érezhettem ezt. Olyanok voltak számomra, mint a családom. Mintha 4 bátyám lenne,
akiket mindennél jobban szeretek. Valószínűleg ők is pontosan ugyanígy érezhettek. Ez volt az oka
annak, hogy a banda ennyire jól működött. Soha nem voltak vitáink, bármit megbeszélhettünk, és ha
valaki igazságtalannak érzett valamit, megmondta és hamar megoldottuk a problémát. Szerettem itt
zenélni. Nem az anyagiak miatt, mert az csak jó háttere volt az egésznek. Szerettem a fiúkat, a
közönséget, a dalokat és azt az energiát, amit átadott mindez minden nap. Szerettem ezt a bandát.
Mert ez az öt ember voltunk mi. Mi, a Micheles.

 

 

 



Első fejezet
We are one

 

 

- Te teljesen megőrültél? – Máté arca elé toltam az enyémet, és szabályszerűen beleröhögtem. Ő
teljesen nyugodtan próbált három ropit feldugni az orrába, a többiek pedig csak biztatva kántáltak
valamit,  amit  nem igazán  értettem.  –  Ha  most  egy  celeb  rendezvényen  lennénk,  biztosan  mi
virítanánk az összes címlapon holnap! – röhögve beletemettem az arcomat a mellkasába. Pár perc
csend következett, majd hirtelen felugrott mellőlem, és táncolni kezdett. Meglepődve pillantottam
fel. A ropik kilógtak az orrából, ő pedig boldogan ugrált ide-oda.

- Megvan! Na, ki a király? Hát én!

- Mondtam, hogy megteszi. – Bence zavartan a pénztárcájában kezdett kotorászni. – Minek hiszek
én neked?

- A franc se gondolta, hogy komolyan sikerül neki. – Dávid is a kezébe nyomott egy ezrest.
Természetesen mindenki Máté csodálatos előadását nézte a kocsmában, sőt volt olyan is, aki ütemre
tapsolt neki. Már kezdtem magamat kellemetlenül érezni, de úgy tűnt, hogy a csapattagunk nagyon
élvezte a figyelmet.

- Na, jól van, szerintem ebből elég lesz. - Peti kikapta az orrából és egyenesen a kukába dobta. –
Mindenki  teljesen  hülyének  néz,  ráadásul,  ha  tovább  folytatod,  itt  fulladsz  meg tőle.  –  ő  volt
közöttünk a legnormálisabb. Mondhatni az egyetlen felnőtt. Mindig ő vigyázott ránk, és akármilyen
nagy bajba kerültünk, ő ott volt nekünk.

- Hé, azt én még megettem volna! – Máté olyan volt, akár egy hisztis kisfiú. Duzzogva visszaült
mellém, és úgy tett, mintha halálosan megsértődött volna a másik gitárosunkra.

- Kedves drága Máté! – felé fordultam, és vigyorogva átöleltem. Úgy tettem, mintha egy hatalmas
titkot szeretnék rábízni, de természetesen csak ordítani kezdtem a fülébe. – Te annyira be vagy
rúgva,  hogy  szavakba önteni  nem lehet!  Baj  van  a  részeg  Mátékával  minden áldott  reggel!  –
jókedvűen énekelni kezdtem. Bennem sem volt kevés. Persze most mindenki a szájához kaphatja a
kezét, hogy egy nő hogyan ihat ennyit. A válasz egyszerű: a nap minden percében 4 férfiemberrel
voltam összezárva, így rá voltam szorulva az ilyen dolgokra. Éreztem, hogy többet nem kellene
innom, hiszen holnap borzalmasan szidni fogom magamat.

- Ugyan már Kinga, te sem panaszkodhatsz! Nőt még nem láttam ennyit inni! – a nyelvét kidugva
próbált  gúnyolódni  rajtam.  Olyannyira,  hogy  azt  hittem,  kiesik  a  szájából.  Meglepettségemben
felnevettem. Komolyan, soha életemben nem láttam, hogy valaki ennyire ki tudta volna nyújtani a
nyelvét. Nagyon furcsa volt.

- Ne haragudj, de ki dugta a számba a sörösüveget, hogy véletlenül se ússzam meg a mai napot
ivás nélkül?

- Örülj neki, hogy csak a sörösüveget. – mindenki felröhögött. Én próbáltam eljátszani a sértődött
kislányt, de természetesen nem ment. Egyáltalán nem tudtam rá haragudni. A hatalmas szemei, meg



az  borzalmasan  aranyos  arc  meggátolt  mindenben.  A  többiek  lélegzetvisszafojtva  figyelték  a
jelenetet, de az arcukon természetesen látszott, hogy hamarosan elröhögik magukat.

- Srácok! Tudjátok mit nem csináltunk még ma?

- Na de Kinga, ezt így kijelenteni kicsit erős. – mindenki hangosan elröhögte magát Bence szavai
hallatán.

-  Nem arra gondoltam, te idióta! Nem mentünk még fel  egyetlen közösségi portálra sem! –
hangos csattogás jelezte, hogy elkezdtem keresgélni a táskámban. A telefonom valahogy mindig a
táskám legmélyében volt,  így ki  kellett  pakolnom mindent.  Előkerült  1 pár kesztyű (nyáron),  a
kulcsom, amin 34 féle plüssállat volt, meg egy férfinaptár is, amit még születésnapomra kaptam
Lillától. 3 éve. Nehezen előszedtem végre a keresett tárgyat, és miután visszaszereztem a fiúktól a
naptárat, amit időközben végiglapoztak és hangosan kibeszéltek, bejelentkeztem a banda profiljába.
Gyorsan kiírtam, hogy mennyire zsír a buli, és, hogy a holnapi koncertre hozzanak szegény Máténak
valami kötszert, mert az orra tuti nem lesz a helyén holnap. Szerettem a közönségünkkel tartani a
kapcsolatot, hiszen ők voltak az egyik oka annak, hogy ma itt tartunk. Elég sokan ismerik már a
nevünket, és még annál is többen lézengenek a koncertünkön. Mondjuk, a helyes szó inkább az atom
részegen tombolnak az első sorba, csak szerettem volna diszkrét lenni. Mindegy.

Egyébként Lilla abban a pillanatban, ahogyan kiposztoltam a szöveget, azonnal reagált rá. Ő volt
a banda pótanyja, a menedzserünk. Kicsivel több, mint 4 éve fedezett fel minket, miközben elsétált a
garázsunk előtt. Elmondása szerint beleszeretett a hangomba, meg az egész bandába, így felkarolt
minket. Azóta a mi barátságunk is töretlen, és olyan nekem, mintha az elveszett ikertestvérem lenne.

A kommentben viccesen megjegyezte, hogy természetesen nem is Máté lenne az, aki valami
ökörséget csinál az este folyamán, és azt is, hogy mennyire várja már a holnapi találkozót. Ugyanis
ha volt lehetősége rá, mindig elkísért minket a fellépéseinkre.

- Nem kellene már indulnunk haza? – Peti olyan hirtelen csapott az asztalra, hogy Dávid ijedtében
felpattant, és kómásan nézett körbe. Nem értette mi történik körülötte.

- Most miért? – kikerekedett szemekkel néztem fel rá. Sokkal magasabb volt nálam, pedig én sem
voltam egy alacsony termet.  Rá viszont  még én is  felnéztem. Próbáltam a kölyökkutya szemet
bevetni, de sajnos nem úgy tűnt, mintha nagyon hatott volna rá.

- Mert már nagyon késő van, ráadásul, ahogy látom, már mindenkinek a szeme kettéáll. – fejével
Bence felé bökött,  aki éppen egy oszlopnak magyarázta, mennyire tetszik neki,  és ha szeretné,
együtt tölthetik az éjszakát.

- Mondjuk, igazad lehet. – hangosan felnevettem, majd megpróbáltam elrángatni a dobosunkat az
új  „barátnője”  mellől.  Természetesen  nem  volt  olyan  könnyű,  mint  elsőre  gondoltam  volna.
Mindenképpen meg akarta adni neki a számát, ezután pedig, mikor nem válaszolt neki, elhordta
minden utcaszélinek. Mi próbáltuk megnyugtatni, hogy egy nő sem ér ennyit, de hajthatatlan volt.
Már verekedni is akart volna.

- Tudod mit Bence? Ha most hazajössz velem, beszervezem neked az egyik jó barátnőmet. Ő
ezerszer jobban néz ki, mint ez. – éreztem, hogy fáradok, ezért is próbáltam valamiféle egyességet
kötni vele. Először habozott, de utána nehezen belement.

- De ugye szép?

- Nagyon.



- Szőke haja van?

- Igen.

- Hullámos?

- Naná! – ezután természetesen boldogan jött velünk haza. A többiek sem voltak sokkal szebb
állapotban, de őket könnyebb volt rávenni az indulásra.

Ahogyan kiléptünk a helyiségből, a hideg nyári szél azonnal megcsapott, és nem volt kellemes
érzés. Mondhatni elég hamar kijózanodtam tőle.

Mindenkivel legalább négyszer megígértettem, hogy taxiba szállás után az otthoni címet diktálják
be, és nem kószálnak majd sehová. Én is hasonlóképpen tettem, bár a cifraságok miatt józanon is
nehezemre esett elmondani, így még kétszer annyiba is telt a dolog.

Az út egyébként végig egyenes volt, kevés kanyarral, én valahogyan mégis mindig el akartam
dőlni. A vezető körülbelül percenként pillantgatott hátra, és egy idő után furcsán kezdett méregetni,
de mindezt betudtam annak, hogy óvatos. Egyáltalán nem volt sok idő, amíg hazaértünk, nekem
valahogyan mégis egy örökkévalóságnak tűnt.

A  sofőrt  illedelmesen  kifizettem,  megköszöntem az  élményekkel  teli  utat,  majd  mosolyogva
rácsaptam az ajtót. Szegény próbált valami motyogni az orra alatt, de túlságosan lefoglalt az, hogy
nem érdekelt.

Otthon olyan hanggal estem be a bejárati ajtón, hogy valószínűleg még a kettővel alattam lakó
Terike nénit is felriasztottam álmából,  de amilyen állapotban voltam, ez abszolút nem érdekelt.
Odabent a friss illatósító azonnal megcsapta az orromat. Levendula illat. Vagy rózsa. De az biztos,
hogy  valami  virág.  Talán  az  egyetlen  dolog,  amit  szerettem  a  lakásban.  Minden  egyéb  mást
gyűlöltem. A falak színét, a bútorokat. A tárgyakat. Mindent! Lassan már 1 éve, hogy ideköltöztem,
de még mindig nem sikerült megszoknom az egészet. Természetesen a valódi ok nem a szín vagy a
tárgyak voltak, hanem az, hogy Budapesten és nem Miskolcon van az egész kóceráj. Talán én vagyok
az egyetlen ember ezen a világon, aki inkább választaná az ottani utcákat, mint Pestet. De sajnos a
banda miatt kötelező volt ideköltöznöm, így maradtam a „mindig másnál alszom” vagy a „minden
héten tartsunk bulit, mert az olyan menő” estéknél. Így talán még valamennyire kibírható volt.

A hosszú gondolkodás után úgy döntöttem felnézek egy kicsit az internet világába, ugyanis még
egyáltalán nem voltam álmos. Válaszoltam mindenkinek a kínjára, illetve visszajelöltem mindenkit,
aki valamennyire is ismerős volt számomra, majd néhány viccesnek hitt kép átgörgetése után úgy
döntöttem, nekem bőven elég volt belőle. Nehezen rávettem magam, hogy elcsoszogjak a fürdőig, és
jólesően lezuhanyoztam. Felvettem a rózsaszín macskás pizsamámat, mert én egy érett nő vagyok,
majd befeküdtem a frissen mosott ágynemű közé. Időközben természetesen újra elkalandoztam, és
nosztalgiázni kezdtem a bandáról. Bencének még a kezdetekben hosszú haja volt, ezért úgy festett,
mint egy szőrös mókus. Dávid sokkal ducibb, míg Peti jóval alacsonyabb volt. Máté ő viszont semmit
nem változott. Ugyanolyan volt, mint 5 évvel ezelőtt. Furcsa volt mindenre visszagondolni, hiszen
olyan tisztán láttam őket magam előtt, mintha csak tegnap lett volna, hogy megalakultunk.

Nagyon jól éreztem magamat így, bár hiába töltöttem a mindennapjaimat fiúkkal, már egy jó ideje
a szinglik táborát erősítettem. Teljesen jó volt így, hiszen nem kellett azon aggódnom, hogy mikor
csalnak meg, vagy vernek át. Nem hiányzott az életemből a szerelem, hiszen a törődést és a férfiak
figyelmét így is élvezhettem, és ezt így éreztem normálisnak.

Jellemzően a  részeg  Kinga  addig  gondolkodott,  hogy  hamar  bealudtam rajta.  Egész  hajnalt



sikerült úgy átaludnom, hogy egy pillanatra sem ébredtem fel. Nálam mostanában ez nagy szó volt,
hiszen ebben az új lakásban elég nehezen és rosszul aludtam.

Kora  reggel  hangos  dörömbölésre  riadtam fel.  Hiába  próbáltam figyelmen kívül  hagyni,  és
visszaaludni, egyszerűen nem ment.

- Mi a jó halál ez? – olyan hangon morogtam, mint egy anyamedve, akitől éppen elvették a
kölykét. Nehezen összeszedtem magamat, és kicsoszogtam a zaj forrásához. A bejárati ajtóhoz. – Jé,
ez egy Lilla!- reflexszerűen felsikítottam és a vendégem nyakába ugrottam. Hamar be is invitáltam,
odakint sütött a nap az én szememet meg kiégette. Le is ültünk a kanapéra.

- Csak nem másnaposak vagyunk?- vigyorogva figyelte a reakciómat. Egyszerűen imádom, hogy
imádja, amikor szenvedek.

- Kérdezz kettőt, meg könnyebbet. Őszintén? Fogalmam sincs, hiszen időt sem hagytál felébredni,
mert törted az ajtót hajnali tizenegykor.

- Mennyit ittál? – a jókedve természetesen töretlen volt.

- Sokat

- De mégis mennyi az a sok?

- Hat sör és pár feles után már nem is számoltam. – vallottam be. Éreztem, ahogyan kezdtem
elvörösödni. Borzalmasan szégyelltem magamat, hiszen tudtam, hogy egy nőnek nem illik ennyit inni
és borzalmasan elszaladt velem a ló, de abban a helyzetben ez egyáltalán nem érdekelt.

- A fejed fáj?

- Lilla, nem vagy az anyám! – próbáltam a dolgot kicsit eltúlozni, de egyébként abszolút nem
haragudtam  rá.  Tetszett,  hogy  legalább  egy  ember  igazán  törődött  velem,  és  foglalkozott  az
egészségemmel. – Amúgy nem fáj, csak fáradt vagyok. Kora hajnalban törted rám az ajtót, ne is
csodálkozz!

- Kinga, lassan dél van. – felnevetett. – Neked az még hajnal?

- Másnapos embernek a délután öt is hajnal jó? – hirtelen felpattantam a kanapéról és elindultam
a konyha felé. – Te kérsz kávét?

- Nem, köszi. – megrázta a fejét, majd utánam sietett. – Mondjuk nem is bánom, hogy nincsen
semmi bajod. Ma felléptek, emlékszel?

- Perszeeee. Jó móka lesz Kaposvár!

- Nyíregyháza.

-  Igen,  csak teszteltem,  hogy elég éber vagy-e!-  kínomban felnevettem.  Lilla  arcára szintén
mosoly ült ki, így megkönnyebbülten szürcsöltem bele az energiabombámba. – Mikor is kezdünk?

- Nyolckor, de hamarabb indulnotok kell, mert nincs közel. – a kezében lévő mappában kezdett
kotorászni. Mondjuk, fogalmam sincs, hogy hogyan került oda, ugyanis amikor bejött nem volt nála.
Mindegy. Számomra Lilla mindig is egy rejtély marad.

- Értem. – pár perc néma csend következett. Ő leült az asztalhoz és papírokat kezdett kitöltögetni,



én pedig vele szembe a helyi újságot nézegettem. – Várj már. Indulnunk? Te nem jössz?

- Kellett pár perc, amíg leesett. – a homlokára csapott. – Egyébként nem tudok, a másik bandám
fellépésére kellene mennem. – először egyáltalán nem akartam hinni a fülemnek. Egyszerre éreztem
magamat megbántottnak és csalódottnak. Nem akartam felfogni, hogy a mi drága menedzserünk, a
legjobb barátnőm és a fogadott húgom csak így cserbenhagy minket. Minden egyes koncertünkre
eljött eddig. Nekem olyan volt ő, mint egy kabala, aki nélkül végig sem tudtam volna énekelni a
dalokat. Ő volt az oka annak, hogy nem felejtettem el a szövegemet, vagy nem estem le fejjel a
színpadról. És most nem jön el, mert a pasija bandáját akarja inkább megnézni.

Valószínűleg  az  arckifejezésemből  rájött,  hogy  elég  rosszul  érintett  a  dolog,  és  máris
sajnálkozásra nyitotta a száját, de én megállítottam.

- Megértelek. – háromig lassan elszámoltam, hogy hirtelen haragomba ne ordítsam le a fejét. –
Akkor sok sikert nekik.

- Kinga, értsd meg, most fontos ott lennem.

- Megértem én. Tényleg. És mielőtt kínosabb lesz a szitu, én szerintem megyek és felöltözöm. –
besiettem a fürdőszobába. Lehet, hogy most mindenki azt gondolja, túlreagálom a dolgokat, pedig
nagyon nem. Még a karrierünk legelején megígértettem vele, hogy ha tűzvész van, ő akkor is eljön a
koncertjeinkre.  És  egészen  mostanáig  betartotta.  Minden  koncerten  hátul  tombolt,  énekelt  és
bíztatott minket. Most viszont cserbenhagyott.

Felkaptam magamra néhány göncöt. Egy farmer rövidnacit és rá egy „Keep calm and listen to
Micheles” feliratú pólót. Nem igazán volt kedvem túlbonyolítani a dolgot, de talán mindenki ezt
szerette bennem. Az egyszerűségemet.

Az előszobába siettem, ahol magamra kaptam a magasított szandálomat.

- Még ma lesz Máténál egy próba, oda eljössz velem? – hangomban tisztán csengett a flegmaság.
Lilla arca elárulta, hogy nagyon rosszul esik neki, de nem tette szóvá.

- Persze! Legalább ott lássalak benneteket. – Gyorsan ő is összerendezte a papírjait, felvette a
papucsát és elindultunk a nagyvárosba.  Odakint olyan kellemetlenül  ért  a meleg,  hogy az első
gondolatom rögtön az volt, odafent sokkal könnyebb és én szeretnék visszafordulni.

Legalább negyven fok volt, és mindenhol tűzött a nap. A gyors terepszemle után rájöttem, hogy
sehol nincsen olyan szakasz, ahol legalább egy kis árnyék lenne, ennek ellenére viszont rengeteg
ember volt az utcán.

Én személy szerint gyűlöltem a meleget.  Egyszerűen nem tudtam elviselni  magam körül,  és
ilyenkor mindig a szobám mélyébe lapulva ittam a hideg kis sörömet. Viszont most egyáltalán nem
tehettem ezt meg.

- Nézzük a jó oldalát. – Lilla kihúzta magát, és hunyorogva a labdázó gyerekek felé kezdett
bámulni.

- Ennek van olyan? – horkantam fel.

- Ahha. – kíváncsian néztem rá. – Nem kell tömegközlekedést használnunk.

- Abba körülbelül belehalnék.


