
81 

 

Rozán Eszter: 
 

Késés 

 
Irénke türelmetlen pillantást vetett a szemközti faliórára. 
Lassan háromnegyed órája várakozott az étterem egyik 
félhomályos sarkában, megivott két és fél pohár kólát, 
de Feri még mindig nem bukkant föl. Barátja sosem volt 
híres a pontosságáról, ám a legrosszabb esetben is csak 
húsz-huszonöt percet késett. Hiába bombázta 
üzenetekkel, nem kapott választ, a telefonhívásra sem 
reagált.  
Talán valami baj történhetett, villant át az agyán.  
Vidám társaság üldögélt a mellette lévő asztalnál, 
pezsgőztek, nevetgéltek, rendkívül jól érezték magukat. 
Egy fiatal, szőke hajú férfi születésnapját ünnepelhették, 
mert ajándékokat kapott az újonnan érkezettektől. A 
férfi teljes erőbevetéssel szórakoztatta a körülötte ülő 
lányokat, akik egyfolytában kacarásztak a szavain. Irénke 
gyanúja a születésnapot illetően hamar beigazolódott, 
mert egyszer csak eloltották a villanyt, és megjelent egy 
pincér, kezében torta, tetején csillagszóró szikrázott. 
– Happy birthday to you! – énekelte a csapat. 
Az étteremben lévők elhallgattak, mindenki az 
ünnepeltre figyelt.  
Miután kialudt a csillagszóró, a férfi meghatottan vette 
kezébe a szeletelőkést. 
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– Köszönöm szépen, kedves barátaim! Nagyon örülök, 
hogy itt vagytok velem ezen a napon. Az első szeletet 
annak adom, aki a legcsodálatosabb nő ezen a világon.  
Hatalmas ováció követte a bejelentését. A férfi óvatosan 
elhelyezte a kistányéron a tortát, a figyelme még arra is 
kiterjedt, hogy a hab ne csússzon le a tetejéről, majd 
átnyújtotta egy örömtől kicsattanó arcú lánynak.  
A lány átvette, hálásan a férfira nézett, majd visszaült a 
helyére. A többiek nem hagyták annyiban. 
– Csókot, csókot, csókot! – skandálták. 
A férfi a lányhoz fordult, ajkuk gyengéden összeért. 
– Szeretlek! – suttogta a férfi. 
Irénke eddig bírta, jóllehet már a csóknál elfordította a 
fejét. Kimondhatatlan irigység töltötte el. Miért nem tud 
Feri ilyen lovagias lenni, mint ez a pasas? Az ő Ferije 
kerül minden feltűnést, a kezét is alig meri megfogni 
ismerősök előtt, ugyanis az az elve, hogy a szerelem két 
ember magánügye, nem kell mások orrára kötni, pláne 
dicsekedni előttük. Ezzel Irénke is egyetértett, de azért 
nem bánta volna, ha a barátja jelzi valahogyan, hogy ők 
összetartoznak, és nem úgy mennek végig az utcán, mint 
két idegen.  
A szerelmi vallomás még távolabb állt tőle. Ha jobban 
belegondolt, rá kellett jönnie, hogy Feri még sohasem 
mondta ki, hogy szereti.  
 
Édes-keserű nosztalgiával gondolt vissza az első 
randevújukra. A Kiserdőben sétálgattak, gyönyörű 
májusi délután volt, csicseregtek a madarak, hétágra 
sütött a nap, orgonaillat szállt a levegőben. Letelepedtek 
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egy padra egy dús lombú hársfa árnyékéban, Feri 
lelkesen mesélt magáról, a munkájáról, a jövőbeli 
terveiről. Egy kerékpárboltban dolgozott eladóként, arról 
ábrándozott, hogy majd valamikor egy saját üzletet nyit. 
Egyáltalán nem telt el magától, figyelmesen hallgatta 
Irénkét, látszott rajta, hogy valóban érdekli, amit a lány 
mond. Ennek Irénke különösen örült, mert addig ritkán 
engedték szóhoz jutni, a körülötte élő emberek főleg a 
saját hangjukat szerették hallani, Irénke véleményére 
nem igazán voltak kíváncsiak. Feri nem csupán megértőn 
bólogatott, odaillő kérdései azt bizonyították, hogy 
tényleg érdeklődik a lány iránt. Amikor Irénke elmesélte 
egy gyerekkori balesetét – klasszikus eset, a barátnőivel 
kidobózott, a labda kigurult az úttestre, a lány 
utánaszaladt, éppen jött egy teherautó, már nem tudott 
fékezni, szerencsére enyhe zúzódásokkal megúszta –, 
Feri együtt érzőn megjegyezte: 
– Hű, elég rázós lehetett, még az a jó, hogy nem lett 
nagyobb bajod.  
Ekkor érezte először, hogy összetartoznak. Bátortalanul, 
feltűnően a másik irányba bámulva megszorította a fiú 
kezét, aki legnagyobb meglepetésére viszonozta a 
gesztust. Jó darabig üldögéltek így, kéz a kézben. Már 
nem számított, miről beszélgetnek, a fiú közelsége 
felülírt minden mást. 
Nevetgélés ütötte meg a fülüket, három alak tűnt fel a 
szemközti ösvényen. Feri egyetlen rántással húzta ki a 
kezét a lány szorításából, óvatosan odébb húzódott. 
Ahogy a három figura (két fiú és egy lány) közelebb ért, 
úgy nőtt Feri zavara. 
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– Sziasztok! – köszönt oda. 
– Á, a Bodor Feri! – ismerte fel a lány. – Nem jöttök 
velünk? Lemegyünk a tóhoz. 
Feri villámgyorsan megrázta a fejét. 
– Kösz, most nem. 
Irénkének rosszul esett, hogy Feri nem mutatta be a 
barátainak, aztán arra gondolt, hogy még túlságosan új a 
kapcsolatuk, talán majd legközelebb.  
A fiú félszegsége azonban később sem oldódott fel.  
 
Megint a faliórára nézett, elhatározta nem vár tovább. 
Az udvariassági várakozás maximumát is teljesítette, 
most már biztos, hogy Feri nem fog eljönni. A pénztár 
felé indult éppen, amikor felpattant a bejárati ajtó, Feri 
rontott be rajta borzasan, egy csokor vérvörös rózsával.  
– Ne haragudj, hogy elkéstem! Defektet kapott a 
biciklim, gyalog kellett végigjönnöm az egész városon, és 
még a virágboltba is beugrottam, hogy kiengeszteljelek.  
Irénke haragja egy pillanat alatt elpárolgott. Akármilyen 
is, Feri mégiscsak az ő Ferije, úgy, ahogy van, az összes 
hibájával és erényével együtt.  
Boldogan vette át a csokrot. 
A születésnapi asztalnál most már őket tapsolták. 
 
 
 
 
 
 
 


