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1.
Érdekes volt az a pasas, aki felszedte. Arra gondolt, hogy régen

volt már férfival.  Talán kielégítetlenebb is volt a szokottnál.  De
még nem akart normális kapcsolatot. Még túlzottan fájt, amit John
tett vele. Persze, nem kellett volna a szívére venni. De ne vegye a
szívére, hogy ott találja Samanthával egy ágyban? Naná, hogy a
szívére  veszi.  Nézze  is  el  neki,  hogy pont  azzal  a  repedtsarkú
libával csalja meg. Még alakja sincs, se melle, se combja. Ahogy
elkezdett ezen gondolkodni, egyből ideges lett, így, hat hónap után
is.  Nem szabad,  ezt  nem szabad.  Arra  kell  most  a  gondolatait
vezetnie, hogy élvezze ezt az egész helyzetet. Itt van egy kellemes
bárban, egy tényleg jóképű férfi mellett.

A férfi  kb.  190 cm magas.  Szereti  a  magas férfiakat,  egész
életében  azokra  bukott.  Szép,  formás  idomai  vannak,  még  a
mellényen keresztül is jól látható. Biztosan rengeteget törődik a
testével. Ez jó jel. A póló úgy feszül a férfi mellkasán, hogy minden
egyes izomcsoportot jól lát. És nemcsak a mellkasán feszülnek a
dolgok. Amikor a sörözőben meglátta, valahogy a szeme pont oda
tévedt, a nadrágjára. Egy nő ezt akkor is megérzi, ha nem ilyen
látványos.  Látta,  hogy a férfi  úgy jött  oda hozzá,  hogy minden
bizonnyal már vagy negyed órája nézte, nem is csak nézte, hanem
egyenesen legeltette rajta a szemeit. Eredetileg zenét hallgatni jött
ide. Esze ágában sem volt senkit felszedni eredetileg. De amikor
meglátta ezt a férfit, akkor kezdett engedni a dacból. Meglátta a
feszülő izmokat, és belegondolt, hogy milyen jó is lehet egy ilyen
férfi karjaiba omlani. És talán ez izgatta fel. A zene már nem is volt
annyira fontos. Nagyon szerette ezt a rock-kocsmát, már évek óta
járt ide. Volt, hogy zenét hallgatni, volt, hogy barátokkal. Mikor
még John a színen sem volt, már ide járt a barátaival, barátnőivel.
Szerette ezt a füstös helyet, jó kis zenekarok léptek fel. Most is
valami furanevű új formáció játszott, de nem is a nevük volt fontos.



Hallgatta a zenét, rendelt magának egy sört és elüldögélt a pohár
mellett. Hátha.

És akkor látta meg, hogy közeledik felé ez a férfi. Magasan,
izmosan, keményen. Ez egyből felizgatta. Szerette, ha felizgulnak
rajta a férfiak. Pedig most tényleg nem volt szexisen felöltözve. A
zenehallgatáshoz nem kell kiöltözni. Persze, hab lenne a tortán, ha
valami történne, ha végre valaki felfedezné, hogy itt ül egyedül,
általában minden második  szombat  este.  De  a  mai  estéig  nem
történt semmi. Talán látták rajta a fájdalmat? Ki tudja. De már nem
is számít.  Most végre valahára valaki észrevette. Hogy ő is nő,
hogy szép, hogy izgató. Néznek egymás szemébe, szól a zene, és
azt  veszi  észre,  hogy a  férfi  keze odaér  hozzá.  Először  csak a
combját fogta meg. Erős, izmos keze volt. Jólesett, hogy rátette a
kezét a combjára. A térdéhez nyúlt, majd széttárta az ujjait, és ott,
a  bárpultnál,  mindenki  szeme  láttára  óvatosan  végigcsúsztatta
egészen fel, a combja hajlatáig. Borzongás futott rajta végig, azt
érezte, hogy hirtelen átrázza valami kellemes hidegség. Közben a
férfi mélybarna szemeit nézte. A férfi keze lassan visszacsúszott a
térdéhez, majd ismét fel, de most már a belső combján. A kellemes
borzongás  megismétlődött.  Nem  húzta  teljesen  fel  a  kezeit  a
hajlatáig.  Pedig annyira  szerette  volna,  de mégiscsak nyilvános
helyen voltak. Ahogy érezte a férfi kezének a melegségét, érezte,
hogy elkezd lüktetni. Nem szokott ilyet csinálni, szokatlan volt a
helyzet. De a kocsma félhomályában nem láthatta senki pontosan,
hogy mit csinálnak. Olyan helyen ültek, ahol nem voltak szem előtt,
és itt  nem szokás egymás magánéletét bámulni.  Ha valaki nem
zenét  hallgat,  akkor  beszélget  a  másikkal,  vagy  kapcsolatot
kezdeményez,  mint  ők  most.

A férfi közben a másik kezével megfogta a fejét, és közel húzta
magához, hogy meg tudja csókolni. Mikor odament hozzá a férfi, n
em  nagyon  beszélgettek,  csak  néhány,  udvariassági  mondat
hangzott el köztük, majd a zenét kezdték el közösen élvezni, és
ekkor tévedt el először a férfi keze a combjára. Bár lehet, hogy



nem is volt az akkora tévedés. Aztán azt érezte, hogy közelebb
húzza a férfi, majd a combja után a derekát kezdte el simogatni. A
borzongás  egyre  kellemesebb és  kellemesebb lett.  Azt  szerette
volna, ha a férfi megfogja, és ott helyben a magáévá teszi. Persze,
tudta, hogy ez nem lehet, de jólesett volna, be kell vallani. A fenébe
is azzal a sok udvariaskodással. Hogy első randi, meg ismeretlen,
tulajdonképp a teljes nevét sem tudja, de kit érdekel. Itt és most
akarja ezt a szituációt kiélvezni. A férfi keze már nem a combját
fogta,  nem  is  a  derekát,  hanem  a  blúza  alá  tévedt.  Ajkuk
eltávolodott  egymástól,  a  férfi  mögé  került,  és  a  blúza  alatt
simogatta, majd a fülébe súgta: -  Nem kellene kicsit levegőzni?
Ismerek egy jó kis helyet. – és innen már nem volt visszaút.

A férfi kifizette a sörét. Mikor kikérte, ő már korábban kifizette
a  sajátját.  Nem  számított  arra,  hogy  bárki  meghívhatja,  ezért
rögtön a rendeléskor letette a pénzt a pultra. Aztán meg sem itta.
Ez  a  sör  is  csak  azért  volt  előtte,  mert  nem akart  úgy  zenét
hallgatni, hogy nem rendel semmit egy sörözőben. Alapvetően nem
nagyon szerette a sört. Nem volt hozzá még elég meleg. Igaz, hogy
május volt, de még nem volt az az igazi nyári hőség.

Kimentek  a  kocsmából.  Az  utca  szinte  kihalt  volt.  A  férfi
megfogta a derekát, magához rántotta, belenézett azokkal a csodás
szemekkel  a  szemeibe  és  megcsókolta.  Eközben  nadrágja  alá
csúsztatta az ujjait.  Tetszett  neki  ez a hirtelen behatolás.  Nem
akart ellenállni. Fura, új érzés volt, és ez magával rántotta. Nem
tudta,  hogy  mi  vonzotta  ennyire  a  férfihez.  Érezte,  hogy  erős,
izmos a férfi keze. Ahogy szorosan magához ölelte, érezte a férfi
nadrágjában a keménységet, amire már annyira várt hónapok óta.
Olyan régen volt már férfivel, hogy el is felejtette, milyen az, és
érezni  akarta,  ahogy  végre  egy  férfi  teljes  erejével  belehatol.
Kívánta. Nem érdekelte semmilyen tradíció, semmi szokás, csak a
pillanat. Szimpatikus volt a férfi. Barátságos szeme, arca volt. Egy
cseppet sem félt tőle, csak hagyta átadni magát a vágynak.



A férfi elővette közben a kocsikulcsát. Az autója ott állt nem
messze az utcán. Kikapcsolta a kocsi riasztóját, és látta, hogy egy
óriási szürke platós Chevy Apache-a van a férfinek. Illik hozzá, szó
mi  szó.  Viszonylag  tiszta  volt,  de  nem volt  éppen  tükörsimára
kitakarítva, ez most nem zavarta. Az látszott rajta, hogy a férfi
sokat járhatja az erdőt, mezőt, mert elég sárosak voltak a sárvédői,
meg a kocsi  alsó része is.  De ez itt  és most nem is számított.
Valahogy  bízott  ebben a  férfiben.  Elveszett  a  szemeiben,  talán
ezért.  Hogy  miért  olyan  a  kocsija?  Kit  érdekelt.  Lehet,  hogy
horgászik, vadászik, az is lehet, hogy erdőőr. A város mellett elég
nagy erdők voltak,  viszonylag közel.  Nem volt  csoda,  ha valaki
terepjárót vesz, sokan jártak ki a város mellé a zöldbe.

A férfi kinyitotta neki az ajtót, beszállt, majd ezután a férfi is
beszállt  a  kocsiba,  beindította  az  autót,  majd  a  jobb  kezét  a
combjára tette, és a térdétől felnyúlt egészen a combja hajlatáig,
de  most  nem hagyta  abba ott.  Felnyúlt  tovább,  középre  is,  és
érezte, ahogy a Vénusz-dombját teljesen beteríti a férfi tenyere.
Jólesett. A férfi rámosolygott, majd belelépett a gázba. Kifordult az
utcából, és szinte nyílegyenesen a folyópartra hajtott. Ráment arra
az útra, ami levitt kicsit a folyó mellé. A szerelmesek szoktak itt
eltölteni néhány kurta órácskát.

- Akarod? – a férfi csak ezt kérdezte.

- Igen, akarom. Csak kérlek, légy gyengéd. Hónapok óta nem
voltam senkivel. Lassan azt sem tudom, hogy milyen is az.

- Ne aggódj, ugyanolyan óvatos leszek, mint minden nővel az
első alkalommal.

A férfi leállította a motort, a rádiót pedig bekapcsolta. Igazából
nem is volt fontos, hogy milyen zene szól. Egy lényeges volt: végre
valahára megint egy férfi  karjaiban lenni,  akinek a meleg szája
hozzáért az övéhez. Érezte, ahogy a nyelve először megnyalja az
alsó ajkát, majd behatol a fogai közé és az ő nyelvét keresi. Átadta



magát a csók élvezetének. Ez is régen volt már. Nagyon régen.
Jólesett csókolni, jólesett hozzáérni egy másik ember puha, kissé
nedves ajkaihoz. Jólesett, ahogy a férfi nyelve az ő nyelvét kereste
minden  mozdulatával.  Becsukta  a  szemét,  és  átadta  magát  az
élvezetnek.

Felemelte a kezeit a férfi mellkasához. Érezni akarta a férfit
minden porcikájával. Végigsimította a férfi mellkasát. Jóleső érzés
volt.  Majd a kezeit kissé széjjelebb vitte, hogy a férfi  karjait is
alaposan  végigsimítsa.  A  férfi  karja  erős  volt.  Lehet,  a  fizikai
munkától, lehet, hogy a sok sporttól. Arányos, izmos teste volt. Jó
volt hozzáérni, jó volt megfogni. Azt érezte közben, hogy a férfi
egyre közelebb jön hozzá. Erősen szorította a derekát, kicsit már
erősebben is, mint kellett volna. De jólesett neki a férfi érintése,
ahogy a keze benyúl a blúza alá, majd végigsimítja a hátát, ahogy a
keze lassan előre csúszik, és a hasát kezdi el simogatni. Érezte a
férfi kezének a melegét. Kicsit összerándult a hasa, régen volt már,
hogy így simogatták,  ilyen finoman és érzékien.  Majd ő is  úgy
döntött, hogy belefeledkezik a férfi testébe. Felhúzta a férfi pólóját,
és kezét betette a férfi pólója alá, majd körmeivel óvatosan, nem
fájdalmasan végigszántotta annak mellkasát. Ahogy a férfi fogta,
simogatta a hasát, úgy kezdett el előtörni belőle a kéj, és lassan,
kapkodva kezdte el venni a levegőt. Egy kis nyögés tört elő belőle,
amit nem is akart visszatartani.

A férfi ekkor a kezét lejjebb csúsztatta és benyúlt a nadrágjába.
Érezte, ahogy csúszik lejjebb, egyre lejjebb a keze. Teljesen nedves
volt már, a férfi ujjai játszi könnyedséggel hatoltak belé. Azt érezte,
hogy valami nagy forróság önti el a belsejét. Olyan jó volt, ahogy
végre  megint  egy  férfit  érzett  a  közelében,  ahogy  simogatja,
csókolja.

Közben a férfi ajkai nem szakadtak el az övétől, folyamatosan
egymást csókolták. Jó volt érezni a melegséget, amit adott a férfi
ajka. A nyelvei hol a fogát érezték, hol az ajkát simogatta vele, a



legjobb érzés mégis az volt, amikor a férfi ajka az övéhez ért.

A férfi ujjai teljesen belé hatoltak. Érezte, ahogy először egy
ujjal érinti meg, majd érezte, ahogy a másik ujját is az előző mellé
zárja és még nagyobb melegség öntötte el a testét. Jólesett, ahogy
a  férfi  mozgatta  az  ujjait.  Szinte  alig  kapott  már  levegőt  a
gyönyörtől, ekkor azonban a férfi összes ujját egymás mellé zárta
és már érezte is, hogy a férfi keze teljesen beléhatol. Ez már kicsit
fájt,  de még nagyobb örömet érzett így is,  mintsem a fájdalom
gátolta volna az öröm élvezetében. Azonban érezte, ahogy a férfi
keze egyre szélesebben és fájdalmasabban hatol belé.

- Kérlek, óvatosan, ez fáj – mondta, de alig hallhatóan. A férfi
mintha meg sem hallotta volna,  egyre mélyebben és erősebben
nyomta az ujjait. Ez már nem volt jó. Nagyon nem.

-  Kérlek,  fáj,  ne csináld így! – most már teljesen hallhatóan
mondta.

- Nem érdekel, Te is csak egy kurva vagy, mint az összes többi.
Megérdemled. Te is csak azok közé tartozol, akik jönnek, és nem
érdekli őket semmi, csak hogy magamba húzzam őket.

- De fáj, hagyd abba, engedj el! Kérlek…

Ekkor  már  annyira  fájt  a  belsője,  hogy  az  eddigi  izgalmas
borzongás  megjegesedett.  Most  már  csak  egy  dologra  gondolt:
kiszabadulni  és  elmenni  innen.  Azonban  érezte,  hogy  a  férfi
felemeli azt a karját, amivel eddig nem is tett semmi. Nem is vette
észre, eddig, hogy a férfi csak azzal a kezével simogatta, ami még
most is benne volt, és fájt. Nagyon fájt. A másik kezében valami
megcsillant,  amit  nem látott  rendesen,  csak  egy  hirtelen,  erős
nyilallást érzett. És azt, hogy néhány másodperc múlva már nem
tudott megmozdulni sem, csak elernyedt, elkezdett hirtelen forogni
vele  a  világ.  Hányingere  volt,  el  akart  szabadulni,  de  csak
homályos foltokat látott. Eltűnt a fájdalom is, és hirtelen elsötétült



a világ.

 



2.
Ez  is  ugyanolyan  kurva,  mint  a  többi.  De  legalább  csinos,

nagyon csinos – gondolta. Meg kell  mutatnia, hogy hogyan kell
rendesen  viselkedni.  Szerette  éreztetni  a  hatalmát.  Pontosan
tisztában volt a képességeivel, a külsejével, azzal, hogy mennyire
megnyerő. Férfiakat, nőket egyaránt meg tud fogni a sármjával.
Bármikor  bármi  történt,  egy  kis  félrehúzott  mosollyal  ki  tudta
magát  a  csávából  rántani.  Tudta,  hogy nem bánthatja  senki  és
semmi.  Mindig is  tudta,  hogy több,  jobb a többi  embernél.  De
valahogy  mégsem  tudott  kitűnni.  Az  anyja  állandóan  verte.
Gyerekként  megpróbált  mindig  segíteni  mindenkin,  de  a  végén
mindig ő jött ki vesztesen mindenből.

Nem tudja, hogy ki az apja. Annyit tudott csak, hogy az anyja
egyik  befüvezése  után  kilenc  hónappal  megszületett.  Abban  az
időben született meg, amikor szabadabban, szabatosabban élt a
fiatalok  egy  része.  Az  anyja  is  ezek  között  az  emberek  között
töltötte  az  idejét.  Amikor  megszületett,  kicsit  megváltozott,  de
mégsem annyira, hogy az emberek megszokott életét élje. Utána is
füvezett, bár már nem annyit, mint régebben. De ennek ellenére
mégis sokszor nem volt magánál. Járt óvodába, iskolába, vagyis
inkább iskola mellé. Az alapfokú oktatást gyorsan végigvitte. Nem
sokat kellett  tanulnia,  mindig jó esze volt.  Inkább bosszantotta,
hogy dolgozatot kell írni, hogy számonkérés van. Tulajdonképpen a
tanárokat  is  személyes ellenségének tekintette.  Egyszerűen úgy
gondolta,  hogy  ő  mindenki  felett  áll  a  tudásával,  amit  úgy
szippantott  magába,  mint  a  szivacs  a  vizet.  Mindig  is  gyors
felfogóképessége volt,  de  tanulni  valahogy mindig  is  gyűlölt.

Gimnáziumba  beíratta  az  anyja,  de  szinte  sohasem járt  be.
Igazából csak akkor volt benn, amikor valami számonkérés volt.
Helyette  inkább  a  számítógépes  játékokat  bújta,  vagy  rótta  az



utcákat magában, ha egyikhez sem volt kedve, akkor olvasott.

Nem  szerette  az  anyját.  Állandóan  verte,  ütötte,  teljesen
mindegy volt, hogy mit csinált. Igazából keveset látta tiszta aggyal.
A születése után nem szívott annyit, de mégis sokszor volt ittas,
meg volt betépve. Pénzük hol volt, hol nem volt. Mikor gyerek volt,
sohasem tudta, hogy miből van az anyjának pénze, mert dolgozni
ritkán járt. Gyerekként azt hitte, hogy a pénz az úgy jön magától,
és hogy az anyja azalatt a kis idő alatt, míg távol van, megszerez
mindent.

Azt  el  lehet  mondani,  hogy  nem  éltek  rosszul,  sőt,  néha
kifejezetten jól éltek. Mindig volt minden, amit csak szeretett volna.
Ha szüksége volt valamire, rájött, hogy csak hozzá kell bújni az
anyjához, odadörgölőzni hozzá, és máris mindent megkap. Néha
jöttek különböző emberek az anyjához,  velük is  könnyen tudott
bánni. Mikor még gyerek volt, játékot, csokoládét, édességet kért.
Ha kért valamit, csak oda kellett mennie az idegen emberekhez.
Ha azt akarták, hogy ne legyen útban, akkor is mindent megadtak
neki, amit csak kért. Kisgyermekként kitalálta, hogy hogyan lehet
így manipulálni az embereket. Rájött, hogy mit kell tennie, hogy
megkapjon mindent, amit csak akar. Így eshetett meg az, hogy már
16 évesen olyan autót vezethetett, amiről mások csak álmodtak.
Volt több férfi is, aki néha eljött beszélgetni az anyjához, és ahogy
meglátta őt, szinte az első mondata az volt, hogy itt a kocsikulcs,
menjen el vele, ahova csak akar. Sőt, még pénzt is adtak neki, hogy
nyugodtan költsön.

Ebben az időben már kezdett felnyílni a szeme, és egyre több
mindenre jött rá, hogy kicsoda is ő és az anyja valójában. Ahogy
figyelte a világot, rájött, hogy miből is van annyi pénze az anyjának.
Rájött, hogy az anyja prostitúcióval kereste a pénzt. Az a sok férfi
pedig,  aki  odaadta  neki  a  kocsiját,  vagy  a  stricije  volt,  vagy
kuncsaft, vagy ki tudja. De egyben kezdett nagyon biztos lenni. Az
anyjának nem volt senki az életében, akit szeretett volna. Kizárólag



a pénzért volt együtt férfiakkal. A kurválkodás mellett pedig úgy
nézett ki a helyzet, hogy füvet is árult az anyja, vagy talán más
kábítószert is. Egy biztos: tiszta helyről pénzük nem volt. A fű meg
a drog miatt nem nagyon utálta az anyját, de azért, hogy a testét
áruba  bocsátotta,  annál  inkább.  Gyűlölte,  hogy  egy  nő,  akinek
gyermeke van, abból él meg, hogy odaadja a testét férfiaknak, még
akkor is, ha ebből a pénzből tud enni adni a gyerekének. Sokszor
gondolkodott azon, hogy egy halom dolog van még, amivel pénzt
lehet keresni. Miért pont ez? És miért pont az ő anyja.

És ez a nő is olyan, aki itt fekszik a kocsijában. Ez is csak egy
kurva. Gyűlölte ezért. Majd megmutatja ezeknek a nőknek, hogy
hogyan kell tisztességesen viselkedni. A kocsmában is kifizettette
volna  a  sörét  a  kis  ribanc,  ha  korábban észre  veszi  őt,  ebben
teljesen biztos volt. Gyűlölte. Bár fel is izgatta, mert gyönyörű teste
van.  Jólesett  nézni  a testét.  Így,  elernyedten,  nem voltak olyan
feszesek a vonásai,  hanem csendes,  békés volt  az arca.  Lassan
lélegzett,  az altató gyorsan és stabilan hatott,  amit  injekcióban
beadott neki.

Most, hogy végre nyugton volt a lány, meg tudta nézni, milyen
békés is így. Szép volt a haja, selymes. Persze, nem annyira, mint
az  anyjáé  volt,  de  szép,  hosszú,  barnás-vöröses  haja  volt.  És
mindehhez érzéki ajkai. Vérvörös rúzzsal kikenve persze. Na, ez
azért  nem tetszett  már annyira.  Biztos fel  akart  valakit  szedni,
azért festette így ki magát. Ribanc. Aztán nézte tovább a lánynak
az arcát. A szemeire már nem is nagyon emlékszik, hogy milyen
színe volt,  ezért  felhúzta kicsit  az egyik szemhéját,  hogy lássa.
Gyönyörű tengerkék szeme volt. Szép volt a lány, be kell vallani. Az
anyja is szép volt. És pont egy ilyen gyönyörű lány árulja a testét?
Igaz, hogy nem az utcán szedte fel, de teljesen egyértelmű volt,
hogy csak azért kezdett ki vele, csak azért ismerkedett vele, hogy
szex után majd elkérje a bérét. Az ilyen lányok mindig elkérik. Az
anyja is elkérte.



Nézte a lányt tovább. Szép, íves nyaka volt. Elképzelte, ahogy
majd a bunkerben végignyalja,  majd megteszi vele azt,  amit  az
előzővel is. Nézte a lány nyakát és elfogta az izgalom. Nézni a lányt,
elképzelni,  ahogy  kicsit  feléled,  de  mégsem  teljesen,  és
szaporábban veszi a levegőt az izgalomtól, libabőrös lesz az a szép
bőre a hidegtől, meg a félelemtől. Élvezte, ahogy másokon tudott
uralkodni,  hogy  meg  tudja  mutatni  másoknak,  hogy  ő  az,  aki
megmutatja nekik, milyen életet is kellene élniük. Mert ő volt az,
aki tudta, hogy hogyan kell viselkedni egy nőnek. Vagyis hogyan
nem  kell  viselkedni  egy  nőnek.  Pláne  egy  tisztességes
családanyának.  Azt  nem tudta,  hogy ez a  lány anya vagy sem.
Valószínűleg nem az. Túl szépek voltak még a mellei, nem voltak
megereszkedve  a  gyermekszülés  után.  Nézte  a  lány  mellkasát,
ahogy  lassan  emelkedik,  amikor  veszi  a  levegőt,  majd  süllyed,
ahogy  kifújta.  Most  még  egyenletesen  lélegzik.  Még  lélegzik,
egészen pontosan.

Nézte a lányt, ahogy feküdt mellette. Dögös volt, csinos, de elég
rendesen  kihívó  ruházattal.  Szűk  farmer,  amiből  egyértelműen
kilátszott  a  szeméremdombja.  Olyan  volt,  mint  egy  kis  kerek
gombóc,  amit  odatettek  a  lány  lába  közé.  Hogy  ő  azt  teljes
egészében kiélvezze. Elképzelte, hogy a lány teljesen leborotválja
magát. Ha pedig nem, akkor ő fogja neki leborotválni. De még nem
ért a testéhez, még nem. Itt nem lehet, itt az elhagyott helyen még
nem. Majd ha beér a bunkerbe, ott megtesz mindent, hogy móresre
tanítsa a lányt. Megnézte a lány pulzusát, hogy rendben ver-e. Az
altatónak még vagy három órán keresztül hatnia kell. Pont akkor
fog felébredni, amikor kell. Gondolta és közben kissé elmosolyodott.
Elfordította  a  kocsikulcsot,  felbőgött  a  motor,  kitolatott,  majd
elindult  a  megszokott  úton.

 



3.
Fel kellene kelni – csak ezt érezte, de valahogy nem tudott.

Olyan érzés volt, mintha egy nagyon mély álomból ébredne. Fájtak
a csuklói, a lábai, és egyiket sem bírta megmozdítani. Ki kellene
nyitni  a  szemét  is  –  gondolta.  De  elég  nehezen  ment,  mintha
mázsás súly nehezedett volna rá. De nagy nehezen sikerült neki
kinyitni. Nem volt nagy fény, így nem kellett hozzászoknia. Valami
faházban lehetett, bár pontosan nem tudta, hogy hol. Még sohasem
volt itt azelőtt. És most jött rá, hogy miért is fáj a csuklója és a lába:
ki volt kötve. Lábai szétfeszítve, a kezei pedig magasan a feje fölé
hőzva.  A  fejét  kicsit  meg  tudta  mozdítani,  de  nem  nagyon.
Rettenetesen kényelmetlen  volt.

A szemeit is lassan tudta csak fordítani, hogy felfedezze, hol is
van. Nagyon kába volt még. Vízszintesen feküdt, sok mindent nem
látott,  de  azért  nagyjából  beazonosította  a  helyet.  Egy  faház
lehetett, talán rönkház, ki tudja. Annak egyik szintjén volt. Balra
tőle világosság szűrődött be, de nem túlzottan. Mintha paravánt
húztak volna az  ablak elé.  Megpróbálta  a  fejét  balra  fordítani,
amennyire csak tudta.  Nem tudta,  hogy hol  vannak.  Faházban,
elsötétítve. Valószínűleg nem a városban lehettek, mert nem hallott
utcazajt, ami kívülről szűrődött volna be.

Észhez kell térni, térj észhez, térj észhez, nagyon gyorsan! –
mondogatta  magában,  bár  ez  nem  sokat  számított.  Az  agya
iszonyatosan le volt lassulva. Nem tudta, hogy mit kapott, mitől
dőlt ki és hogy került ide. Az biztos volt, hogy nem saját maga
kötözte meg saját magát, ilyet azért még ő sem tud produkálni. De
akkor  mi  is  volt,  és  hogyan?  Megpróbálta  visszapörgetni  az
emlékeit  egészen  addig,  amíg  elindult  otthonról.  Igen,  valami
rémlik. Felöltözött, elment a kocsmába zenét hallgatni. Na jó, elég
sokszor járt már itt,  de azért törzshelynek nem nevezné. Zenét



hallgatott, és igen, akkor jött oda az a jóképű pasas. Igen, arra
emlékszik. Hogy ki kit szedett fel, már nem is rémlik. De akkor
lehet,  hogy  az  a  pasas  hozta  ide?  Kissé  megállt  a  szívverése.
Kezdett  visszatérni  az  emlékezete.  Eszébe  jutott  a  férfi  izmos
mellkasa,  a  pólója,  a  nadrágja.  Eszébe  jutott  a  simogatás  a
kocsmában.  Az  is,  hogy  semmi  félelem  nem  volt  benne.
Barátságosnak,  bizalomgerjesztőnek  látta  a  férfit.  De  hogy  így
elkábítsa és megkötözze? Na jó, nincs senkire ráírva, hogy bűnöző.

Kicsit gondolkodott ezen, de nem sokáig. Vagyis neki úgy tűnt,
hogy  nem sokáig.  Igazából  jól  elvesztette  az  időérzékét.  Olyan
szinten le volt tompulva, hogy azt sem tudta, hogy mennyi ideje
ébredt fel, mennyi időbe telt, amíg életet lehelt magába. Szóval,
vissza a gondolatokhoz. Hol is tartott? Igen, annál a jóképű pasinál.
Arra emlékszik, hogy kimentek a kocsmából, beült a kocsijába, és
emlékszik a kezére, az ölelésére. Lehet, hogy nem is volt olyan
finom és gyengéd, így utólag belegondolva. Csak szüksége volt egy
erős férfikézre, aki megint úgy simítja végig, ahogy csak egy férfi
simíthat végig egy nőt. És itt elkezdtek az emlékei kopni. Rémlik,
hogy  csókolóztak,  simogatta,  de  több  már  nem.  Nincs  hirtelen
válaszfal, semmi éles dologra nem emlékszik. Akkor nem ütötték le,
nem szúrták le. De valahogy mégis idekerült.

Ekkor  kicsit  meg  is  ijedt,  hogy  esetleg  bántották  volna.
Megpróbált  tudatosan a  testére  koncentrálni.  A  szíve  elkezdett
hevesen verni, amikor végre rájött, hogy ő tulajdonképpen meg van
kötve  és  fogoly.  De  egyszerűen  nem  volt  ereje  kiabálni.  És
egyébként is kinek kiabáljon? Nincs értelme. Itt van egy házban, ki
tudja, hogy hol, talán az isten háta mögött, úgysem hallaná meg
senki. Most inkább magára kellene koncentrálnia. Meg persze arra,
hogy hol  is  van,  hogy tud kijutni  innen.  Amíg meg van kötve,
gyakorlatilag sehogy.

Mindig  szándékosan  terelgetni  kellett  a  gondolatait.
Egyszerűen nem tudott figyelni. Máskor ez olyan könnyű volt. Egy



dologra koncentrálni. Most egyszerűen nem ment. Fáradt volt az
agya, nem tudott most a menekülésre koncentrálni. Még nem volt
teljesen  éber.  Visszatért  tehát  a  testi  épségéhez.  Megpróbálta
kicsit megmozgatni a lábujjait, hogy érzi-e még, vagy érez-e benne
fájdalmat.  Meg tudta mozgatni,  ennek örült,  tehát  a lábai  nem
törtek el. A bokája fájt, de rájött, hogy az a szíj miatt van, amivel
kikötözték. Egy ágyhoz volt kötözve. Ez nem jó hír. Elkezdett a
lábára koncentrálni, hogy fáj-e. Megfeszítette az izmait, amennyire
csak tudta, hogy érezze, nincs nagy baj.

Nagyon  el  voltak  zsibbadva  a  lábai,  ez  a  művelet  sokkal
hosszabb időt vett igénybe, mint sejtette. Máskor egy pillanat alatt
át tudta volna nézni a testét, hogy épségben van-e. Most ez sokkal
lassabban ment, de szerencsére sikerült. Utána elkezdett a teste
többi részére koncentrálni. Nem érzett fájdalmat sem a hasában,
sem a mellkasában.  Talán ezt  sem bántották.  A hátát  próbálta
megfeszíteni, hogy érezze, hogy minden rendben van, amennyire
csak bírta. Sikerült ez is nagy nehezen.

Most jöttek a kezei. A zsibbadás itt nagyon erős volt. Érezte,
hogy kis hangyácskák futkároznak fel  és alá a kezein,  de nagy
erőfeszítéssel meg tudta a kezein is feszíteni az izmokat, sőt, az
ujjait is be tudta hajlítani. Ez azt jelenti, hogy nem tört el a keze. A
csuklóján  a  szíjak  nagyon  szorosan  voltak  húzva,  kicsit  már
kezdték kidörzsölni a kezét, ezzel nem tudott mit csinálni. A feje
teljesen zsibbadt volt a kábulattól, de talán nem történt semmi baja.
Valószínűleg valamivel elkábították. Hogy mivel? Kit érdekelt most,
nem is  volt  fontos.  Meg kellene  szökni,  csak  nem tudta,  hogy
hogyan és mikor.

Amint  épp  e lkezdet t  vo lna  az  agya  ébredezni  a
kényszer-kábulatból, a mennyezeten mozgást hallott. Úgy látszik,
van  még  egy  szint  efelett.  Olyan  volt,  mintha  valaki  lépkedne
felette. A szíve elkezdett hevesen verni, majd kiugrott a helyéből.
Nagyon félt. Itt feküdt kiszolgáltatottan, nem tudott mit tenni, várt



a sorsára.

Majd hallotta, ahogy egy lépcsőn haladnak lefelé. Ekkor még
hevesebben kezdett verni a szíve, nem tudta, hogy mit csináljon.
Megpróbálta kicsit megmozgatni a kezét, de csak belevágott a szíj
a csuklójába, így inkább hagyta. Gyakorlatilag tehetetlenül várta,
hogy  ki  fog  megjelenni.  Számolta  a  lépcsőfokokat.  Egy.  Kettő.
Három. Négy. Öt. Hat. A tenyere elkezdett izzadni.  Hét. Nyolc.
Kilenc. Valami miatt visszatartotta a lélegzetét. Nem kellett volna,
tudja, de lélegzet-visszafojtva várta, hogy megjelenjen az elrablója.
Nem, mintha így nem látta volna meg. Tíz. Tizenegy, tizenkettő.

Ekkor  egy  kis  szünet  jött,  nem tudja,  hogy  miért  állt  meg.
Megpróbálta a fejét arra fordítani, ahonnan jött a hang. Először
csak  a  plafont  követte  a  szemével,  majd  lejjebb  csúsztatta  a
tekintetét. Igazából nem akarta látni, de mégis kíváncsi volt, hogy
ki az. Félt és kíváncsi volt egyszerre. Ismerős volt az a hajszín.
Vitte lejjebb a tekintetét. Meglátta az arcát, és egy ijedt halvány
sikoly törte meg a csendet. Nem akarta, hogy kiszaladjon a száján,
hogy ne lássa meg, hogy fél.  De félt.  Félt,  sokkal jobban, mint
bármikor az életben. És hirtelen azt kezdte el érezni, hogy reszket.
A  hidegtől,  a  félelemtől,  ki  tudja.  Vett  egy  mély  levegőt,  és
belenézett a szemébe.

-  Te?  –  kérdezte,  amint  meglátta  azt  a  jóképű  pasast,  akit
felszedett a kocsmában.

- Miért, mit gondoltál? Ki lesz az? A télapó? – maró gúny volt a
hangja. – Amúgy meg Jake vagyok, csak Te rá sem kérdeztél, hogy
mi a nevem. Egy dolog volt Neked fontos, hogy szedjelek fel és jó
mélyen dugjam beléd, csak ez érdekelt. Nem az, hogy ki vagyok,
hogy hívnak,

- De engem…

- Ne szakíts félbe. Most én beszélek. – valami ridegség ült a



hangjában,  amit  nem tudott  megmagyarázni  pontosan.  Éjszaka
nem erre  emlékezett.  Akkor  egy  bizalomgerjesztő,  jóképű  pasi
környékezte  meg,  barátságos  szemekkel,  barátságos  hanggal.
Legalábbis amennyi megmaradt az emlékezetében. – Persze, én
sem kérdeztem meg a neved. De én azért, mert úgy döntöttem,
hogy én adok neked nevet. Megmutatom neked, hogy milyen az
élet, és hogy hogyan kellene viselkedned. Nem így, ahogy most
viselkedsz.  Olyan  vagy,  mint  egy  útszéli  kurva.  Eljössz  egy
kocsmába, kiteszed a melled a pultra és várod, hogy az éhes férfiak
rádvessék magukat. Ez nem méltó egy nőhöz. Nem méltó hozzád.
Én pontosan tudom, hogy mi méltó hozzád. Megmutatom, hogy
tudsz te rendes lány módjára is viselkedni, anya.

- Nem vagyok az anyád.

- Nem mondtam, hogy szólhatsz. Mind anyák vagytok.

- De nekem nincs gyerekem.

-  Mondtam már,  hogy fogd be!  Ne mondj  semmit,  most  én
beszélek. Elegem van, hogy állandóan közbeszólsz. – Kezdett az
arca elváltozni, miközben beszélt hozzá. Félelmetesnek tűnt, ahogy
így beszélt. A szemei villámlottak. Nem emlékeztetett egy kicsit
sem arra a barátságos, nőcsábász pasira, akit megismert. – Elegem
van, hogy nem hagysz békén. Nem azért mondom ezeket Neked,
hogy ne figyelj rám. Figyelned kell, és végig kell hallgatnod. Meg
kell  hallgatnod  illedelmesen,  amit  mondok.  És  majd  akkor
szólhatsz,  ha  engedélyt  adok rá.

-  Majd én megmutatom Neked, hogy hogyan kell  viselkedni.
Először is végig kell hallgatnod, amit mondok. És el kell fogadnod,
amit mondok. Ha én azt mondom, hogy anya vagy, akkor anya vagy.
Ez nem attól függ, hogy vannak-e gyerekeid, vagy sem. Minden nő
anya. Csak vannak anyák, akik ocsmány módon viselkednek. És
vannak olyanok is, akik tisztességesen. Bár ilyet még nem láttam.
De biztos vagyok benne, ha megtanulnál viselkedni, akkor Te is



tisztességes  anya  lennél.  Ehhez  azonban  végig  kell  hallgatnod,
amit mondok, és meg kell tanulnod elfogadni ezeket. És a végén
tudsz majd tisztességesen viselkedni. Bár ebben nem vagyok biztos
annyira. Túl sok Benned a züllöttség. Nem hiszem, hogy ezt ki
lehet írtani. De legalább megpróbálhatom megtanítani Neked, mi
az, hogy tisztesség.

A  félelemtől  elkezdett  remegni  teljes  testében.  Tudta,  hogy
most  nem  jöhet  ki  jól.  Megpróbálta  befogni  a  száját  és  nem
megszólalni,  bár  legszívesebben  kiabált  volna  segítségért,  csak
hogy ne hallja ennek az embernek a hangját. Ahogy így beszéltek
egymással, vagyis inkább ez az őrült vele, nem látta pontosan, csak
a hangból hallotta, hogy körülötte járkál fel  és alá a szobában.
Valahogy érezte a testét, hogy hol van. De azt is érezte, hogy kezd
egyre idegesebb lenni a férfi. Nem szabad felidegesítenie, nehogy
bántsa. Ezt tudta még így, kábultan is. Egy biztos, még nem ébredt
fel  teljesen,  nem  tudta,  hogy  mit  tegyen  és  sokkal  lassabban
működött az agya, mint eddig.

- Látod, milyen ruha is van rajtad? Ez nem méltó hozzád. Egy nő
nem mehet így ki az utcára. Pláne egy férfiakkal tele kocsmába
egyedül. Nem tudod, hogy hogyan kell viselkedni, mondom én. De
nem baj,  majd  én  megtanítanom Neked.  És  teszek  róla,  hogy
mindenki tudja, hogy az enyém vagy, az én tanításom alá tartozol,
és  hogy  más  férfiak  nem  bánthatnak.  Először  is.  Kissé
elkuszálódott  a  sminked.  De  ez  nem  olyan  nagy  baj.  Mindig
igényesnek kell lenned. Ennyi sminket nem használhatsz. Sokkal
kevesebbet kellene. A ruha, az sokkal nagyobb gond. Majd teszek
róla, hogy ne lássanak így.

- Mi a bajod a ruhámmal?

- Mi a bajom? Még hogy mi a bajom? – kezdett egyre idegesebb
lenni a férfi, elkezdett kiabálni, szinte fröcsögött a nyál a szájából,
ahogy beszélt.  Most már egyáltalán nem volt olyan vonzó, mint



amilyennek  előző  este  látta.  Feltéve,  ha  előző  este  volt,  hogy
találkoztak. Amennyit aludt, tulajdonképpen nem is tudhatja, hogy
ez csak néhány óra vagy néhány nap volt. De talán csak néhány óra,
mert még nem érzett éhséget. – Még hogy mi a bajom a ruháddal?
Nézz csak magadra. Olyan vagy, mint egy útszéli kurva. Rád van
írva, hogy férfiak gyertek, tietek a testem, semmi más nem érdekel,
csak az a kis húsdarab, amit belém dughattok.

-  Egy rendes nő,  egy rendes anya nem viselkedik így.  Mert
minden  nő  anya,  akárhogy  is  mondod,  hogy  nincs  gyereked.
Egyszer lesz. És hogy fog rád nézni? Lehet, hogy nem akkor. Lehet,
hogy meglát így egy régi képen, és csak annyit lát belőled, hogy a
homlokodra van írva, gyertek férfiak, tegyétek meg, amit meg kell
tennetek, a többi nem számít.  Nem számít,  hogy ki  mit gondol
rólam, nem számít, hogy a gyerekem mit gondol rólam. Csak az
számít, hogy a férfiak tegyék meg. És utána persze majd kéred a
béred. Tőlem is kérted volna, mi?

- Nem akartam… én nem vagyok olyan… - egyszerűen erre már
nem tudott mit mondani, nem jöttek ki szavak a torkán.

- Tudom én, tőlem is kérted volna a béred, mert minden nő azt
akarja a végén. Pénzt. Először csak odatartja magát, aztán kéri a
pénzt, mert persze rendes szakmád neked sincs, miért is lenne.
Ebben a ruhában ki..

-  De  nekem  van,  kikérem  magamnak  –  kicsit  már  kezdte
idegesíteni ez az alak.  Ez az érzés még a fájdalmon is kezdett
túlnőni.

- Mondtam már, hogy fogd be. Kussolj, ha én beszélek! – ekkor
a férfi hirtelen fölé hajolt, érezte a leheletét, be kellett a szemét is
csuknia.  Érezte,  ahogy  teljesen  az  arca  fölé  hajol.  Nem  bírta
elviselni ezt az egészet. Megint a félelem győzött, már csak azt
érezte, hogy a szíve olyan gyorsan ver, mint még sohasem. – M
ondtam, hogy kussolj, amíg én beszélek, neked ehhez nincs jogod.



Csak nekem van itt jogom beszélni. Neked csak akkor, ha szólok.
Értetted?

- Igen – mondta alig hallhatóan. A félelem teljesen úrrá lett
rajta. És ekkor érezte, ahogy a férfi arca teljesen közel jön hozzá.
Érezte, ahogy a férfi  végignyalja az arcát,  egészen az álla alól.
Megpróbálta elhúzni,  de ezzel a mozdulattal a férfi  megfogta a
fejét erősen, és nem engedte el.

- Ja, és mozdulni is csak akkor mozdulhatsz, amikor én mondom.
– ezt már sokkal gúnyosabban mondta, mint eddig bármit.

És ekkor tovább érezte, ahogy a férfi végighúzza a nyelvét még
egyszer az arcán. Lassan, miközben még játszott is a nyelvével.
Leginkább öklendezni lett volna kedve. És még ehhez a férfihez
vonzódott? Ez teljesen hibbant. Félt, félt, félt. Csak ez jutott eszébe,
semmi más. Nem mert mozdulni, nem mert megszólalni. Még a
lélegzetét is néha visszatartotta, nehogy az is zavarja ezt az őrültet.
Egy dolog járt csak az eszében: túlélni ezt az egészet. De hogy
hogyan, azt még nem tudta. Egyben biztos volt. Az ő játékszabályai
szerint kell játszani. Most ez a férfi diktál. Amíg azt teszi, amit
mond, talán tud gondolkodni azon, hogy mit tegyen később.


