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2006. május 2.
Zsolt, a karateedzőm roppant izgalmas pasi. Egy ideje már

ábrándozom  róla.  Szép,  mint  egy  isten,  lelkében  viszont
nagyjából 12 éves. Ez így elég zűrös. Tehát egyrészt jó lenne
vele  egyet  kefélni,  olyan amerikai  filmes módra,  másrészt
viszont betakargatnám este elalvás előtt, hogy meg ne fázzon.

2006. május 2.
Szóval: Zsolt. De nemcsak ő. Úgy egyáltalán a bizsergés,

ami a gyomromba harap. Az első pillanatot szeretem. Azt,
amikor  először  kerülsz  annyira  közel  valakihez,  hogy  a
pórusait  is  látod.

Zsoltot  megkívánni  nagyon  egyszerű  volt.  Mondhatni,
porblémamentes. Amikor egy novellát írtam erről, akkor azt
találtam írni róla, hogy szép és erős, fiatal venyige. Na, igen.
Ez pontosan ő. Meglepett, honnan került elő belőlem ez a szó,
hogy  venyige.  Nem  szoktam  használni,  sem  szóban,  sem



írásban. És akkor a novella végére becsúszott, hogy venyige.
Mert Zsolt az. A 12 éves lelke is az, a mozgása, a gyorsasága,
teste minden porcikája (na, nem mintha annyit láttam volna
belőle), szóval mindene az. Zsolt egészében egy venyige. De
ez a napló nem őróla fog szólni, ő az első ürügy. Rajta és a
többieken  keresztül  természetesen  rólam.  Naná.  Az  én
vágyaimról,  az  én  szívemről,  az  én  lüktető  ereimről,
amelyeknek mindössze tárgyai, eszközei ők, a többiek, mint
például  Zsolt.  Zsolt  hátán  van  egy  skorpió.  Az  volt  a
kegyelemdöfés.

2006. május 3.
Két novellámban is benne volt valamiképpen az a vágy,

hogy ugyan már szorítson végre valaki a falhoz. Anyám meg,
aki  szereti  a  novelláimat,  amikor a másodikat olvasta,  azt
mondta nekem röhögve a telefonba, hogy na, most majd azt
gondolják a szerkesztőségben, ahol elfogadták őket közlésre,
hogy ugyan már szorítsa végre valaki falhoz ezt a nőt. Ebbe
kicsit belesápadtam. Mert ne gondolják ezt rólam. De nem
tartott  sokáig ez a sápadás.  Végülis miért ne? Minden nő
hazudik,  aki  azt  mondja,  hogy nem szeretné,  ha  legalább
egyszer az életben a falhoz szorítanák. Tudom, most jönnek
majd  a  tiltakozó  fap..ák,  mert  nyilván,  aki  templomba jár
minden vasárnap és a házasélet szentségéről álmodozik, az
nem  szeretné,  ha  a  falhoz  szorítaná  egy  pasi  és  végre
felnyársalná  istenesen.  Pedig.  Ők  is  hazudnak.  Kanapéra
velük.

A  fiam hatéves,  együtt  élek  az  apjával  és  a  szexuális
életem rendben van. Mármint a gyerekem apjával. Nevezzük



őt mostantól Péternek. Tehát Péterrel kefélni jó, tehát nem
arról van szó, hogy hiányom volna és ezért fantáziálok. Szóval
nem erről szól a történet. Valami másról és az a valami más
itt az érdekes nekem. Azt nagyon szeretném tudni. Azt a mást.
Azt, amiért egy szép és fiatal, erős venyigét megkívánok és
nagyon szeretnék belekarmolni hátán a skorpióba.

2006. május 4.
Pokoli kedvem van. Ennyit a szexről.

Mert ha délelőtt voltam egy állásinterjún, és várhatok tíz
napig, hogy kiderüljön, hogyan sikerült, a fiamon meg tegnap
kitört a bárányhimlő, és ma elvittem anyámhoz, mert nagyis
hétvége van, azaz nála lesz vasárnapig, amitől rongy anyának
érzem magam, pedig tudom, hogy nem vagyok az, senki nem
hal  bele  egy  bárányhimlőbe,  ő  se,  és  nem  is  kicsi  már,
hatéves,  Péter pedig, az apja elment két napra horgászni,
vagyis  szintén vasárnapig,  akkor  most  nem nagyon megy,
hogy felizguljak Zsolt hátán a skorpiótól. Pedig az egyébként
nem szokott probléma lenni. De ha mélyen magamba nézek,
akkor  tőlem  most  itt  állhatna  előttem  a  szépséges  fehér
karateruhájában,  amelyben  annyira  szexi  egyébként,  és
várhatna arra, hogy végre megérintsem, sőt, kívánhatná is
akár, hogy végre nyúljak már hozzá, akkor sem menne. Pedig.

Bár most sikerült egészen elképzelnem őt itt magam előtt,
és azért ez nem is volt olyan rossz. Meg utána vágyni sem
olyan  rossz.  De  bármennyit  ábrándoztam  is  róla,  a
legcsekélyebb  mértékben  sem  vágyom  arra,  hogy
megfarkaljon. És nem véletlenül használom ezt a kifejezést.



De vágyni utána nagyon jó. Az a bizsergés ott belül, alul,
felül, az a rohanás a testemben, az jó. Próbálom megfogni,
hogy mi a fenét akarok én valójában, ha kefélni vele nem.
Mert azt nem. Csak egy példa: elég régóta megy a huzavona,
hülyéskedés,  poénkodás  rajtam,  rajta,  karatestílusunk
mestere,  Gábor  régi  haverom,  és  Gábor  már  állandóan
Zsolttal húz, meg őt húzza velem, hogy bele vagyok esve, én
meg  mondom  vigyorogva,  hogy  jaja,  (Zsoltnak  egyébként
barátnője van, komoly kapcsolat, kb hároméves), szóval megy
a  marháskodás,  láttam  hátán  azt  a  skorpiót,  láttam  a
mellkasán  a  szőröket,  stb,  stb,  és  akkor  egy  edzés  után,
amikor átöltözött, én épp az előtérben álltam, nem tudom, mi
törhetett rá, de nekem hátat fordítva levette a gatyáját, hogy
átvegye az utcai ruhát, én meg elbújtam, amint megláttam a
pucér  seggét,  amely  egyébként  kétségtelenül  jó  volt,
csakhogy én egy kicsit se voltam rá kíváncsi. Én nem akarom
tudni, milyen Zsolt pucér segge. Én a legendát akarom. Én a
hátán a skorpiót akarom, én a saját vágyakozásomat akarom.

Tudom, mit akarok. Végigfuttatni az ujjaimat a mellkasán,
végigfuttatni a hátán, kürüljárni a skorpiót, finom, lehelletnyi
érintéssel, beszívni az illatát, talán megnyalogatni a bőrét,
vajon milyen ízű lehet a bőre?, szóval, ilyesmit. De azt hiszem,
ez mind az első pillanatról szól. Arról, amikor még nem tudod,
ki a másik.

2006. május 5.
Három pasit csaltam meg és egyikre se vagyok büszke. A

tanulságokat levontam.

Az első  még kamaszkoromban volt,  nem tudta  meg.  A



második  kamaszkorom  végén,  elmondtam  neki,  mert
lelkifurdalásom volt, erre gonoszkodott egy jót, de el persze
nem hagyott,  ahhoz  túlságosan  kellettem neki  a  felesége
mellé. De azt akkor már láttam, hogy nem szólt másról, csak
arról ,  hogy  elszakadjak  tőle.  A  harmadik  volt  a
legbonyolultabb. És itt most új szereplő lép be a történetbe:
Kálmán, a volt férjem. Hat évig voltunk házasok, húszévesen
mentem  hozzá,  24  évvel  volt  nálam  idősebb  és  nagyon
szerettem. Tényleg. Máig nagyon jóban vagyunk, és ő már
mindig lesz nekem. Ha írok, mindig elküldöm neki a kéziratot,
mert kell, hogy rábólintson a szövegemre ahhoz, hogy biztos
legyek abban: amit írtam, az jó. Szóval, a harmadik volt a
legbonyolultabb,  mert  Tamás,  akivel  Kálmánt  megcsaltam,
fantasztikus szerető volt. Kálmán elment félévre Ausztriába
egy kutatói ösztöndíjjal, én meg egyszercsak azt vettem észre,
hogy  Tamás  van  és  én  a  hitvesi  ágyon  szeretkezek  vele.
Tamás új világokat nyitott meg. Tamás nem egyből gyújtotta
fel a képzeletem, nem volt a hátán skorpió, karateruhát sem
viselt,  alacsony  volt,  kicsit  húsos,  és  hatalmas,  barna,
belezuhanós  szemei  voltak.  Nehéz  időszak  volt,  szét
szerettem volna szakadni  a két  férfi  között,  vagy a kettőt
összegyúrni. Az egyikkel kefélni akartam a végtelenségig, a
másikkal beszélgetni. A férjemet elhagytam, Tamás viszont
nem hagyta el az élettársát és a gyerekét, néhány hónap után
léptem hát.

Egy  évvel  ezek  után  már  Péterrel  éltem,  rá  két  évre
született a fiunk. Péterrel kilenc éve vagyunk együtt.

Azon  gondolkoztam,  lehet-e  a  pasikat  címkézni.  Volt  a
puhapöcs, ő még kezdőbetűt sem kap ebben a történetben.
Konkrétan puhapöcs volt, úgy kellett tuszkolnia a szerszámot,



kamaszkoromban  még  elment,  sokat  segített  neki,  hogy
szerelmes voltam belé. Szerintem nagyon sok pasinak segít,
hogy a nő szerelmes belé, de ez mellékszál. Ami azt illeti, volt
még  néhány  kezdőbetű  nélküli,  de  erre  egy  kicsit  sem
szeretek  gondolni.  Volt  Tamás,  a  zenész,  amennyiben  én
voltam a hangszer. Volt Kálmán, az értelmiségi, jó volt vele,
de nem aknázta ki minden lehetőségemet. És van Péter, az
állat, gyermekem apja. És van Zsolt, a karateisten, hátán a
skorpióval.

Azért Zsolt végülis nagyon ügyesen lett kiválasztva erre a
szerepre. Hat évvel fiatalabb nálam, soha nem akarna velem
lefeküdni,  de  elpirul,  ha  én  vagy  Gábor,  a  mesterünk
poénkodik ezen. Szerintem szimbolikus hátán az a skorpió.

Francba  az  egész  meséléssel!  Annyira  szeretném
megsimítani a bőrét! Csak azt. Könyörgöm, hadd érintsem
meg, csak egy kicsit!

2006. május 6.
Igen,  van  bennem egy  állat  és  van  bennem ennek  az

állatnak vágya is. Naná, hogy van egy romantikus nőci is, aki
leginkább fénylő szemeket szeretne, amint hosszan és mélyen
az ő saját szemébe mélyesztik tekintetüket, majd a hozzájuk
tartozó kéz, mint langy szellő, simítják végig arcát, de ez csak
az egyik oldal. A másik, csakhogy visszatérjek egyik kedvenc
toposzomra, azt szeretné, hogy ugyan kenjék már fel a falra.

Kilenc év, az kilenc év. Aki azt mondja, hogy kilenc év
után is ugyanolyan hévvel kívánja meg a másikat, az hazudik.
De vannak felszikrázó pillanatok.



Kálmánnak, volt férjemnek volt egy nagyon jó mondata,
ami  belém  égett.  Már  nem  éltünk  együtt,  amikor
megkérdeztem tőle, nem volt-e számára kísértés, amíg együtt
voltunk.  Azt  válaszolta,  hogy  dehogynem.  Erre  persze,  ne
feledjük, huszonhatéves voltam, először váltam, először ment
szét egy kapcsolatom egy másik pasi miatt, így utólag azt
mondom, először láttam, hogy mi a nagy büdös franc is van
úgy  egészében,  mert  az  ember  nem  erre  készül,  amikor
kamaszként a hercegről ábrándozik, se nem akkor, amikor az
oltárnál állva elrebegi az igent, szóval azt kérdeztem erre tőle,
hogy hogyan tudott ellenállni  ezeknek a kísértéseknek. És
akkor azt válaszolta: „Úgy, hogy már tudom: nem éri meg.”
Azt  hiszem,  ez  volt  felnőtté  válásom  egyik  igen  fontos
mondata.

És mindezzel  a  hátam mögött,  mégis  majd megveszek,
hogy  megsimogassan  Zsoltot.  Hogy  az  ujjaim  érezzék  a
pórusait,  az  orrom az illatát,  a  nyelvem az ízét.

Megjegyzem, életem egyik legjobb kefélését is Zsoltnak
köszönhetem.  Bármilyen  abszurd  is.  Mivel  író  vagyok,
ráadásul leginkább magamból írok, Péternek nem könnyű, de
meg  kell  mondjam,  életem  végéig  becsülni  fogom  azért,
ahogyan  ezt  elviseli.  Mármint  mindazt,  amit  ez  jelent.
Szembesül a papíron önmagával, pontosabban azzal, ahogyan
én  őt  megjelenítem,  és  ahhoz  már  nagyon  fejlett
személyiségnek kell lennie, hogy mégis értse, más a szöveg
és  más  az  életünk,  de  ezt  ő  érti,  szemben  például  a
családommal, amely egyszerűen megvadult olyan dolgoktól,
amelyeket  leírtam,  mert  mondjuk  úgy  érezték,  besározom
nagypapa emlékét,  holott  ha  lett  volna  szemük a  látásra,
látták volna, hogy a novella, az novella, annak saját törvényei



vannak, amelyeknek semmi közük ahhoz, ki volt a modell,
mindegy, nem irodalomelméleti fejtegetéseket akarok én itt
írni, a lényeg, hogy Péter elég érett az én elviselésemhez. Ez
csak azért volt fontos, mert mint már régebben említettem,
írtam én egy novellát erről a Zsolt-afférról, amelyben leírtam,
hogy egy edzésen Zsolt fülébe súgtam, hogy ha nem lennék
annyi, amennyi, és ha nem az lenne a helyzet, ami, akkor
baromira  felpróbálnám  egyszer,  amit  én  a  valóságban  is
megtettem, mármint hogy én ezt mind képes voltam az ő
fülébe súgni, mire Zsolt elpirult, de úgy, de úgy elpirult, fülig
és még tovább, hogy legszívesebben megsimogattam volna a
kobakját, ugyan már ne tojjon be annyira. És mivel én ezt
megírtam, Péter tudta, hogy ez speciel konkrétan megtörtént,
meg  aztán,  talán  önvédelemből  is,  el  is  meséltem  neki.
Önvédelemből, mert amiről tudnak, az már nem titok, amiről
kimondom, hogy nem történhet meg, az már valóban nem
történhet meg, szóval, fülbe súgtam, megírtam, bevallottam,
és akkor Péter olyat mondott nekem, de olyat, hogy szétnyílt
a  lábam  és  baromira  rágerjedtem.  Péter  azt  mondta
mindezekre,  hogy ha ő lenne az edzőm, mert  ugye Zsolt,
amellett,  hogy  kívánatos  és  a  hátán  van  egy  skorpió,  a
karateedzőm is, tehát Péter azt mondta, hogy ha ő lenne az
edzőm, már rég meglettem volna neki. Konkrétan, hogy már
rég a farkára tűzött volna. Ültünk otthon a mi kis kanapénkon,
ezt mondta nekem nagyon lazán és én tudtam, hogy ez így is
van, és ez annyira, de annyira férfi volt, annyira hím, hogy
azonnal tűzbe hozott. Azt már nem részletezem, mi történt
ezután.



2006. május 7.
Ma nem vagyok nő. Ma anya vagyok.

Van,  hogy  egyszerre  vagyok  mindkettő,  de  ma  nem.
Hazahoztam a fiamat anyámtól, akinél nagyon jó kezekben
volt, és én annyira boldog lettem, hogy itthon van. Miközben
a  szívem  szakadt  meg  érte.  Vannak  ilyen  közhelyes
fordulatok, amelyek bizonyos esetekben nem helyettesíthetők.
Itt és most például ez a hülye fordulat nem helyettesíthető
semmi mással, ez a szívem szakad meg érte. Mert az én fiam
tele  van  ilyen  ronda  pörsenésekkel  ettől  a  rohadt
bárányhimlőtől, hogy halt volna meg az anyja méhében, aki a
bárányhimlőt kitalálta, de ráadásul még olyan elesett is volt,
olyan gyámoltalan jószág, hogy legszívesebben visszadugtam
volna a hasamba, ott jó meleg van, puhaság és nem fáj semmi.

Emellett  elalvás  előtt  azt  kérdezte  tőlem,  ki  nekem a
legfontosabb a világon, ő, vagy az apja, vagy a nagyi, én meg
mondtam, hogy ő. Próbálta forszírozni, hogy de biztosan az
apjával  együtt,  de  mondtam,  hogy  nem.  Az  apja  is
nagyon-nagyon fontos, de a legfontosabb ő. Kérdezte, miért.
Azt válaszoltam, hogy azért, mert ő a gyerekem. És ennyi.
Aztán  persze  még  azért  kellett  kicsit  részletezni,  hogy
mindegy mekkora, milyen szép, milyen ügyes, így is, úgy is ő
az, és hogy apa tudja, hogy nekem ő a legfontosabb, mint
ahogyan én is tudom, hogy apa szeret engem nagyon, de a
legfontosabb neki ő, és ez így van rendben.

Nem  vagyok  szuperanya,  nem  vagyok  tökéletes.  Néha
ordítok vele, néha a falramászok tőle, olykor kidobnám az
ablakon,  meg  olyan  is  van,  hogy  csak  nézek  rá,  és  nem



hiszem el, hogy ez az én gyerekem, hogy az én gyerekem
lehet olyan önző kis rohadék, mint ő, de mindez mindegy.
Mert a fiam a fiam.

Szóval, ma anya vagyok és a skorpiók alszanak.

2006. május 8.
Ma már könnyebb volt, úgyhogy visszatért belém a nő.

Úgy nagyjából. Ma már nem volt olyan elesett az én fiam, ma
már szikrázott olykor pillanatokra belőle valami, ami annyira
ő. És ettől nagyon megkönnyebbültem.

És így ma, amikor már ilyen felszabadultabb lett a világ, a
skorpió felébredt...

Mindenekelőtt: valaki, aki huszonhárom éves, és ez fontos,
mármint a kora,  mert én harminchét vagyok,  ami iszonyú
különbség,  világok  választanak  el  egymástól  egy
huszonhárom és egy harminchét éves nőt, szóval, valaki azt
mondta,  amikor Zsoltról  meséltem neki,  hogy ezek szerint
Zsolt csak ajzószernek lett használva. Azt feleltem, hogy ha
így  érti,  akkor  nem érti,  vagy  én  nem mondtam el  jól  a
történetet.  Merthogy a sztoriban, amit elmeséltem, épp az
volt  a  lényeg,  hogy  Péternek,  gyermekem  apjának  a
reagálása a történtekre volt annyira pasi, hogy felkeltette a
vágyamat őiránta. Péter iránt. Nem Zsolt megkívánása lett
átvezetve  Péterre.  Márpedig  ez  nagyon  fontos  különbség.
Péter olyan oldala villant fel ebben a sztoriban, amit addig
nem  ismertem,  kilenc  év  ide  vagy  oda,  és  ez  az  oldala
baromira  bejött,  nagyon  felébresztette  bennem  a  nőt.  A
nőstényt. A pasi, aki kijelenti: megvagy, enyém vagy, passz a



piros, kapálózhatsz, karmolj nyugodtan, nem menekülsz. Erre
persze én először azt mondtam neki, hogy hülye vagy, ha te
vagy az edzőm, akkor nem lettem volna meg neked, ahogyan
Zsolt se tudna lefektetni, de rámnézett, és azt mondta, hidd
el, ha én vagyok az edződ, már meglennél. Nem magyarázom
tovább, aki érti, érti.

Mindemellett nem találok abban semmi kivetnivalót, ha
Zsolt iránti vágyam Péternek hoz gyümölcsöt. Volt ilyen is. És?
Volt, hogy szeretkezés közben láttam, amint Zsolt az öltöző
falához  szorít  és  vadul  kefél.  Nagyon  jó  kis  szeretkezés
sikerült ebből a látomásból. Öreg vagyok már ahhoz, hogy
hazudjak. Huszonévesen persze el se tudtam volna képzelni
ilyesmit, úgy éreztem volna, hogy valami mocskosat teszek.
Pedig nem. És ha majd tovább regélek Zsolt szépségéről, az
sem lesz csúnya. Nagyon is szép lesz....

2006. május 9.
Ha Péterrel  gondjaink  vannak,  és  éppen  nem megy  a

szekér,  az  padlóra  küld.  Ahogy  ma  is.  Olyan,  mintha
elveszteném a fonalat. Elvész a háttér, a keret, amelyben élek.
Zsolt után addig lehet ácsingózni, amíg minden rendben van.
Ha bajok vannak, Zsolt eltűnik.

Amikor egyszer Péter  elköltözött  néhány hónapra,  úgy,
hogy  nem  tudtuk,  vége  lesz-e,  vagy  csak  időleges  ez  a
költözés, akkor éppen szerelmes voltam. Vagyis azt hittem, az
vagyok.  A  fiunk olyan két-két  és  féléves  volt.  Péter  azért
költözött  el,  mert  mindketten  láttuk,  ha  marad,  akkor
szétcincáljuk a maradékát  is  annak,  ami összeköt.  Legyen
távolság, legyen rálátás. Miután megállapodtunk abban, hogy



megy,  felszabadult  időszak  jött  és  már  nem  is  nyúztuk
egymást.  Varázsüttön.  Mondtam  neki  egy  este,  hogy  én
nagyon bírom őt, de együttélni, az halálos. Bólogatott. Ő is
hasonlóképpen volt velem. Mindezt csak azért írom le, mert
az a nap, amikor elment, belémégett. Tehát én „szerelmes”
voltam valaki másba, mindegy kibe, szegény itt csak statiszta,
Péter pedig ment. Délelőtt indult,  összepakolta a holmiját,
segítettem neki levinni a kocsihoz, paplant is vitt, meg párnát,
bepakolt,  megöleltük  egymást,  beült  és  elhajtott.  Néztem
utána  és  fájt.  Egyszer  már  engedtem el  így  férfit,  a  volt
férjemet, Kálmánt, ő is bepakolt és ő is elhajtott. Gyűlölöm,
amikor a férfiak beülnek az autójukba és elhajtanak,  még
akkor is, ha nem történhet más, még akkor is, ha én is úgy
gondolom, ennek kell  történnie.  Ennek a bepakolásnak és
elhajtásnak.  Visszamentem  a  lakásba,  Anna  a  bébiszitter,
fiam  pótanyja  épp  játszótéren  volt  a  gyerekkel.  Telefon
csörög,  a  vonal  végén  a  statiszta,  hogy  épp  itt  van  a
környéken,  feljöhet-e.  Olyan  vidám  volt  a  hangja,  annyi
reménnyel  teli.  Mondtam,  jöjjön.  Húsz  perc  múlva
becsöngetett, felcaplatott a negyedikre, megállt az ajtóban,
annyira frissen mosott volt és jólöltözött, hogy ihaj, mint aki
arra  készül,  most  végre  ágyba  viheti  a  kiszemeltet.  Én
zsírosan lógó hajjal, melegítőben, kinyúlt pólóban, pont mint
a  filmeken,  amikor  a  színésznő  jelmezese  azt  a  feladatot
kapja,  öltöztesse  úgy  a  színésznőt,  hogy  a  mozi  leghátsó
sorában is bőgjenek, milyen nehéz szegénynek. Láttam, hogy
a statiszta milyen szépen készült, milyen frissen mosott és
üde, milyen vágyakozó. És azt is, mennyire idegen. Szépen
leültettem a kanapéra és azt mondtam neki, bocs, de akkor
most menj el. Ennek vége. Szomorú bociszemekkel nézett és
nem értette. De elment. És ott tényleg vége volt. Ahogy Péter



kitette  lábát  a  lakásból,  azonnal  a  helyére került  minden.
Kiderült az is, hogy a statiszta csak statiszta (mielőtt valaki
megsajnálná, nős statiszta volt).

Szóval,  tudom  már,  hogy  mi  mi.  Zsolt,  az  Zsolt.  Egy
gyönyörű, skorpiós hátú, karateruhás isten, aki után olyan jó
vágyakozni, akiről olyan jó fantáziálni. De nem több.

Ha Zsolt megfarkalna az öltözőben, vagy akárhol, akkor
Zsolt már nem lenne isten, a skorpió elvesztené önmagát, egy
hülye tetkó lenne egy pasi hátán. Olykor a vágy a jutalom.

PS:  Megfigyelte  már  valaki,  hogy  a  karateruhás,
küzdősportot mívelő férfiak milyen szexisek? És azt, hogy az
ugyanilyen paraméterekkel  rendelkező nők már korántsem
azok?

2006. május 10.
Hullafáradt  vagyok  és  úgy  tűnik,  ez  nem  kedvez

Zsoltnak...

Tíz  nap  után  ma  először  lementem futni,  és  ezt  most
erősen  érzem  is.  Naná,  hiszen  nem  vagyok  már  húsz,
ráadásul  erősen  bagózom.  Gábor,  stílusunk  mestere,
továbbiakban Sensei, nemegyszer tépte már ki kezemből a
cigit,  dobta  a  földre,  majd  látványosan  taposott  rajta,
miközben ordított velem, hogy mi az ott a kezedben. Amit
csak azért nem tudok teljes mélységében komolyan venni,
mert két hónappal  ezelőttig még ő is  bagózott,  ültünk mi
együtt  a  pókerasztalnál  tömény cigarettafüstben,  és  naná,
hogy belé is voltam szerelmes, de erről majd később. A fiam
már  teljesen  jól  van,  eltekintve  a  varas  pöttyöktől,  már



látványosan  bír  unatkozni,  már  dekázni  kell  vele  a
hálószobámban, azért ott, mert ott van hozzá elég hely, és
elég kevés leverhető törékenység, már közelíti energiaszintje
a szokásost, ami elég nehezen elviselhető, ha nincs edzés.
Nem véletlenül vittem el karatéra. Pedig akkor még nem is
tudtam, hogy ott  van Zsolt  a  maga kis  skorpiójával,  hogy
mindenféle álmodozásokra késztessen. Szeptemberben már
látni lehetett, hogy ha ez a kölyök nem megy el sportolni,
akkor a falra fogunk mászni tőle. Meg ő is magától. De mégis
hova? Az oviban kezdődött a foci egy héten kétszer, negyven
perc,  de  attól  még  nem fáradt  el.  Péter,  a  fiam  apja  is
sportoló,  kézilabdás,  szinte  minden hétvégén meccse  van,
ami egy külön történet, egyszer majd arról is írok, milyen, ha
valakinek az életét és a hétvégéjét nagyrészt beosztja, van-e
az apukának meccse, vagy nincs, és persze rendszerint van,
miért is ne lenne, miért is ne kellene egy egész családnak
arra ugrania, hogy vasárnap meccs van, nóném bajnokság
azon férfiaknak, akik képtelenek kinőni a kamaszkorból. Bár
nem  tudom,  mit  dumálok,  amikor  magam  meg
harminchétévesen újrakezdtem a karatét és olyan komolyan
veszem, mintha függne tőle valami. Egyébként függ.

Mivel  tehát  Péter  is  sportoló  és  magam  is  az  voltam
világéletemben,  azon  nem  volt  vita,  hogy  a  gyereknek
sportolnia  kell,  ráadásul  a  gyerek  maga  teljes  mértékben
alátámasztotta ezt az elképzelést, amennyiben jó két évvel
idősebbnek tűnik a saját koránál,  piszok erős,  és tele van
energiával.  Na,  akkor  jutott  eszembe a Sensei,  meg hogy
jártam hozzá egy évig még a fiam születése előtt, meg hogy
én  milyen  mélyen  tisztelem a  karatét,  sőt,  ami  azt  illeti,
valójában  én  küzdősportbajnok  akartam  lenni  egész



életemben, mert arra születtem, csak éppen az élet kiszúrt
velem, mert inkább tornásznak vitt az anyám, ebből is látszik,
hogy mindent a szülők szúrnak el, de ha valaki ezt a rohadt
körmondatot  egészen  komolyan  veszi,  én  biztos  szügyön
lövöm magam.

Telefon Senseinek, hogy vinném hozzá a gyereket, de az ő
edzései  pont  azon  a  két  napon  bírtak  lenni,  amikor  a
gyereknek focija volt az oviban. Viszont azt mondta, hogy van
itt egy fiatal és nagyon kedves srác, aki a hét másik három
napján tart edzést és az anyukák is mehetnek hozzá. Kicsi
döbbenet,  hogy  én is?,  tényleg?,  aztán a  gondolattal  való
barátkozás, majd az elszánás. És akkor mentünk. Volt ebben
a döntésben sok minden. Tényleg mindig sportoltam valamit,
eredetileg tornász voltam, aztán táncos, aztán csak futottam
naponta  egy  órát,  aztán  szültem,  aztán  otthon  tornáztam
minden nap,  de azt  már éreztem egy ideje,  hogy jó  ez  a
tornászgatás odahaza, csakhogy rámférne valami más, valami,
ami elindít, életet lehel belém, mert éppen a gödör legmélyén
lenni nem túl biztató, főleg, ha már elég régen ott vagy, a
szakmába vissza sehogy nem, tele van újságírókkal a világ,
kihagytam kb hét évet,  az pont elég,  hogy sehol ne találj
semmit,  a  testemhez  való  viszonyomról  majd  később,  de
természetesen az is benne volt a pakliban. És persze a gyerek.
Nem vagyok éppen egy fegyelmező típus, elcsúszok mindig
ezen a  fronton,  és  tudtam,  hogy a  karate szükségszerűen
hozza a fegyelmet, a külsőt és a belsőt egyaránt. Márpedig a
fiam szereti a harcot, szeret bunyózni, oké, legyen, de akkor
tanulja meg saját magát, tanulja meg az erejét, tanulja meg a
formát, amelyben az erejét megmutathatja.

Szóval, lementünk edzésre és ott volt Zsolt. Aki először



nem ébresztett fel bennem az égvilágon semmit. Iszonyúan
fiatalnak  tűnt,  olyan  húsz-huszonkétévesnek  néztem,  jól
meglepett,  amikor  kiderült,  hogy  harmincegy.  De  nem ez
adta meg a kezdőlökést az álmodozáshoz. Amikor már néhány
edzésen  túl  voltunk,  túl  az  első  elfogódottságon,  és  már
kezdtem azt érezni, hogy megérkeztünk, ez így rendben van,
kezdtem  odatartozni,  akkor  az  egyik  edzésen  véletlenül
mel lettem  ál l t ,  én  pedig  megláttam  a  szétnyí ló
karateruhájában a mellkasán a szőröket. Ettől a látványtól
aztán belémbújt a kisördög, vagy éppen angyal szállt át a
termen,  nem  tudom,  mindenesetre  iszonyatos
vigyoroghatnékom támadt, nagyjából egy tizenötéves vihori
kamasznak  érezem  magam,  ő  meg  persze  észrevette,
kérdezte, mi a vidámság tárgya, de mondtam, hogy semmi.
Viszont  onnantól  nem  bírtam  letörölni  azt  a  vigyort  a
képemről.

PS:  Szerintem  a  pasik  legizgatóbb  testrésze  a
kulcscsontjuk. Attól  őrületes melegség tud elfutni.  Már ha
szép. Zsolté szép.



2006. május 11.
Néha az az érzésem, hogy a szex, a vágyak csak valami

helyett vannak, valami hiányzik, valami nagyon nincs meg és
akkor helyette egy skorpióval flörtölök. Akivel egyébként nem
is lehet flörtölni. Talán épp azért nőtt olyan nagyra az a kurva
skorpió,  mert  Zsolttal  egyszerűen  fizikai  lehetetlenség
flörtölni.  Konkrétan  fülig  pirul  és  elrohan.  Tényleg
tizenkétéves  lélekben,  hiába  harmincegy  a  valóságban  és
ettől az egész valahogy gellert kap. Bár, ha nagyon őszinte
akarok  lenni,  amennyiben  nem  ilyen  lenne,  hanem  egy
komoly  pasi  és  mondjuk  belecsapna  a  lecsóba  rendesen,
akkor  minden  valószínűség  szerint  én  menekülnék
fülem-farkam behúzva. Erre mondtam azt, hogy nagyon jól
lett kiválasztva erre a szerepre...

Akkor nagyon megsajnáltam és egyben nagyon röhögön
kellett, amikor anyuci kezét gyorsan megfogta az edzésen,
látványosan,  hogy vegyem ám észre.  Tulajdonképpen nem
tudom, hogy tényleg fél-e,  vagy csak úgy tesz,  vagy csak
magától  fél,  valami  olyasmitől,  amiről  baromira  nem akar
tudomást  venni.  Mondjuk  hogy  mégiscsak  megdugna
suttyomban. Vagy egyáltalán nem ilyen bonyolult, egyszerűen
csak  gyerek.  Hajlok  arra,  hogy  a  pasik  jóval  kevésbé
bonyolultak, mint mi nők. Ez nem értékítélet – csak mielőtt
férfihordák indulnának becsületük védelmére. Néha olyan jó
lenne hülye pi..ának lenni, semmi bonyolultság. Néha olyan jó
lenne nem agyalni. De ez kódolva van belém, genetikailag,
vagy mi, vagy csak úgy jött, szomorú gyerekkor, stb, stb...

Megjegyzés: a karatéban nincs lélek. Nagyon is van, csak



nem úgy, ahogyan nekem. Talán azért is járok oda. Péter azt
mondta, nagyon sokat fog segíteni nekem, ha felveszem a
kesztyűt és elfogadom az edzőterem, továbbiakban: dodzsó
játékszabályait. Jelentem: felvettem a kesztyűt, elfogadtam a
játékszabályokat,  de  a  bőrömből  kibújni  mégsem  tudok,
úgyhogy gyakran kergetem az őrületbe az edzőmet, mindegy
hogy éppen Zsolt vagy Gábor tartja az edzést. Kettejük között
az  a  különbség,  hogy  Gábor  már  ötvenhez  közelít,  jóval
nyugodtabb és bölcsebb, mint Zsolt, rámordít és ezzel el van
intézve, nem izgatja magát, nem borul ki. Zsolt még messze
van a  személyiségfejlődésnek ettől  a  fokától,  de  nem baj,
majd én segítek neki. Bár most épp azon szórakoznak, hogy
ha  végre  levizsgázok  a  nyáron,  akkor  megyek  át  Gábor
csoportjába, amit Zsolt látványosan, röhögve, engem húzva
vár,  Gábor  pedig  látványosan,  fájdalmasan,  engem  húzva
sajnál. Szeretek közöttük lenni. Szeretem azt a világot, amit
ők képviselnek, pedig nagyon messze áll tőlem. Valószínűleg
éppen azért szeretem. Az a nem-rinyálunk világ. Fekvőtámasz,
lebegőülés, spárga, kata, ütések, rúgások, jó napot. Sokszor
olyan, mint egy meditáció. Csináljuk valamelyik ütést vagy
rúgást hússzor, a katát ezerszer, én meg kiszúrok a falon egy
pontot, csak azt nézem, nincs egy gondolatom sem, csak a
mozdulatok vannak, teljes megtisztulás. És utána a fáradtság.
Az is tisztít.

Azért az az őrületbe kergetés nem olyan vészes ám. De
mert már elkönyvelték, hogy én egy ilyen lelkizős, zűrös nő
vagyok, sőt, sokszor komolytalan is, már elég ha kinyitom a
számat és kiakadnak. És én ezt valójában (ritka kivételektől
eltekintve),  tulajdonképpen  élvezem.  Ott  vagyok  teljesen
lélekben,  mert  igenis  ott  vagyok,  de  nem  tudok  olykor



mégsem rálátni az egészre. És olyankor röhögni kell. Múltkor
azon vigyorogtam, hogy a falon van egy kép, a kiokushinosok
egyik  mesteréé,  mi  nem kiosok  vagyunk,  hanem goju-kai,
csakhogy  identitást  is  találjunk  magunknak,  és  olyan
joviálisan  nézett,  miközben  szívtunk,  de  rendesen,  mert
erősen ki lettünk hajtva, hogy nekem röhögnöm kellett. Olyan
nincs, hogy szívok, mint a torkos borz, üvöltenek velem, az a
fószer  meg néz rám megbocsátó,  mindent  tudó mosollyal.
Ezzel az erővel nézhettem volna a Brian életét is.

Amikor  Zsolt  megfogta  anyuci  kezét  látványosan,  az
azután történt, hogy fülébe súgtam, mennyire felpróbálnám
egyszer, ha nem az lenne a helyzet, ami. A mi edzésünk után
jön az ő edzésük, amit már Gábor Sensei tart a haladóknak,
ahol Zsolt ugyanúgy beáll a sorba, ahogyan előtte én meg a
fiam. Zsolt barátnője is oda jár, vele együtt. Az én fiam meg
szeret ott maradni a mi edzésünk után, nézni egy kicsit az
övéékét,  nekem el  kell  mennem a  közeli  közértbe  valami
innivalóért  meg  valami  kinder-bigyóért,  amit  aztán  ott
elmajszol,  miközben  guggolva  bámulja  a  nagyokat.  Ő  is
szereti  az egész hangulatát,  akárcsak én.  Na,  egy ilyenen
történt, hogy én is melléguggoltam és tenyerembe ejtve az
állam bámultam magam is, amit Zsolt igen gyorsan észrevett,
és ahogy észrevette, azonnal odaszaladt a barátnője mellé,
megfogta a kezét és még egy puszit is nyomott neki. Rögtön
levágtam.  És  egyrészt  nagyon  röhöghetnékem  támadt,
másrészt meg arra gondoltam: szegény, nem kellene ennyire
beszarni…



2006. május 12.
Aki csak a legkisebb mértékben is prűd, az most fogja be

a szemét. Ma megnéztem tükörrel a nunámat, kellett, mert
valamit éreztem, valami oda nem illő púpot, vagy mi a csudát,
mindegy, nem részletezem, de megjegyzem, kíváncsi lennék,
miért  nincs  a  magyarban  egy  szalonképes  szó  az  ember
pinájára,  van  ugye  a  vagina,  az  eléggé  hülyén  hangzik,
(megbocsásson, találkozott már a vaginámmal?), van a pina,
az durva, nekem legalábbis, a punci olyan gyerekes (anyu!,
nem öltözök át, mert akkor meglátják a puncimat), a nuni is
vicceske,  mi  van még?,  nekem nem jut  több az eszembe,
végülis  jelen  esetben  a  nuna  mellett  döntöttem,  de  ez  is
inkább csak jobb, mint a többi, nem gondolom, hogy az igazi.
Szóval, megnéztem, és kiakadtam, de rendesen. Pedig nem
most láttam először. Van olyan nő, aki szépnek látja a nunáját?
De komolyan. Én most nagyon nem láttam az enyémet annak.
És ez elég szörnyű. A pasik szépnek látják a farkukat? Más
nők  szépek  látják  a  pasik  farkát?  Mert  én  nem  jövök
extázisba  egy  meredező  faroktól.  Pontosabban  nem  attól
jövök extázisba.

Minden rendben volt az én nunámmal (még mindig hülye
szó, de ez van), míg meg nem szültem az én fiamat. Akkor,
csak mint szokásos, gátmetszést hajtottak végre rajtam, ami
nagyjából  olyasmi,  mintha  fültől  fülig  felvágnák az  ember
arcát, csak odalent. Nem szokott ezzel gond lenni, általában
gyorsan gyógyul, a mellettem fekvő anyukák simán ültek a
szülést követő második napon, csak nekem nem ment, és fájt
is  odalent  erősen.  A  viziten  az  orvoska,  aki  nem  az  én
orvosom volt, azt mondta, nem ezekkel a szavakkal ugyan, de



a lényeg ez volt, hogy ne rinyáljak, természetes, amit érzek,
mindenkinek  más  a  fájdalomküszöbe.  Így  utólag:  akkor
kellett  volna  lerúgni  a  fejét.  Negyedik  nap  kivették  a
varratokat, az én orvosom kicsit szörnyűlködött, merthogy az
egész  beödémásodott  és  begyulladt,  de  azt  mondta,  majd
rendbe jön. A varratszedés iszonyúan fájt,  végigbőgtem az
utat vissza a kórteremig. Gyerekkel haza, a seb gyógyulgatott,
a  fájdalom csökkent,  oké,  mondom, akkor itt  már minden
rendben lesz. Egészen addig, amíg nem vettem egy tükröt a
kezembe, hogy megnézzem, ugyan mi van odalent mindezek
után. A látvány szabályszerűen sokkolt, órákig bőgtem utána.
A valamikori nunám helyén egy tátongó, be nem forrott seb
volt. Végig. Mindenem eltűnt, csak az iszonyat maradt. Fél év
elteltével helyreállító műtét következett. Újabb fájdalom két
hétig. Akkoriban úgy éreztem, ha csak hozzám ér valaki, én
széttépem. Ráadásul,  valami  titokzatos  oknál  fogva,  az  én
sebem  lassabban  forrt  össze,  mint  ahogy  kellett  volna,
valahogy nem akartam újra összezárni.  Így amikor először
mentem ismét varratszedésre, az első varrat kiszedése után
azt mondta a plasztikai sebész, hogy álljunk meg, maradjon
csak bent még néhány napig az a néhány varrat. Maradt, de
az  az  egy,  amit  kivett,  elég  volt  ahhoz,  hogy  egy  enyhe,
icike-picike kis új hasadás ne maradjon a természettől való
mellett-mögött. Később a nőgyógyászom, aki már nem volt
azonos azzal, akinél szültem, azt mondta, nincs semmi baj,
teljesen  oké.  Elhiszem neki.  Mégis,  mindez  olyan  nekem,
mintha én már örökké viselném a jegyet: nő vagyok, anya, aki
szültem, le se tagadhatnám. Na, nem mintha akarnám. De
talán  stigmája  ez  mindannak,  ahogyan  én  a  magam
nőiségével vagyok. Ami nem ellentmondásoktól mentes, már
ha ezt ki kell még mondani ezek után egyáltalán.



Ráadásul, csakhogy még kacifántosabb legyen az egész,
Péter is rátett egy lapáttal, bár nem tehetett róla szegény. Az
a helyzet, hogy Péter állatorvos, ami különös reakciót vált ki
az emberorvosokból. Valahogy annyira kollegiálisak tudnak
lenni, ha kiderül az ő állatorvossága, ami egyébként sokszor
áldás, mert az én hülye, aggodó lelkemet nagyon meg tudja
nyugtatni,  hiszen  ezerszer  többet  tud  mindenről,  ami
betegség, mint egy földi halandó, még gyógyszerkönyve is
van, tudja az adagolást, érti, hogy a gyógyszer, amit felírnak,
mire jó és miért, következtet belőle arra, mi a baj, ami persze
leginkább  a  gyereknél  segít,  szóval,  az  emberorvosok
legtöbbször úgy érzik, máshogy kell viselkedniük, ha kiderül
róla  az  ő  állatorvossága,  mintha  vizsgáznának,  máshogy
magyaráznak, nem ráznak le olyan könnyen, éppen csak azt
nem kérdezik meg tőle, hogy „ugye, kolléga?”. Csakhogy ez a
szülésnél nagyon nem jött jól. Az a nőgyógyászom nő volt, és
miután  megérkezett  az  én  fiam és  elkezdett  visszavarrni,
odahívta Pétert, hogy na, mit gondol, jó lesz így? Egyébként,
amikor kiderült az odalenti katasztrófa, csak akkor mondta el
nekem Péter, hogy nem egészen értette, miért olyan fonállal
varrnak,  amilyennel,  ugyanis  ő  ilyet  már  évek  óta  nem
használ  a  műtétjeinél,  hiszen vannak sokkal  jobbak is.  És
most állatorvosi műtétekről beszélek. Jobb minőségű orvosi
fonál  kerül  egy  kutyába,  mint  az  én  nunámba.  Öt  évvel
voltunk már a szülés után, amikor egyszercsak tudatosodott
bennem, hogy sok minden történik közöttünk szexben, csupa
szép  és  jó,  csak  egy  nem:  ő  odalent  nem illet  engem a
nyelvével.  Nem tudom, miért kellett  ennyi időnek eltelnie,
hogy feltűnjön a dolog, talán ez sem véletlen az előzmények
után, de egyszercsak leesett a tantusz. És akkor rákérdeztem,
hogy  hogyan  is  van  ez.  Addig  sosem  mondta,  de  akkor



kiderült,  nem  tett  jót  neki,  hogy  bent  volt  a  szülésnél,
pontosabban nagyon jó  volt  az egész,  egy órát  dajkálta a
frissen született fiát, csak azt a részt kellett volna kihagyni,
hogy a dokinéni odahívta a nunámhoz. Úgy mesélte, kétféle
érzés kavargott benne akkor, egyrészt érdekelte orvosilag,
meg ugye a fonál, másrészt viszont azt érezte, hogy neki ezt
egyáltalán  nem  kellene  látnia.  És  itt  elakadt.  Azóta,
szerencsére,  továbbléptünk.


