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Beckernek…
Szeretném Encsinek megköszönni a javítást és a fáradozást!



Kezdés
 
Tizediken lakom. Azért választottam ezt a lakást, mert több kérdésben is egyszerű megoldásokat
kínál, mivel legfelső emelet, ki lehet az összes belső falat lökni, és ha radikális megoldásra van
szükségem bizonyos életkérdéseket illetően, nem kell leállítanom a forgalmat a Lágymányosi hídon.
Itt a saját erkélyem, lenéztem nincs kétség – biztonságos.
Nő vagyok, két gyerekkel, nincs munkahelyem, viszont van két halott cég a nevemen. Van egy elvált
férjem, nincs viszont használható férfi a közelemben. Csak az anyai szeretetet tudom magamból
kiereszteni, a férfiszeretet bennem lapul és itt szorong, hol a gyomromban, hol egyéb testrészeimben.
A feszültséget azzal oldom, hogy írok, üzeneteket. Címzett még nincs.
Valaki azt mondta halmozott helyzetben vagyok, ez minden valószínűség szerint igaz. A problémákat
halmozom, a megoldásokat meg keresném, de mostanság még elkerülnek.
Most következik egy kapcsolat története, amely átszőtte a napjaimat, a gondolataimat és amely nem
okozott semmit a világtörténelemben, sem egyéb helyeken. Valójában néhány mondatban el lehetne
mesélni, de nekem ebben sokkal több energiám fekszik, úgyhogy most megpróbálok ábrázolni egy
reménytelen összefüggést egy férfi és egy nő között.



Első üzenet 2012.11.12



MAGÁNY
Vajon mennyi feszültség keletkezik a világban attól,  hogy ennyi magányos ember van? Egyedül
alszunk, egyedül ébredünk, egyedül eszünk, egyedül gondolkozunk, magunkban beszélünk, egyedül
ülünk  a  számítógép  előtt,  egyedül  szexelünk,  majd  kimegyünk  az  utcára  és  elmegyünk  olyan
emberek mellett, akik ugyanezt csinálják szintén egyedül. A világ nagyon szép éppen ezért….
 



 
2013. 11.12
Akkor most szakítottam vele, egy év beszélgetés után. Szakítottam, már ha lett volna mit elszakítani.
Egy éve megismerkedtem vele, és mind a mai napig ismerkedtem. De most befejeztük. Na igen,
társkeresőn ismerkedtem, valami üzenet, sugallat hatására. Ott szedtem össze egy férfit…meg egy
rakás egyéb tapasztalatot. A férfi már nincs, a tapasztalatok maradtak.
 



FUTÓ GONDOLAT
Mostanra  valahogy  megüresedtem,  úgy  érzem,  semmi  sem  segít  abban,  hogy  menthetetlenül
hülyének, és szánalmasnak érezzem magam. Nem tudom, mit tegyek? Gondolom az idő, majd segít,
az orvosság az ilyesmikre. Szépen, mint por rárakodik a problémára és már kevésbé fog látszódni,
addig meg szenvedek, mint a kutya.
Azért  valami  következtetést  csak  le  kellene  vonnom az  egészből,  mármint  ebből  az  egy  évnyi
barátkozásból. Várok pár percet…
Nincsenek egészséges  következtetéseim.  Ha belegázolnak  a  személyiségembe,  a  nőiességembe,
akkor megsértődöm és megbántódom. Más kérdés, hogy talán eddig el sem kellett volna jutni, jóval
előbb lapátra kellett volna tenni, elküldeni őt a fenébe. Megint csak az nyert bizonyosságot, hogy
nem érdemes más érzéseivel foglalkozni, másra odafigyelni, csak kő kemény önzőség, semmi más.
Csak én vagyok, mert megérdemlem...
Persze  azon  is  vergődhetnék  pár  pillanatig,  hogy  miért  pont  ezt  az  embert  választottam  ki
magamnak. Több százan keresték a kapcsolatot velem, de nem, nekem ez kellett. Ez a depresszióra
hajlamos,  kedélyhullámos,  érzelmeit  nem  vállaló,  érzelmeket  elutasító,  merev,  nehezen  döntő,
ugyanakkor mégis melegszívű ember. Jó lenne megfejteni, mi szerint is választok, mert a hiba ott van
valahol...



2013.11.14
Gondolkodtam, hogy esetleg az a probléma, hogy fiatalabb, mint én? Egyáltalán én miért akartam
ezt az embert? Adni nem akart, kapni már inkább? Mire jó ez nekem?
 



IDŐSEBB NŐ FIATALABB FÉRFI – LEHETSÉGES EZ

Odakünn hideg van, esik az eső, november van. Arra gondoltam írok egy kicsit erről a jelenségről.
Bár magam sem tudom érdemes-e közzé tenni ezzel kapcsolatos naivitásomat.
Nem is gondolkodtam ezen mindaddig, míg el nem kezdtem a netes társkeresést. Eszembe nem
jutott volna, hogy én a magam 40+ évével még érdekes lehetek bárkinek, aki nem aggastyán és nem
többszörösen elvált, hadirokkant, lelkibeteg vagy egyéb. Hiába az előítéletek és a kishitűség! No, de
amikor már első nap szó szerint megrohamoztak a harmincas pasik, szóval kicsit meglepődtem, és
meglehetősen elutasító voltam. A következő reakció már az elégedettség volt: hát igen, ilyen csúcs
darab vagyok, egy időtlen Vénusz! Aztán inkább már a - what a f.ck - érzés kerülgetett. Persze
hízelgő volt, az ember arra készül, hogy majd néhány levélke csurran be a levelesládájába, erre
tömegével ugranak a férfiak és mindenféle korosztály, no de valljuk be, főleg a fiatalabbak. Szóba
sem akartam állni velük, biztos, oviparti, meg anyucis játék, de aztán könnyedén módosítottam ezt az
elhatározást,  nézzük!  Kíváncsivá  tett  a  helyzet!  Mit  akarnak a  harmincasok,  sőt  húszasok  egy
"korosabb" nővel.
"Megdugni" mondta egy barátom nevetve. "Mit parázol ezen, ez egy sokkal egyszerűbb, és gyakoribb
felállás, mint gondolod" Tényleg így lenne? Kérdezgettem hát a férfiakat, oké, oké, de miért én?
"Imádom az érett nőket, lehet velük beszélgetni" (?)
"Az érett nők már tudják, mit akarnak a szexben"
"Az érett nők már nem nyafognak, és nem csak a pénzre hajtanak" aha!
Amúgy ez az érett kifejezés is tetszik. Vajon érett, mint a lottyadt barack a fa alatt, vagy mint a
nemes pálinka a hordóban? Gondolom mikor melyik.
"Az érett nők nagyon lelkesek, mindent megtesznek és nem olyan hisztisek, mint a fiatalok" (Hajjaj)
Valahol valamerre, valami roppant pajzán városi legenda keringhet, arról, hogy mit tudhatnak az
érett nők az ágyban, mert ezt szinte mindegyik megkérdezett kiemelte. Sajnos úgy tűnik, ez csak
férfiak számára hozzáférhető adatbázis, mert én nem bukkantam a nyomára, pedig kerestem, hát
legalább tudjam, amit tudnom kell. Amúgy meg nem tudom elképzelni, hogy ez korfüggő lenne, én
inkább személyiségfüggőnek találnám, de egye fene. Inkább legyek szexikon így "érettségemre"!
"Már nincsenek akkora elvárásaik és sokkal biztosabbak magukban." (ez most jó???)
Kérdezgettem aztán nőket is ugyanitt, a társkereső oldalon, hogy mi a tapasztalat náluk, valamivel
árnyaltabb kép alakult ki:
"Hát, anyukám magunknak köszönhetjük, ennyi idősen már örülsz egy működőképes férfinak, aztán



bármit megteszel, hogy maradjon."
"Nincs kockázat,  már örülünk, ha bárki szóba áll  velünk, ha egy jó szót hallunk már megyünk
kutyába, boldogan dorombolunk, mostanra átestünk egy-két csalódáson, szóval már megvagyunk
dolgozva..."
"Már nem kell  feleségül venni,  gyereket sem akarok...,  viszont mindig ott  lehet hagyni azzal  a
felkiáltással, "ennek a kapcsolatnak úgysincs jövője.."
Meghallgattam néhány ilyen kapcsolat  történetét,  ami közös volt  bennük,  az az,  hogy a befelé
fordulásról szól. A fiúk nem szívesen mennek társaságba, mutatják be a haveroknak a kicsit ciki
„tőlem 12 évvel idősebb barátnőmet”. A nő barátnői is kicsit idegenkednek - vagy irigykednek? - a
fiatalembertől.  Így  hát  a  kapcsolat  arról  szól,  hogy  titkosan  dugnak,  vagy  együtt  vannak
valamelyikük lakásán, ez persze egy darabig marha izgis...Azt is nehéz felvállalni a férfi oldalnak,
hogy „ne már egy anyókára gerjedjek?” A másik oldalon meg: öregségemre szexmániás lettem???
Van mit áthidalni...
Végül  is  nem  tudom,  milyen  álláspontra  helyezkedjek  ezzel  kapcsolatban,  leginkább  nem
helyezkedem  sehová,  aki  akarja,  próbálja  ki.  Fájdalmas,  én  megpróbáltam.
A pszichológus véleménye szerint  az  ilyen típusú férfiak,  nagy eséllyel  éretlenek és  valamiféle
támasztékot  keresnek  egy  bölcs,  tapasztalt  nő  személyében,  esetleg  problémájuk  volt/van  az
anyjukhoz fűződő kapcsolatukban, nem kapják meg azt a szeretetet, amire számítottak, vagy nem
úgy, ahogy szeretnék. Igen, valamiféle pótlékot keresnek, viszont a felvállalással sokszor gond van,
mert akkor kifelé is, mások számára is esetleg világossá válik ez a fajta igény. Nem tudom, tény
minden esetre,  hogy nagyon sok fiatal  férfival  meglehetett  ismerkedni  a  neten,  és  az is,  hogy
igazából  maguk sem tudják,  hogy  milyen  kapcsolatot  is  akarnak  kialakítani,  valami  laza  félét.
Valahogy elvárják azt is, hogy ne támassz túl nagy igényekkel, szóval értsd meg, hogy nem vagytok
egyenrangú felek, ő mégis szívességet tesz, hogy ily fiatalon szóba áll veled. Érdekes felállás - nehéz
kapcsolat, és még ott van a környezet ítélete is. Az viszont elég szigorú, sokkal szigorúbb, mint
fordított esetben, ha a férfi az idősebb. Az sem mindegy, hogy hol tartanak, hány éves a nő és hány a
férfi, 31 és 21 vagy 48 és 38..
Most találtam a neten: Európában a nők 20 százaléka fiatalabb pasival él...
 
 



 

 

2013.11.16.

 

Az elmúlt egy év alatt azt hiszem háromszor ért hozzám, vagy ötször? Nem tudom. Egyszer
megpróbáltam vele közös esernyő alatt sétálni, de ahhoz túl közelinek talált. Cserébe mutatott egy
nagyon érdekes udvart, mintha egy másik világba néztünk volna be.

 



SZEXMENTES ÉLET
"Japánban lassacskán mindenki undorodik a nemiségtől. A világ egyik legfejlettebb országában a
férfiak  nem  vállalják  az  udvarlással  és  a  házassággal  kapcsolatos  kiadásokat,  ezért  inkább
lemondanak a szexről.  A nők ragaszkodnak a szingliséghez,  és  nem az egyedülléttől,  hanem a
házasságtól rettegnek." Így az egyik hír.
"Különös kutatási eredményekkel rukkolt elő október végén a Guardian brit napilap. A helyszín a 126
milliós Japán, a téma pedig a szex, a párkapcsolatok és a családalapítás, illetve ezek hiánya. Sokkoló
felmérésekből és meghökkentő értékekből természetesen nincs hiány. A legdurvább talán az, hogy a
Japán Családtervezési Szövetség szerint a 16 és 24 év közti fiatal nők 45%-a saját bevallása szerint
egyáltalán nem érdeklődik a szexuális kapcsolatok iránt, sőt vannak, akik egyenesen undorodnak is
tőle. A férfiaknak több mint egyharmada vallotta ugyanezt."

És aki, azt gondolja, hogy ez csak Japánban létezik, erősen téved. A jelenség megfigyelhető a világ
több  részén,  több  nyugati  országban  is  végeztek  hasonló  felmérést.  A  cikk  további  részében
megtudjuk, hogy azért néha, alkalmi szexből, "laza kapcsiból" szereznek némi feltöltődést a japánok,
csak semmilyen kötődést nem szeretnének felvállalni.
Társkeresős "kalandjaim" során én is valahogy hasonló tapasztalatokat szereztem, illetve egy-egy
beszélgetés után sokszor volt, valami hasonló benyomásom, hogy itt tulajdonképpen nem is arról van
szó, hogy valódi társat keresnénk, inkább, arról, hogy valamilyen szinten, önmagunkkal is elhitessük,
hogy kapcsolatot keresünk, hogy mindent "megteszünk" azért, hogy legyen valakink. Egy-egy elnyúló
csetelés, levelezés szinte azt a benyomást keltheti, mintha lenne valakim, mintha építenék egy valódi
kapcsolatot. Persze mindenfajta kötöttség nélkül, hiszen akármikor, akár egy regisztrációs törléssel
mindörökre véget vethetek mindenféle kommunikációnak. Benyomásaim szerint, sokan a szexet is
egyszerűen "verbálisan" megoldják, hiszen az a tény, hogy beszélgettek róla egy-két órát, némileg
fokozott izgalmi állapotba kerültek, és ez elég is volt.
Arról nem is beszélve, hogy ismerkedéseim során, hány meg hány férfi számolt be arról, hogy évek
óta nem él semmilyen szexuális életet. Ha van is párja, valahogyan elmaradozott a dolog, csak élnek
egymás  mellett  valami  miatt.  Megint  másik  réteg  a  sok  magányos,  akik  közül  szintén  sokan
bevallották, hogy egyszerűen nincs, mármint szex az életükben. Aztán ott vannak a kényszerből
szexmentesek, ahova én is sorolnám magam, mert egyszerűen nem találok partnert, és nem azért,
mert eszelősen válogatnék, egyszerűen nem akar összejönni, és csak azért nem tudom megtenni,
legalábbis egyelőre. Így hát, mi marad hátra, mint meggyőzni magam a szexmentes élet örömeiről...
De jó ez? Vajon ezzel kit verünk át? Kit is győzünk meg? Önmagunkat is? Én mindent megteszek, de
annyi itt a hülye és mindenki csak hazudik (persze én is) magyarázkodunk, de a valóságban nagyon
jól tudjuk, hogy igazából csak színleljük az egészet. Valami miatt nem merjük vállalni, hogy tényleg
beletegyük  magunkat.  Amikor  pedig  véletlen  mégis  közel  kerülünk  valakihez,  akkor  egy  adott
pillanatban fejvesztve menekülünk. Úristen érzelmek a láthatáron! NEEEEEEEEEEEE!
Biztonsági játék? De ennyire?



Az egyik “ismerősöm” a netről mondta, “ne sokat foglalkozz ezzel, menj és dugj, ezek a kapcsolatok
úgyis  csak  erről  szólnak,  és  ideig,  óráig  tartanak”.  Ez  akkor  meglehetősen  mellbe  vágott  és
felkészületlenül  ért,  igazából  nem is  tudtam elfogadni  soha  ezt  az  álláspontot.  Később  annyit
megértettem, hogy egy bizonyos láncreakció alakul ki ezeken az oldalakon, pontosan ezeknek a
véleményeknek és viselkedéseknek köszönhetően, egymást gerjesztjük, bizonytalanítjuk el, és csak
terjed a fásultság a bizalmatlanság, mint egy fajta kór. Az újonnan érkezők is gyorsan megkapják,
terjed az elégedetlenség és egymás félrevezetése. Bizalmatlanság és félelem az elmúlt idők rossz
tapasztalatainak hatására? Vagy a kockázat, hogy elhagyom azt a biztonságos kis várat, amit magam
köré emeltem a bizonytalan kedvéért?
Jó volna kapni valamit, de akkor lehet, hogy adni is kell???!! Akkor kössz, inkább ne legyen semmi!
Kilépés a körből? Még nem tudom hogyan!
Szakirodalmat is találtam hozzá!
„27 éves koromtól 39 éves koromig nem szexeltem. Nem voltam tőle boldogtalan vagy frusztrált. A
sexmentes  életet  egyszerűen vonzóbbnak láttam,  mint  a  csalódást  keltő  aktusokat.  Mielőtt  így
döntöttem, volt barátom. Ő úgy gondolta, hogy a kapcsolatunk a szex terén örömteli, de őszintén
szólva, vak volt ahhoz, hogy észrevegye az én boldogtalanságomat.” – írta Sophie Fonatel, a francia
Elle szerkesztője a The New York Times-ban, annak kapcsán, hogy az önként vállalt cölibátusáról
szóló könyve a közelmúltban, az USA-ban is megjelent.
Szexmentes élete során Fonatel azt találta, hogy sokan szégyellik, ha nincs partnerük, és egyedül
térnek  nyugovóra,  míg  mások  annak  ellenére  érzik  egyedül  magukat,  hogy  valaki  ott  fekszik
mellettük.  Hogy  a  könyv  által  felvetett  probléma  valós,  jól  jelzi,  hogy  Franciaországban  a
megjelenést követő héten 150 ezer példányt adtak el belőle.



2013. 11.20.
Nem bírtam tovább, írtam neki, e-mailt. Valami lakásokról hadováltam, pedig csak azt szerettem
volna, ha van. Ha újból ír nekem, ha megint beszélgetünk. Válaszolt.



MIÉRT JÓ, HA EGYEDÜL VAGYUNK?
Egyedül vagyok. Most szó szerint. A gyerekek elmentek a nagyszülőkhöz, most tudnék nagyokat
randizni, ha ugye volna kivel. De nincsen.
Megpróbálom tehát az egyedüllét előnyeit átgondolni:

ha akarom, nem főzök semmit, ha meg akarok, akkor akármit...

olyan zenét hallgatok, amit csak akarok

azt  nézek a tévében,  amit  éppen adnak,  vagyis  amit  akarok (mondjuk egyáltalán nem
akarok tévét nézni, de ha igen, akkor érvényes a fenti mondat)

ha akarom, sörözök

még hagymát is ehetnék, ha bírnám

egészen valószerűtlenül is viselkedhetek (de az meg mi?)

ha úgy esik, oda megyek, ahova csak akarok

Na? Marha jó, nem, mert ugye, ha nem vagyok egyedül, akkor

nem főzhetek akármit, mert egyeztetni kell, meg alkalmazkodni, hogy a többi, vagy a másik
mit szeret

lehet, hogy azt a másikat idegesítené a zene...

éppen foci meccset nézne

sörös csók, ajjaj

hagymás csók, még nagyobb, ajjjaj

esetleg megbotránkozna a viselkedésemen valaki

és meg kellene beszélni hova is menjünk

Hát ki az a hülye, aki az utóbbi listát választaná?!
Üdvözlettel
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Váltottunk megint levelet. Óvatosak vagyunk. Azt mondta találkozhatunk is, de csak majd.

 



NETSZERELEM
Ez egy olyan forgatókönyvféle...Képzeljétek el, tegyetek hozzá, merüljetek el, pihenjetek egy kicsit!
Zene: Jorn: Black Morning
Stílus, képregényszerű fekete fehér rajz, kicsit zizeg az egész. Valahogy ebben a stílusban (kép) vagy
ha ismeritek az A-HA klipjét, a képregényest.

Üres városi utcát látunk. Egy férfi közeleg felénk, a keze a nadrág zsebébe dugva, a kabátja nincs
behúzva, oldalra túródik, egyik keze zsebben. Farmert hord, meg valami póló látszik ki a kabátból.
Hátán hátizsák, benne az ebédje, mondjuk ez nem látszik, ez olyan plusz infó, a feeling miatt. A haja
rövid, borostás az arca. Egykedvűen jön, inkább a földet nézi, néha belerúg egy kavicsba. Olyan
harminc akárhány éves, fiatalos. Szőke rövid haja van. Farmer van rajta.
A feje felett üres felhőcske a gondolatait jelképezné, de most nemigen gondol semmire, úgyhogy
üres felhőcskék pukkannak szét.


