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Minden jog fenntartva!

 

Párizs.  A szerelem a romantika a  fények városa,  a  divat  európai  fellegvára,  egy csoda.  Azt
mondják, két féle ember létezik, aki már járt Párizsban, és aki el akar oda jutni élete bármely
szakaszában.  Minden  évben  turisták  milliói  veszik  célba  a  várost,  hogy  átéljék  hangulatát,
szellemiségét  és  beszippanthassák  azt  a  levegőt,  amit  egykor  Napóleon  annyira  imádott.  A
Notre-Dame székesegyház az Eiffel torony a Louvre egyszerűen a látogatók fülébe súgja a régmúlt
idők  emlékeit.  Ez  az,  amit  mindenki  meg  szeretne  tapasztalni  ezen  a  helyen  ez  Párizs  igazi
varázsának a titka. A legtöbb ide látogató szerencsére a fényt a csillogást az eleganciát viszi haza
emlékül és szívesen emlékszik az itt töltött időre, boldog pillanatokra. Mint sok más helynek, ennek a
városnak is van egy másik, rútabb arca, amit nem szívesen mutat meg, de ettől még létezik, jelen van.
A  különböző  negyedekre  tagolódott  rengeteg  féle  etnikum között  sok  olyat  találunk,  akit  nem
elsősorban a város nevezetességei érdekelnek. Bűnözői csoportok százai képviseltetik magukat és
játszanak a bűnözés legszélesebb skáláján. A piti metró zsebtolvajoktól a legvadabb, legdurvább
gengszterekig itt minden megtalálható. Persze mondhatnánk, ez máshol is így van, ebben a romlott
világban ez elkerülhetetlen, szükséges rossz, megítélés kérdése.

Ebben a városban 12 millió ember él, lélegzik, dolgozik, szórakozik, bármi megtörténhet.

Elmesélek egy történetet, azután ki-ki, döntse el, mennyi lehet a realitása annak, hogy ez így
megtörténjen.  Olvassátok  figyelemmel,  elemezzétek,  boncolgassátok  és  vonjátok  le  a
konzekvenciákat!

 

Kétezres éveket írjuk, kevés olyan érték van, már ami megmaradt, mindenki rohan nincs idő
semmire, senkire, a gyerekek már csak elvétve játszanak játszótereken mindent a számítógépek, az
okos  telefonok  a  digitális  kütyük  uralnak,  felgyorsul  a  világ  és  evvel  együtt  az  életünk  is.  A
munkahelyeken már nem fontos, hogy hívják a kollégákat hol hogyan élnek, mit csinálnak a szabad
idejükben, milyen szokásaik, ünnepeik vannak, ez már senkit nem érdekel. Más dolog, ha vallási
vagy szexuális hovatartozásról esik szó, mert arra azért még mindenki felkapja a fejét és szívesen
mond véleményt sokszor olyan dolgokról, amiről érintőlegesen sincs fogalma. Valaki egyszer azt írta
a gyermeke naplójába: ”kinek útját nem jártad, annak lépéseit ne bíráld” ez nagy igazság!

 

Párizs  modern  ipari  negyedében  járunk,  egymást  érik  az  égig  érő  irodaházak  logisztikai
központok,  csicsás  épület  együttesek  melyek  mind-  mind  a  gazdagságot  a  felsőbbrendűséget
hivatottak prezentálni.  Közülük is  kiemelkedik a DOM. Hatalmas felhőkarcoló,  mint  a mesebeli
üveghegy, a napfény bármerről éri,  minden napszakban csillogó, ez vonatkozik az éjszakára is,
hiszen sok ezer izzó gondoskodik arról, hogy sötétben is nappali fényben pompázzon az épület. A
földszinten  gazdasági  hivatalok,  óriási  bevásárlóközpont  található,  ha  valaki  késve  érkezik  egy
megbeszélésre és elfelejtett bármit magával hozni azt itt biztosan pótolhatja. Az épületen belüli



közlekedést sok-sok mozgólépcső és 8 gigának számító 24 személy befogadására képes lift segíti
természetesen a legmodernebb kivitelben. 40 emelet megannyi irodával, légkondicionált folyosókkal,
fitnesz- termekkel, bárokkal, éttermekkel, melyek minden igényt kielégítenek. Mintha egy kisebb
várost zártak volna falak közé, rengeteg ember, rengeteg élet, rengeteg sors találkozik, ezen a
helyen egzisztenciák születnek és mennek tönkre a különböző döntések nyomán pillatok tört része
alatt.  Ebben a  közegben egyáltalán nem nehéz elvegyülni,  észrevétlennek maradni  ugyanakkor
bármire és bárkire odafigyelni úgy, hogy erről az illetőnek halvány sejtelme sem legyen. Egy olyan
embernek, mint Frank Zane ez itt a paradicsom luxuskivitelben. Frank a 38. emeleten dolgozik egy
ingatlanforgalmazó cégnél, az a fajta ember, akinek úgy tűnik mindig rengeteg a dolga, de igazság
szerint soha semmi komoly feladatot nem bíznak rá, mert senki nem ismeri a kvalitásait. Igazából
egy számítógép előtt telnek a napjai, ahol a bejövő adatokat elemzi és rögzíti napi 8 órában. Látszik
rajta, hogy soha nem vágyott ennél többre, 40-es évei elején jár, de már kopaszodik, vastag keretes
szemüveget visel, a ruházata alapján pedig azt hinné az ember, hogy most érkezett a szombat esti
láz forgatásáról és ahol diszkréten szórakozott a tánckarban miközben John Travolta, megőrjítette a
nagyérdeműt. Az a fajta ember, akire ha ránézel, legelőször a mögötte lévő bútorokat, képeket a
falon  látod  meg,  és  csak  az  után  veszed észre,  hogy  van ott  valaki.  Igazi  szürke  eminenciás,
észrevétlen, jelentéktelen egyén. Elégedett a fizetésével, a sorsával, az életével, nem vesz, részt
közös beszélgetésekben nem mond a munkatársainak disznó vicceket, az ebédnél gondosan ügyel
arra, hogy olyan asztalhoz üljön, ahol senki nem zavarhatja az ő kis világát. A munka végeztével
felveszi a kopott balon kabátját és halk köszönés után, amit szinte csak a közelében ülők hallanak,
elindul haza. Ezt látja belőle minden olyan ember, aki felületesen kezeli az emberi kapcsolatokat, és
egyáltalán nem akarja megismerni az igazi Frank Zane-t. Pedig, mint oly sokszor a szerény külső, az
észrevétlen  kis  ázott  veréb  jellem most  is  takar,  fed  valami  szörnyű  titkot,  beteges  hóbortot,
nagyméretű őrületet, megmagyarázhatatlan vonzalmat!

 

Vidéken,  egy  Párizstól  200  kilométernyire  fekvő  kisvárosban  született,  teljesen  normálisnak
mondható családban nevelkedett. A szülők sok év próbálkozás után örömmel konstatálták, hogy
megszületett imádott fiuk és eszerint is bántak vele. Szinte a széltől is óvták, az a fajta gyerek volt,
akinek azt javasolja az édesanyja, hogy ne fusson, mert ha elesik, lehorzsolódik a térde. És ö nem
futott. Jól tanult szép csendben elvégezte azt, ami kötelező volt közben pedig gazdálkodó szüleinek
segített  a  magángazdaságban.  Az egyetlen dolog,  ami kicsivel  jobban érdekelte,  mint  bármi,  a
számítógép használata volt, melyet viszonylag főleg önképzéssel magas fokon elsajátított. Ha górcső
alá vesszük a fiatal Frank életét, igazából semmi szokatlannal nem találkozhatunk. Az első riasztó jel
akkor mutatkozott, amikor a szülőket autóbaleset érte és olyan szerencsétlenek voltak, hogy egyikük
sem élte túl. Az ekkor 21 éves fiatalember lába alól hirtelen kiszaladt a biztonságot jelentő talaj, nem
volt erre felkészülve, bár igazából nem is lehetett, hiszen ő volt a mama kicsi fia mindig, de ennek
egy szempillantás alatt vége lett. Mivel nem voltak barátai, belemerült az internet adta lehetőségek
széles tárházába. Szinte minden idejét ennek szentelte meg akart ismerni mindent, ami az addigi
életéből  kimaradt.  Vad,  meglepő  dolgok  kezdték  érdekelni  és  talán  az  átlagosnál  később,  de
felfedezte a szexualitásban rejlő elemi erőket. Ezután már szinte csak ezek érdekelték, mindent
elolvasott, megnézett, ami ebbe a témakörbe tartozik. A tökéletes férfi akart lenni, akiért bomlanak a
nők, aki egyetlen pillantással, egyetlen érintéssel az őrületbe kergeti a nőt, hogy azután valami olyan
mámorban egyesüljenek, ami szinte elképzelhetetlen egy halandó számára. Elhatározta, hogy az
elméletben tanultakat a gyakorlatban kamatoztatja, itt az idő, hogy felnőjön a feladathoz. Már csak a
megfelelő alany hiányzott ezért ismerkedni kezdett az világhálón lévő társkereső oldalakon előbb
bátortalanul majd egyre rámenősebben, hiszen ekkor már valami olyan vágy hajtotta, amit még ő
maga sem ismert, arról pedig fogalma sem volt milyen szinten fogja a hatalmába keríteni. Pár hét
alatt  megismerkedett  persze  csak  virtuálisan  Lízzel,  aki  egyre  jobban  bátorította  a  személyes
találkozás lehetőségét Frank-ben. Egy kis étteremben beszélték meg a randevút a város szélén,



családias hangulatú hely volt, helyi specialitásokkal. Azonnal szimpátia szövődött kettejük között,
illedelmesen  bemutatkoztak  átlagos  dolgokról  beszéltek  hosszú  ideig  a  lehető  legudvariasabb
hangnemben,  de  ha  valaki  kívülről  szemlélte  a  társalgást  az  azonnal  látta  micsoda  erők
munkálkodnak a férfiban. Líz nem rejtette véka alá, hogy ha megfelelő hullámhosszra kerülnek a
beszélgetés során, akkor akár már az első találkozásukkor bátran elmélyülhetnek egymásban. Frank
csak erre várt, hiszen már őrült vágy fűtötte, hogy megismerje azt, amire már jó ideje készült,
szeretkezzen egy hús vér nővel. Akarta a szexet!

Az étterem feletti panzió alkalmasnak tűnt a testi szerelem kiteljesedéséhez ezért kivettek egy
szobát, a 13-asat. A bútorokból és azok elrendezéséből tisztán látszott, hogy nem ők az első pár, akik
ilyen célra szálltak meg ezen a helyen. Rozoga, nyikorgó franciaágy kicsi éjjeliszekrényekkel az
oldalán a két lámpából csak az egyik működött, törölközők a zuhanyzó ajtajára akasztva, de igazából
ezt a fiatal párt ezek a dolgok nem érdekelték, hiszen már testi vágy őrjítette mindkettejüket és a
lángok kezdtek magasra csapni! Érezhető volt a vonzalom, már nem kellett mondani semmit eljött a
tettek ideje.  A férfi  próbált  magabiztosnak mutatkozni,  hogy leplezze tapasztalatlanságát,  vadul
csókolt és vetkőztetni kezdte a nőt. Semmilyen ellenállásba nem ütközött, hiszen Líz ugyan azt
akarta,  amit  ő.  Visszacsókolt  és  félreérthetetlenül  kibontotta  Frank  nadrágját  majd  gyakorlott
mozdulattal már kényeztette is a férfiasságát. A tempó azonban gyorsnak bizonyult, mert emberünk
bestresszelt,  hiszen ne feledjük, ő ismeretlen vizeken evezett, lelankadt és mérhetetlen szégyen
kerítette hatalmába. Dühöt, kiszolgáltatottságot érzett, pedig a nő próbálta bátorítani, hiszen nem
volt nehéz rájönnie, hogy nincs birtokában partnere a kellő tapasztalatoknak, ezért kérte, bízza, rá
magát hagy segítse át ezen a lépcsőfokon. De itt már késő volt, valami, ami eddig csak szunnyadt
Frank-ben,  most  hirtelen  életre  kelt  már  nem  volt  vissza  út.  Vérben  forgó  szemmel  zihálva
megragadta Líz nyakát, egy erőteljes mozdulattal az ágyra lökte és az éjjeli lámpával azonnal ütni
kezdte a fejét. Percekig szinte önkívületi állapotban sújtott le számolatlanul, amíg a nő arcából csak
egy felismerhetetlen, véres húshalmaz maradt. Ekkor, azt vette észre magán, hogy amit tett nem,
hogy megrémisztené, hanem egyenesen élvezettel töltötte el és ennek kézzel fogható bizonyítéka
volt az ondó a nadrágjában. Tudta az élete megpecsételődött, ezek után képtelen lesz a normális
szerelmi aktusra, hiszen ott kudarcot vallott. Amikor elmúlt az eufórikus állapot, amiben még egy
ideig fürdőzött és újra józanul tudott gondolkodni rájött, a hullát el kell tüntetnie és minden szálat el
kell varrnia, mert ha a nőt keresni kezdik, hamar rájönnek, hogy találkoztak, randevúztak. Azonban,
valami tudat alatti biztosan munkálkodott benne már a nő kiválasztásánál is, mert Líz egyedül élő,
rokonom nincs felirattal hirdetett, ami adott esetben még jól is jöhet, hiszen később kezdik keresni
majd, csak ha valamelyik szomszédnak vagy ismerősnek feltűnik a hiánya. Frank letusolt, közben
nem húzta el a függönyt, hogy lássa az élettelen tetemet az ágyon, újra és újra átélte a történteket és
magabiztosságot érzett mérhetetlen hatalommal párosulva. Hajnali 2-kor elérkezettnek látta az időt,
hogy megszabaduljon szörnyű tette bizonyítékától, mindent végiggondolt és cselekedett. Szinte az
ösztönei vezették, tudta, a panziós azonosíthatja és ez akár veszélyes is lehet rá nézve, ezért lesétált
a recepciós pultban alvó egyetlen emberhez, aki tudhatta ki is ő valójában és hanyag eleganciával, a
telefon zsinórjával álmában megfojtotta. A kasszát gondosan kiürítette, a vendégkönyvet pedig a
pislákoló  kandallóba  vetette.  Abban  bízott,  hogy  rablógyilkosságnak  álcázva  a  történteket
megtévesztheti a nyomozókat, akik teljesen rossz irányba fognak elindulni. Igaza lett. Líz holtestét
autójával egy mocsaras erdei részre vitte és örökre átadta az enyészetnek. Azután figyelemmel
kísérte, ahogyan a rendőrség hónapokig sötétben tapogatózik, majd szép csendben elül az ügy. Azzal
tisztában volt, hogy ha szexuális kielégülést akar, újra ölnie kell, de most már tervszerűen, minden
apró részletre odafigyelve, és ezt akarta.

 

A sorsa megpecsételődött azon az estén, többé nem próbálta elhessegetni a furcsa, olykor beteges
gondolatokat,  melyeket  az  agya receptorai  sugároztak,  sőt!  Elhatározta,  hogy nem tiltakozik  a



genetikailag betáplált fura jelenség ellen. Mindent tudni akart a témáról, ezért célirányosan kezdett
böngészni  a  világhálón  hozzá  hasonló  érzéseket  tápláló  emberek,  gyülekezetek,  szekták  után.
Szexuális  felvilágosító könyveket vásárolt  a legkülönfélébbeket,  hogy semmi ne kerülhesse el  a
figyelmét és egyre több tapasztalatra tegyen szert, hiszen azért bőven volt mit pótolnia. Szinte éjjeli
bagollyá változott, a nappali munka után csak ezzel foglalkozott. Orvosi kézikönyvekből, egyetemi
jegyzetekből  tanulta  az  anatómiát,  főleg  a  női  testet,  a  szerveket,  ezen belül  az  ivarszerveket
vizsgálta mélyrehatóan. Hónapok teltek el az elméleti kutató munkával, kezdett otthonosan mozogni
a  szex  bármely  válfaját  taglaló  témában.  Mindenevő  volt,  az  általa  mélyen  megvetett
homoszexuálisoktól a transz szexuálisokon át, a semale, female, szado-mazo aktusok kedvelőiről már
szinte mindent tudott. De más az elmélet és más a gyakorlat, ezért elérkezettnek látta az időt, hogy
amiről eddig olvasott azt megtapasztalja a valóságban is. A városka kórházában boncmesterként
dolgozó Matis gyermekkori barátja és iskolatársa volt, felnőtt korukban is rengeteget találkoztak,
főleg amikor a férfi kisösszegű kölcsönökért folyamodott barátjához, hogy az ital utáni mérhetetlen
vágyát csillapítani tudja. Frank az esetek nagy többségében kisegítette barátját ezért most úgy
érezte talán megkérheti részeges cimboráját, hogy a kórháznak olyan helyeire is bejuttassa ahová
általában élő ember az ott dolgozókat kivéve ritkán lép be. A boncterembe, a hűtőkamrák zárt
világába. Rövid egyeztetés és néhány ital után Matis nagylelkűen igent mondott a kérésre még csak
nem is furcsállta a dolgot. Frank a megbeszélt napon szinte számolta a perceket a munkahelyén
képtelen volt odafigyelni bármire is csak az este járt a fejében. Elképzelte a meztelen élettelen női
testek látványát, de fogalma sem volt hogyan reagál majd rájuk a szervezete. Ijesztőnek, érdekesnek,
vagy adott esetben izgatónak találja majd őket? A válasz váratott magára. Hazafelé menet megállt a
patikánál és vény nélkül adható nyugtatót kért, mondván még mindig nem tudta túltenni magát
szülei hirtelen halálán, a patikus együtt érzően odaadta a kért orvosságot. Bevett belőle kettőt, de
csak nem akart megnyugodni,  a tenyere izzadt a homloka gyöngyözött  a gyomra szinte együtt
dobogott a szívével, de nagyon várta az este 10 órát, hiszen ekkorra beszélte meg a találkát Matissal.
A  kórházhoz  ütött-  kopott  Hyunday  furgonján  érkezett  pontosan  22.00-  kor.  Barátja  már  a
parkolóban várta némi pia kíséretében és kínálta mondván, szüksége lehet rá. Frank azonban józan
akart  maradni,  hiszen  élete  nagy  pillanata  előtt  állt,  először  fog  női  testet  huzamosabb  ideig
szemügyre venni, még ha ilyen extrém módon is. Bár ő ezt nem érezte különlegesnek, számára ez
természetes volt. Felvett egy kórházi köpenyt, ha valakivel mégis találkoznának befelé menet, akkor
ne keltsen feltűnést. A szíve most már a torkában dobogott, a léptei összemosódtak, ahogy elindult a
várt  ismeretlenbe barátja után.  A kórház folyosói  ismerősként köszöntötték,  hiszen itt  született
annak idején és gyermekkorában sok apró problémával kezelték itt. Unottan konstatálta, hogy a hely
nem sokat változott az óta a háború után épült kórházon igencsak eljárt az idő. De ő nem azért jött,
hogy tatarozási tanácsokat adjon, valami egészen más foglalkoztatja és most, hogy az alagsorban a
nagy vasajtó előtt áll csak erre koncentrált. Bent vannak hát, a hely minden normális ember számára
hátborzongatóan hatna, de nem annak, aki célirányosan jött ide, hogy olyan valamit lásson, ami
keveseknek  adatik  meg  életük  során.  Matison  már  keményen  meglátszott  az  elfogyasztott  pia
mennyiség,  unottan tántorgott,  a falnak támaszkodott  és feltette a kérdést:  Mire vagy kíváncsi
barátom? A válasz nem váratott sokat magára, szinte kirobbant Frank-ből: Mindenre! Az első hűtő
fiók kinyitása nem kecsegtetett érdekességgel, idős bácsi, arcából ítélve nem lehetett könnyű élete
és talán a halála sem volt sokkal szebb. A következő kamrakinyitását azonban már így kommentálta
Mat; itt lesz, amit te keresel cimbora! Igen a kihúzott tálcán az átlátszó fólia alatt végre azt látta
Frank, amiért idejött. Körülbelül 25-30 év körüli, felettébb csinos meztelen női holtest, semmi külső
sérülés, az ember, ha nem tudná, hol van, azt hinné, szép csendben alszik. De élettelen. Miután
együtt  átemelték  a  boncasztalra,  kórboncnokunk minden erejéből  kifogyva  még odaszól  furcsa
látogatójának: Érezd jól magad! És tántorogva bevonul az irodájának nevezett oldalsó helyiségbe
szunyókálni  egyet.  A  nagy  pillanat  elérkezett,  most  vagy  soha,  itt  már  nincs  vissza  út  előre
egyenesen az ismeretlenbe. Frank lassan, félve valami meghatározhatatlantól eltávolítja a fóliát a
mozdulatlan testről, a nylon hangja semmivel nem téveszthető össze, hátborzongató! Ugyanakkor, az
elé táruló látvány elbűvölő, varázslatos, katartikus! Percekig bámulja a fagyott tetemet, körbe járja,



méregeti és közben semmi másra nem tud gondolni csak arra, hogy meg kell érintenie, vágyik rá,
hogy megérintse. Bátortalanul megsimítja a lány arcát, hideg, de kellemes érzés tölti el, átjárja az
izgalomtól  a  melegség  közben  a  szemei  akarva  akaratlanul  elindulnak  a  test  többi  részét
feltérképezni és lassan, követik őket, a kezek. Szép arányos formás mellek, nemrég még biztosan
nagyon boldoggá tett valakit az érintésük, de most az ő kezei közt vannak, ami új felemelő érzés a
számára.  Végig  húzza  az  ujjait  a  hason  és  bizonytalan  mozdulattal  egész  tenyerét  a  lány
vénuszdombjára fekteti. Az érzés leírhatatlan, szinte megmered, zilált egész testében remeg, majd
olyan méretű  adrenalin  bombát  kap az  agya,  hogy pillanatokra  megsemmisül,  majd  határtalan
boldogsággal és nyugalommal tér vissza belé az élet. A haldokló érezhet hasonlót nedves gézzel az
ajkain, amikor hosszú gyötrelmei után végre kilehelheti a lelkét. A sok áttanulmányozott feljegyzés,
jegyzet, könyv együtt sem pótolhatnák az érzést. Eleget látott, kirohan a kórházból egyenesen a
furgonhoz, majd az ülés mellett lévő ásványvízért kap és vadul iszik, kiszáradt a torka, iszonyúan
kiszáradt. Egy pillanatra sem hunyja le a szemét aznap éjjel, percről- percre, lépésről lépésre újra
átéli a történteket és valahányszor a lány pinájának tapintására gondol, elképesztő vágy lesz úrrá
rajta. Már tudja, mi kell, mire van szüksége és ezek után mindent megtesz, ami közelebb viheti
ahhoz, hogy még több gyakorlati tapasztalattal gazdagodjon.

A következő időszakban Frank Zane gyakori látogatója lesz a kórház ezen, részlegének Matis nagy
örömére mindenben a segítségére van barátja, a hullák mosásától,  boncolásától a végtisztesség
megadásához szükséges állapotba hozásukhoz, közben pedig tanul, kísérletezik és ez borzasztóan
boldoggá teszi! Teljesen magával ragadja az érzés, hogy tovább kell lépnie, mert ezen a téren már
nincs számára kihívás, ekkor határozza el végérvényesen, Ölnie kell! A szexuális együttlétnek egy
olyan formájára van igénye, ami a normális észnek felfoghatatlan, hát borzongató, de neki ez a
természetes.

 

Ahhoz,  hogy  különleges  vágyait  kielégítse  megfelelő  helyre,  felszerelésre,  eszközökre  van
szüksége és ezek beszerzése nem egyszerű dolog. Mivel szülei tetemes összeget hagytak, számláikon,
amikor meghaltak, így a pénz nem lehet akadály és ez azért nagyban megkönnyíti a dolgát. Először
is kell egy eldugott senki számára nem feltűnő hely, egy ház ahol berendezheti furcsa, beteges
hobbijának színházát. Erre a célra,

tökéletesen megfelel hajdani szülei hétvégi háza, amely a hegyekben egy kis tó partján épült
gerendaház,  pincével,  melléképülettel  és  garázzsal.  A  legközelebbi  szomszéd  legalább  5km
távolságban van a tó túloldalán. Idilli környezetben abszolút ideális helyszín. Ha annak idején apja
csak sejtette volna, hogy erre a sorsra lesz, ítélve az épület valószínűleg a földig rombolja és a
maradványait is elégette volna, de nem tudta, senki sem tudta. Frank egyre több időt szentel az
előadás helyszínéül szolgáló épület felkészítésére, örült tempót diktálva alakítja át a ház minden
részét, hogy az megfeleljen minden kritériumnak. Magas átláthatatlan kerítéssel veszi kőrbe a telket
ezzel minden arra tévedő turistának, vadásznak, beláthatatlanná teszi a kis birodalmát. Ritkán jár
erre bárki, de jobb az óvatosság, hiszen nem mindennapi dolgokra készül és ehhez nincs szüksége
közönségre. Furgonjával folyamatosan ingázik a lakott települések között, szinte minden fontosabb
holmit más városban szerez, be ne legyen feltűnő a lázas készülődés. A kis faház ablakait rácsokkal,
az ajtókat biztonsági zárakkal látja el, semmit nem bíz a véletlenre. Maga a teátrum a pincében lesz
berendezve, ez tűnik a leg ideálisabbnak azokhoz a szörnyű előadásokhoz melyeket ő maga fog
színre vinni szerencsétlen statisztáival.  Az évek során felhalmozott és tudatosan összeválogatott
eszközök,  szexuális  stimulálók,  jelmezek  az  anatómiában,  különböző  műtétek  során  használt
szerszámok és kellékek mind- mind a megfelelő helyre kerülnek. A falakat bordó selyemmel fedi be
nagyon gondosan, ügyelve a ráncok kisimítására, hiszen mindennek tökéletesnek kell lennie semmi
nem, lehet zavaró. Amikor elkészült végre megállt a csukott ajtó előtt mély levegőt vesz, és mintha



most lépne be először vágyai kapuján határozott mozdulattal benyit és megáll az ajtóban, hogy körbe
nézzen. A látvány nem mindennapi, a padló krémszínű gondosan kifugázott műmárvány lapokkal van
borítva, teljes összhangban a bordó háttérrel és a szoba jobb sarkában a falnál elnyúló bőr kanapéval.
Szemben,  elő  szoba  falra  emlékeztető,  valami,  ami  mégsem lehet  az,  hiszen  az  akasztókon  a
legkülönbözőbb szexuális segédeszközök, latex jelmezek, láncok, bilincsek és a gyakorlatlan szem
számára felismerhetetlen holmik vannak. Mégis a szoba közepén álló nőgyógyászatokon használt
vizsgáló  asztalon  akad  meg  az  ember  szeme,  ha  ide  belép,  groteszk  látványt  nyújt  ebben  a
környezetben a mellette lévő asztalkával, amin orvosi felszerelések hada sorakozik és várja az éles
bevetést. Az asztal fölött, iszonyatos fényű világítótest teszi tökéletessé az illúziót, hogy egy kórházi
műtőben vagyunk nem az őrültek házában. Önjelölt doktorunk elégedett a látvánnyal büszkén magát
kihúzva konstatálja jó munkát végzett és elérkezettnek látja az időt, hogy kimondhassa: kezdődjék az
előadás, függönyt fel!


