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Egyoldalú animál
Bevallom,  sose  volt  részem animál  szexbe,  és  a  mai  napig  nem jutottam el  odáig,  hogy  a

gondolatnál tovább jussak e téren.

Voltak ajánlatok, kíváncsian végigolvastam, de ennyi! Fantáziám sose szőttem tovább. Hisz az
állatokat simogatni szeretem, de megetetem, sőt még szomját is oltom, ha kell.

Nos, a mai napon egy ilyen kis bundásos történetem osztom meg.

Indultam  a  belvárosba,  siettem  a  megállóba.  Nem  tudtam  mikor  jön  a  BKV  kékikéje,  de
negyedóránként követik egymást, így nem aggódtam.

Kiléptem a portán, és abban a pillanatban húzott az áhított busz tova. Sebaj, várjuk a következőt!

Beálltam a várakozók sorába, voltunk vagy 13-an. Mivel több járatnak is ez a megállója, és egy
parkoló húzódik mögötte, elég hosszú a peron része, több 10méter is lehet. Fülembe Harangozó Teri
trillázik, mosolyom fülig ér, bár a combtövem már fagyasztott sonkaként zizeg.

Fekete csizma, puha szürkemintás, fekete harisnya, fekete miniszoknya, lila kabát, s alatta egy
nem túl meleg lila blúzocska. Hiába, a szépségért szenvedni / fagyni kell! ;)

Érzem,  hogy  térdhajlatom valaki  noszogatja,  hátranéztem,  senki!  De  lejjebb  megtaláltam a
tettest, ki nem volt más, mint egy kis bundás keverék eb. Elzavartam finoman. Megérthette, mert
egytől-egyig végigszaglászta a tisztelt várakozókat, s miután végzett, leült elém, és bánatosan nézett.
Rámosolyogtam, és valami olyasmit mormoltam, hogy „Sajnálom, nincs nálam elemózsia…”. Na, ez a
kis szolidaritás elég volt neki, elkezdte a térdkalácsom nyalogatni. Pfúj! Nyálas dög! A harisnyámon
sercegett a rece-fice nyelve…megint finoman elhessegettem. Arrébb ment látszólag, s én is léptem
ellenkezőleg egyet. Több se kellett a kis vakaréknak, nekiugrott a csizmámnak, átölelte a két mellső
mancsával, a fejét a térdemhez feszítette, s altestével a párzás mozdulatát végezte. Hirtelen kaptam
el a tappancsom, s szegény kutyus repült egy métert. De ez nem tántorította vissza, s a másik
lábamat  szukának  nézve,  újra  rámugrott  egy  röpke  gyömöszre.  Nem  mertem  anyázni,  csak
indulatosan mondtam, hogy „A betyár mindenit!  Menj a gazdádhoz, és vele eszetlenkedj,  hagyj
békén te korcs eb!” Ennél rondább káromlás nem hagyta el a számat, mivel a buszvárók közt kitört a
vihogás,  és én nem tehettem mást,  mint dobáltam le a kis jószágot magamról,  vagy húztam a
peronon végig a csizmámon, mert nagyon ragaszkodott a ténykedéséhez,…. a fene enné meg! J

Miután  már  mindenki  a  hasát  fogta,  csak  én  voltam  ezzel  a  kéjenc  döggel  tüzetesebben
elfoglalva, megjelent egy busz! Hálleluja! De nem értem jött, így kalandunk a kis szőrcsomaggal
továbbfejlődött. Annyira szorosan ráfogott a lábbelimre, hogy a levegőbe emelve a lábam, többszöri
unszolásra tudtam csak levetni magamról a mocorgó ebet, hisz éreztettem vele, hogy aktusunk
egyoldalú lett…. mondjuk az elejétől fogva! ;)

Majd 10perc tusa után, megjelent a kívánt jármű, s én megpróbáltam az első ajtó elé állni,
lábamon a kolonccal, így amikor a sofőr az ajtót kinyitotta, kikerekedett a szeme, hogy a „nemkívánt
lábtyűm” hirtelen a levegőbe repült, s így gyors lépéssel a buszra pattantam, s a nászt imitáló kutya
csak bánatosan nézett, s a szemével hívogatóan türelmetlenkedett. Vihogott a vezető is, és a felszálló
régi közönség is.

Miután leültem, letöröltem a csizmám…inkább nem írom le, ez a kis kutyus mily foltokat hagyott



a csizmaszárán.

Igazából nem voltam rá mérges, csupán egy gondolat vidította belsőmet:

Nem igaz, hogy a kutyának se kellek! :D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



TV-macera
 

Pár éve volt egy időszak, amikor nem kapcsoltam be tv-t, minek, hisz a laptopon elérem a híreket,
filmeket letöltve is ott néztem, a távirányítót meg csak portalanítottam, akkor nyomkodtam.

Amióta beleszerelmesedtem a kedvesembe, többet nézem a tv-t! No, nem azért, mert unalmamba
bambulok a képernyő előtt! Mindössze az a magyarázat, hogy nem járok annyit a csavargyárba, sok
időt töltünk együtt, és amikor nincs velem, a készüléket beüzemelem. Azzal legalább telik az idő.
Azé’ nem a „marikrúzos-izaúrás” szinten lesem, csak ezeket a valósághű produkciókat nézegetem.
Egy kis Magánnyomozósdi, egy kis Gyanú árnyékot, meg egy kis Veled is megtörténőset…

Ugyebár,  van olyan alkalom, amikor ketten összebújva,  a  nincs-is  kandalló  elé  lekuporodva,
édeskettesbe faljuk a műsorokat, és ekkor ötlött az ötlet, hogy ez így nem lesz jó, mert a képernyő
átmérője csak egyszemélyes, sürgősen orvosolni kell a hibát.

Jutott eszembe számtalan szebbnél-szebb gondolat, s még aznap fotómodellt csináltam a katicás,
kis 22”-os, rózsaszín készülékből, s legott felpakoltam az összes, általam ismert népszerűsítőfalra, s
eladóvá tettem, hátha…

Közben az internet berkeiben kutakodtam, s a leendő nagyképernyőst vizslattam. Már majdnem
megvolt, de addig nem fizettem ki az újat, míg a régit el nem pateroltam. S lőn, egy ifjú legény a
leánygyermekének elvitte, s ezzel az újnak a helyét üressé tette.

Amikor mondtam neki, hogy a katicára -mely ragacsos talpával a tv sarkára volt tapadva-, vállalok
3 nap garanciát, azt visszahozhatja, de ő nevetve hadarta, hogy a kislánya csak ahhoz ragaszkodna,
mert azért a bogárért veszik meg pont az én kütyümet…..nem mintha 20Ft-ért egy ilyen kis pettyest
nem kapna meg!

Szóval, most már aktívan kerestem az ideális utódot, s egy outlet centerben megpillantottam a
viziló-méretű Samsungot.

Ez a 109cm csak elég lesz 6 szemnek, hisz én szemüveggel duplán számítok a tv-nézésbe!

Megpróbáltam neten keresztül a rendelést,  de a bogaúristennek se találtam a helyet,  ahova
kattintva a  tv  az  enyém lehet!  Felhívtam a kereskedést,  és  rögvest  tájékoztattak,  hogy el  kell
cammognom személyesen, s ők raktárról azonnal kiszolgálnak hevesen.

Előkaptam  a  BKV-útvonaltervezőt,  és  röpke  2óra  alatt  ott  is  lehetek,  amit  haladéktalanul
másnapra elterveztem. Az áruda a régi Fóti útnál, az M0-ás északi peremén van, szinte már nincs is
a térképen. Sebaj, bátor asszony vagyok én, úgyis megtalálom!

Reggel  kirittyentettem  magam,  már  amennyire  egy  macinő  varázsolhat.  S  elindultam  az
ismeretlenbe, térképpel és tervvel a kezembe. Tényleg 2 óra volt az utazás, s a busz a tervszerinti
megállóba kirakott, s mit látok ott…..egy óriási telepet, mely az évek alatt a Hulladékhasznosító
nevet szerezte meg. No, mármost, ha csak ez a cég telepedett ott meg, és mindenhol csak a préri
veszi körül, hol a frászba fogok én műszakilag bevásárolni? Tanácstalan voltam, átnéztem újra az
útvonalat, de nem jutottam előbbre, így telefonos segítséghez folyamodtam. Egy olyan barátnak
szóltam, ki nagy valószínűséggel internet közelében ücsörög, s útba igazít a pusztaságba. Segített is,
elmondta, hogy a bolt a „szeméttelep” másik oldalán van, át kellene valahogy lavírozzak, de hogy?



Találtam egy járdát, elindultam, mint az a leányzó a sárga úton, és zavaromba összeakadt párszor a
lábam,  mert  bizony  mellettem a  főúton kamionok,  tehergépkocsik  hada haladt  el,  s  bámultak,
lassítottak,  s  egy piros DAF-os még le  is  szólított.  Tudtam, hogy ősi  szakmát gyakorlót  látnak
bennem, hisz ki az a hülye tyúk, aki a város peremén egy forgalmas út mellett, ahol nincs uticél,
céltalanul flangál egy kivágott ruhában. Visszafele indultam el a buszjárat útvonalán, hisz előtte pár
megállóval még lakott terület volt, gondoltam odáig elmegyek, és a BKV-val majd egy új tervet
kieszelek.

Csakhogy a járdára bemászott egy cserje, vagy inkább egy óriásbokor hajlott be, így meg kellett
állnom, félrehajtani az ágat-bogat, és észre kellett vennem, hogy utam itt véget ért. No, nem a halál
jött  el  értem még,  csupán  elfogyott  a  flaszter,  és  kész…ezt  nem lehet  máshogy  leírni!  Akkor
gondoltam bele, hogy ez a pár száz méter a türelmisek útja lehet, így sunnyogva tettem meg a
visszafele utat. Újra a buszmegállóba érve, kedves telefonos segítségem igénybe véve, felszálltam a
buszra. A következő állomása az utolsó volt, s a sofőr bácsit pihenőidejébe kérdezve, rátaláltam a
helyes megállóra, mely a körjárat első állomása volt, hisz a Hulladékhasznosító mű körbejárható
ezen eszközzel, de a lüke interneten ezt nem jelzik, s a védtelen nőket így k-nak nézik! A fene a jó
dógukat’!

Beléptem az üzletbe, nagyon kedves férfiak szolgáltak ki, s megkérdezték, hogy mivel akarom a
dögnagy tv-t elvinni. Csak pillogtam, és feltettem a kérdést, hogy futár, vagy házhozcihelés itt nincs?
Vigyorogtak, és mondták, hogy itt mindenki maga viszi haza a portékát. Na, brávó!

Következő kérdésük az volt, hogy mekkora autóval jöttem? Hihi…”egy nagy kékkel, aminek az
oldalára a BKK van írva”, na ekkor jól kiröhögtek!

Azért csak hazacipeltem egy kedves jóemberrel a monstrumot, így minden gondom megoldódott!

Most már elfér mindkettőnk szeme a kijelzőn, biztos még többet fogok tévézni. Talán még egy
„márikrúz” is becsusszan, csak azért, hogy tudjam, mi az, amit nem nézek majd….

Szóval, ez is egy vigyorogtató nap volt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elementáris vonzalom
 

Bekerültem  egy  klinikára.  Semmi  komoly,  csak  a  nagy-fogyás  után  újrabeállították  az
inzulinterápiám.

Szóval egy kétágyas kórterembe fektettek le, egy idős, nagyothalló nénike mellé.

Autóval mentem a klinikáig, de a portás kérte, hogy csak 16 óra után álljak be a parkolóba, mert
akkor egész hétre tud helyet biztosítani nekem. 17 óra után, lementem, hogy beállok, mutatta, hogy
hova vihetem majd az autóm, de még várni kellett, mert ott még parkírozott egy járgány. Addig
félreálltam az út szélén, és a sötétben várakoztam.

Hirtelen elhúzott mellettem egy Mercedes, de miután tett egy kört,  és nem talált megfelelő
helyet, leállította a motort velem szemben. Kiszálltam az autóból, megvártam, míg ez a „suhanó
pilóta” is kikászálódik. Elismerően láttam, hogy egy körszakállas, jóképű ifiember volt a Bajnok.
Biccentett a fejével, én meg jóestét kívántam.

Miután  beálltam  a  kijelölt  helyre,  lezártam  az  autóm,  és  visszacammogtam  a  kórterembe,
meglepődtem,  amikor  láttam,  hogy  a  férfiú  civilben  ott  ácsorog  a  folyosónkon,  majd  később
pizsamában ott leskelődött az ajtóban. Mosolyogtam, hogy ez nem véletlen! J Így a lámpa fényénél,
jobban láttam az arcát, alakját. Magas, vékony, sötéthajú, napbarnított bőrű dalia volt. Mondhatnám,
az egyik zsánerem! ;)

Másnap reggel  a  nyitott  ajtón  benézett,  köszönt  és  integetett.  Szimpatikus  volt,  sőt  valami
érdeklődést is éreztem, de elnyomtam ezt az érzést. A vizsgálatok után, délután, törökülésbe az
ágyamon bűvöltem a laptopom, amikor a nénike, a másik ágyban megjegyezte, hogy jó lenne, ha
felnéznék, mert a fiatalember ott volt már párszor az ajtónkban, és nézegetett, hátha észreveszem.
Óóó! J Ezt nem gondoltam!

Kimerészkedtem a társalgóba, ahol épp a laptopját nyomogatta ő is, köntösbe burkolózva. Csak
annyit kérdeztem, hogy itt jobb-e a wi-fi, mire kérte, hogy hozzam ki a gépem, és megtudom. Ezt
nem lehetett visszautasítani! J Kiraktam az asztalra én is, és kislányos zavaromba, nem tudtam, mit
is  nézzek  az  interneten.  De  nem is  volt  rá  szükség,  mert  ismerkedni  kezdtünk.  Nem azon  a
hagyományos módon, mintha chates randevún lennék, itt  valami különös vonzalom volt egymás
iránt, ezt próbáltuk megfejteni, hogy mitől van! Annyira vibrált köztünk a levegő, hogy jobb, ha a
pacemakeres beteg nem közelít hozzánk, mert ritmuszavart okoztunk volna neki. J

A  mellkasomban  éreztem  valami  furcsa  bizsergést,  ezt  szóvá  is  tettem,  mire  a  válasz
egyértelműen  hasonló  volt,  hogy  ilyen  erős  vonzalmat  még  ő  sem  érzett.  Ez  nem  szerelmi
fellángolás, hanem testi vonzódás, vágy, elemi ösztön, mely csak a románcokban létezik.

Elmondta, hogy van felesége, gyereke, és nem csalta meg soha őket, de most bármire képes
lenne! Ilyen nincs! Azt a tüzet, ami bennünk volt, nem lehetett kioltani ott az intézményben, pedig ha
nem ilyenek a körülmények, biztos, hogy már a sokadik szenvedély után lennénk.

Megbeszéltük, hogy együtt vacsorázunk majd, és utána is beszélgetünk még este.

Este  a  kis  gyümölcsjoghurtomat  nyammogtam,  ő  meg  terülj-terülj  asztalkámat  varázsolt  az
ebédlőasztalon. Fel volt rendesen készítve a kórházi kosztra! A paradicsomtól a sajtig, a zsemlétől a



kuglófig, minden volt előtte! Mivel én csak lassan ehetek, ő is felvette az én csiga-tempómat.

Már  minden  betegtársunk  visszament  a  kórtermébe,  mi  még  mindig  nevetgélve  ettünk.  A
combjaival bezárta a lábam, ha jött egy nővérke, hirtelen a betegségéről kezdett hangosan beszélni,
mintha erről csevegnénk. Ja, vérnyomás problémái voltak, és egy 24-órás monitort cipelt a karján,
ami 20 percenként mérte az értékeket.

Szóval  beszélgettünk,  fantáziálgattunk  suttogva,  etetett  apró  paradicsomfalatkákkal,  és  a
számhoz érve simogatta az ajkam. Aléltem az érintésétől! De ő is kellően zsongott! ;)

Mielőtt  vizitre bementünk,  kérte,  hogy este még találkozzunk lefekvés előtt.  Nem mondtam
nemet! :D

A szobatársam megjegyezte, hogy mennyire kipirult az arcom, és jól elhúztam a vacsoraidőt.
Persze, mindezt nevetve, mert tudta, miért nem voltam a szobában.

Gyorsan lezuhanyoztam, hajat mostam, na, nem azért…csak egyszerűen az esti kötelező higiéniás
tevékenységet végeztem el. J

A  megbeszélt  időpontban  kiszivárogtam  a  társalgóba,  ahol  egy  szintén  illatos,  frissen
borotválkozott  bizsergető  férfit  találtam.  Egymásra  nevettünk,  amikor  észrevettük  az  illatokat
egymáson,  és  én  pirulva  vallottam be,  hogy  nagyon  izgató  a  parfümének  odörje.  Ő  ezt  azzal
viszonozta, hogy belecsókolt a nyakamba, és azt mondta: „ Őrjítő vagy!”

De nem megyek bele  szaftos  részletekbe,  hiszen olyanok nem is  voltak!  De hajnali  2  után
mentünk vissza a helyünkre. Nem csináltunk semmi olyat, ami megcsalásnak számít, a szó klasszikus
értelmében, de azt a szenvedélyt nem tagadhatom le, amivel ezek a hosszú órák teltek a sötét
helyiségbe. Annyit elárulok, hogy a vérnyomásmérője 180Hgmm systolé alá nem ment ezekben az
édes, kéjjel teli órákban.

Soha életemben nem csókolóztam még ennyit, pedig…! Na, mindegy! A fantáziátokra bízom azt a
pár órát! :p

Amikor visszamentem a nénike éber volt, és nagyon örült, hogy nekem. Már aggódott, hogy
mindenhol sötét van, és vajon hol lehetek, mert ő már annyi mindent hallott, talán szervkereskedők
áldozata lettem! :D Megnyugtattam, hogy minden testrészem megvan, és idáig beszélgettem. A
válasza somolyogva csak ennyi volt:  „  Én is voltam fiatal,  tudom milyen ez!” – majd kacsintva
elbúcsúzott, és elaludt.

Bennem égett a tűz, forgolódtam. Elővettem a laptopom, és cél nélkül szörfözgettem.

Később meghallottam a lovagom hangját a folyosón. Kisurrantam és leültem mellé. Hajnali 4 óra
után voltunk, neki meg vizsgálata kezdődött. Szegény! Nem aludt ő sem! Azt mondta, hogy soha
életében nem volt még ilyen fantasztikus éjszakája senkivel. Kértem, hogy ne essen túlzásokba,
hiszen házas, és előtte se lehetett szűzies fiú, ilyen fizimiskával. De elhallgattatott, miszerint ezt ő
jobban tudja! Mert amit érez, az kimondhatatlan, hiszen teljesen új volt ez az elsöprő szenvedély
számára is.

Most  már  higgadtabban  beszélgettünk,  együtt  reggeliztünk,  ebédeltünk,  és  őt  délután
hazaengedték. Kikísértem a Mercijéhez, amit az én ”Piroskám” mellett találtam. Azt mondta, hogy
nem talált máshol helyet. Na, persze, az nem zavarta, hogy a fél utat elfoglalta szabálytalanul.

Csókolóztunk utoljára és az arcomat a keze közé fogva azt mondta, hogy soha nem felejt el, édes



emlék leszek! Nem cseréltünk telefonszámot, címet, e-mailt. Tudjuk egymás nevét, lakhelyét, de
ennyi volt, mind a ketten így gondoltuk…

Ez egy romantikus filmbe illő része volt az életemnek, de legalább lesz miről ábrándozzak kaján
vigyorral az arcomon, amikor kerekesszékbe kiültetnek a szociális otthon teraszára, a sok savanyú,
megkeseredett, velem egykorú „mami” közé.

 

 

 

 

 

 



Vonzalom
 

 Nem sokat beszélgettem, chatelgettem egy nagyon kedves férfivel, aki a városban lakott. Hamar
találkoztunk, ill. megbeszéltük, hogy összefutunk egy teára.

 A fénykép alapján, egy filigrán, kerekarcú, 43éves férfit vártam sok jókedvvel. Megérkeztem a
megbeszélt  helyre,  és  láttam,  hogy  egy  csinosan  felöltözött,  „hörcsögpofis”  férfi  nézelődik  a
tömegbe,  és  próbál  kiszúrni,  de  valahogy  mindig  az  alacsony,  pufi  nőket  követte  a  szemével.
Mosolyogva figyeltem, mikor vesz észre, de csak nem akarta feljebb emelni a tekintetét, hogy a
magas puffancsot is észrevegye! Odaléptem hozzá, és csak rásomolyogtam. Felemelve a szemöldökét
mosolygott vissza. Mert tényleg azt hitte, hogy egy pindur nővel fog találkozni. Nem láttam egy
enyhe rosszallást sem a szemébe, Sőt, amikor puszit adott, átölelt és éreztem a kezének a szorításán
a kellő szimpátiát.

 Elkísért  egy közeli  üzletbe,  nagyon kellemesen elbeszélgettünk,  időnként átölelt,  vagy csak
hozzám ért a gesztikulációi közben. Nagyon segítőkész volt a szaküzletbe is, mert ismerte az eladót,
így neki köszönhetően a legoptimálisabban tudtam vásárolni.

 Beültünk egy cukrászdába,  ahol  ő kávét,  én meg teát  fogyasztottam. Mesélt  az életéről,  a
munkájáról, a szerelmeiről, a csalódásairól. Majd kérte, hogy én is tegyem ezt. Nem igazán akartam
megosztani a történetem vele, így csak néhány szóban mondtam el, hogy éppen mivel foglalkozom,
és mi az, amit még szeretnék elérni. Miközben kortyolgattam a forró nedűt, éreztem, hogy az egyik
térde az enyémhez nyomult. Eleinte észre se akartam venni, de amikor a másik térdét is satuként
használva bezárta a lábam, akkor húztam el először magam, és keresztbe tettem a lábaim egymáson.
Ez  láthatóan  tetszett  neki,  mert  éppen  a  terveimről  regéltem,  amikor  a  tenyere  rákúszott  a
combomra. Nahát! Ránéztem a kezére, amiből megértette, hogy ez nem az ő lába, és visszatette a
kezét  az  ölébe.  Ezen  nevettem,  és  nyíltan  megkérdeztem,  hogy  „Neked  mik  a  terveid  velem
kapcsolatban?” Erre megint bátor lett, és mindkét tenyerét rátette a „dóroszlop”- combjaimra, és
kacsintva közölte, hogy „bejövök” neki, gusztusosnak tartja gömbölyded formámat, és szívesen látna
az otthonában, akár az elkövetkező pár órában is. Tágra nyílt a szemem, de nagyon nem lepődtem
meg, mert látszott a mohó vágy a szemében és a mimikájában is. Nem vagyok prűd, de akkor nem
volt  huncut-,  gonosz-,  kikosarazó  kedvem.  Így  eljátszva,  hogy  igent  mondok  az  igencsak  nyílt
ajánlatára, megkérdeztem, hogy mi történne a lakásában. A választ csillogó szemekkel hadarta,
miszerint teázhatunk is, de azért ő szívesen kényeztetne, akár viszonzás nélkül is szeretgetne, mert a
Rubens-i  formák  a  gyengéi,  és  mindenképp  szeretne  nekem/velem  jót  tenni.  Mosolyogtam
magamban, elővettem csábos nézésem, emelgettem egyesével a szemöldököm, mélyen a szemébe
néztem, és csak finoman elmosolyodtam, miközben az ujjaim a szám körül játszottak. Azt hittem ott
helyben rámugrik, hogy én nem vagyok olyan alkalmi szerető, és ártatlannak tartom magam ezekhez
az  egyszeri  kalandokhoz.  Majd  azt  füllentettem,  hogy  ma  elutazom  a  rokonaimhoz  és  még
csomagolnom is kell. Szegényt, ez az utolsó pár perc hidegzuhanyként érte, de még egy utolsó
mondattal  megpróbált  behálózni,  mert felajánlotta a segítségét a pakolásomhoz, amit legyintve,
egyértelműen elutasítottam. Elkísért a buszmegállóba, és megígérte, hogy felhív még, mert ő kitart
az ajánlatánál, és szeretne még találkozni velem. Kapott egy leheletnyi ajakpuszit, és felszálltam a
tömegközlekedési eszközre. Még el sem tűnt a busz a sarkon, már csilingelt a mobilom, és tudatta
velem, hogy be van zsongva, forduljak vissza, sétálgassunk, beszélgessünk, ebédeljünk, mert nagyon
nem  szeretne  elveszíteni  ilyen  gyorsan.  Szende  mosoly  ült  az  arcomra,  de  nem  szálltam  le.
Megnyugtattam, hogy találkozhatunk még, de most már nincs időm a folytatásra. Szegény..!



 Több hétig keresett telefonon, sms-ben, vagy a chaten próbált üzengetni, de gonosz módon nem
talált több meghallgatásra nálam. Illetve egyszer sem bíztattam többet, csak tárgyilagos válaszokat
kapott. Bár nem voltam őszinte vele, de nem is csábítottam tovább. Kb. egy hónap után, csak annyit
írtam a chaten üzenetben, hogy Bécsbe költöztem, így reménytelen a kapcsolatunk folytatása. Ez
nem volt igaz, de megértette az akaratom.

 Azóta tudom, hogy ha valamit nem akarok valakivel, akkor azt burkolva, de őszintén közölni kell,
ill.  a  legjobb  módszerem,  rávezetni  a  másikat  arra,  hogy  nincs  közös  jövőnk,  és  ez  lett  a
leghatásosabb!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vonzalom, mely másképp végződött
 

A  rávezetésre jó  példa,  egy másik  férfiúval  való  találkozásom.  Vele  is  chaten ismerkedtem.
Nagyon udvarias, illemtudó Valaki volt, a maga 55évével. Nem kell hüledezni, az 50 feletti kor miatt,
mert szerintem nem a kor és a méret/!/ számít egy kapcsolat kiépítésében. Bár mindig a nálam
fiatalabb ifjak érdekeltek inkább, de ez a „jelentkező”, olyan megnyerő volt, olyan választékos a
szóhasználata, hogy felkeltette az érdeklődésem. Találkozásunk is szimpátiát ébresztett bennem,
hiszen egy magas, jóképű, izmokkal ellátott,  fiatalos férfit  láthattam magam előtt.  Sétáltunk az
utcán, elkísért néhány üzletbe, és be nem állt a szája! Ez még nem lett volna baj, de volt, amit
kétszer  mondott  el!  Valahogy  kezdtem magam kínosan  érezni.  Villanyszerelő  volt  a  „lelkem”,
megkérdeztem tőle, hogy az autóvillamossághoz nem ért-e, mert az autómnak elszállt a tompított
világítása. Nevetett, és mondta, hogy megnézi, már javított ilyesmit. Na, ezt csak viccnek gondoltam,
mert nem akartam függni tőle! Mivel sokat beszélt önmagáról, nem éppen reális mértékben, így se
szóhoz nem jutottam, se a szimpátiát nem növesztette bennem. Hirtelen a szavába vágtam, hogy
haza kell mennem, mert vár a lányom. Természetesen elkísért a buszmegállóba, kapott két puszit, és
kérte, hogy hívjam fel, és mondjam el a véleményemet róla, és a folytatás lehetőségeiről. Hát igen,
ebben a helyzetben nem volt esélyem se közölnia pozitív ill. negatív véleményemet sem. De mivel
semmi bíztató jelet nem adtam, azt gondoltam, elvan ő saját magával, és egy terápiás beszélgetésnek
tartja a találkozásunk. De nem így történt!

Másnap az egyetemen voltam egész nap, a tudományt hallgattam, és a lenémított mobilt látva
elképedtem, mert 14-szer keresett telefonon, amikor egy délutáni sms-ben leírta, hogy mit akart,
miszerint várja a hívásom, és neki csak pozitív véleménye született tegnap. Ezt azért nem hagytam
válasz nélkül! Megírtam, hogy nagyon kedves, kellemes férfi, szívesen meghallgatom legközelebb is,
de egyelőre nem kívánok többet. Azonnal jött a válasza, hogy ha gondolom, megnézi az autóm, és
közben  beszélgethetünk,  persze  mindezt  ellenszolgáltatás  nélkül  tenné!  Beleegyeztem,  végre
lezárhatom ezt a terapeuta-páciens kapcsolatot is!

Következő  nap  délután,  siettem  az  autómhoz,  ahol  már  várt.  Folytatódott  a  szóáradat,  az
ismétlődő frázisok és az öndicséret.  Csak bólogattam, megértően viselkedtem, amit nem kellett
nagyon eljátszanom, mert amiről mesélt, az érdekes volt, csak ne ő került volna ki mindig főhősként,
annak jobban örültem volna. Megtalálta az autón a hibát, mondta, hogy nincs nála, ami kellene
hozzá, de az otthonába van ilyen eszköz. Felajánlotta, hogy a kocsijával elmehetnénk érte, majd
visszajövünk,  és  folytatja  a  javítást.  Hm!  Ekkor  hagyott  egy  kis  szünetet  nekem ,  hogy  végre
megszólalhattam. Ennyit mondtam, hogy ha nem történik semmi huncut próbálkozás, és ez nem tesz
a lekötelezettjévé,  akkor  mehetünk.  Úriemberként  viselkedett.  Amikor  visszaértünk az  autóhoz,
helyreállította mesélés közben a világításom, és kérte, hogy üljek be az autójába, mert szeretne
elbúcsúzni. Kinn tényleg hűvös volt, így szót fogadtam, de tudtam, hogy a bevállalt munkájával már
végzett.  Elköszöntem, ill.  megköszöntem a segítséget,  mire azt  mondta,  hogy egy puszi  lesz  a
fizetség. Na, attól nem fogok csődbe menni, gondoltam, és odahajoltam, hogy az arcára adok egy
puszit. Meglepetésként ért a gyorsasága, mert vadul magához ölelt, és a számra tapasztotta ajkait.
Nem engedte, hogy elfordítsam a fejem, így elég sokáig tartott a „kifizetés”. De nem kapott pofont,
sem elismerő mosolyt, egyszerűen pontot tettem ennek a kapcsolatnak a végére, mert csak ennyit
mondtam, „Köszönöm szépen!” Megértette, hogy a munkáját, és nem a csókját köszöntem meg.
Néha küld üzenetet a chaten, de nem olyan heves érdeklődésűeket, mint a találkánk előtt. Barátok
vagyunk.

Van még néhány kaland a tarsolyomba, de ezeket a legközelebbi történetbe zsúfolom majd!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A mindent elsöprő első / utolsó szerelem
 

Mivel nem voltam pinduri kislány gyerekkoromban sem, 12 évesen a magam 172 centijével, és 62
kg-jával-, úgy néztem ki, mint egy 18 éves fruska. Az osztálytársaim közt én voltam a „tanár néni”.
Szerencsémre sose csúfoltak emiatt, a tanulmányi eredményeimmel mindig kivívtam magam körül a
tiszteletet.

A nővérem már eladósorba volt, udvarolt neki egy szép szál legény, rendszeresen járt hozzánk,
háztűznézőbe. Sokszor hozta a motoros barátait, akikkel én is szóba elegyedtem, vihorásztam, és jól
éreztem magam velük.

Volt  egy fiú  köztük,  aki  nem különösebben tetszett  a  barna göndörke hajával,  de a  hangja
kellemes volt, olyan tiszta, őszinte csengésű. Pék volt az „eszemadta”! J

Nem vettem észre, hogy egyre többet van nálunk, és keresi a társaságom. Egyszer a nővérem
félrehívott, és azt mondta, hogy a fiúkának tetszem, és megkérte őt, hogy kérdezze meg, „járnék”-e
vele.  Viccesnek  tartottam,  mert  én  még  csak  6-dikos  voltam az  általánosba,  és  nem akartam
komolyan venni egy 18 éves fiú közeledését.

Egyik délelőtt együtt néztük a tv-t, mindenki otthagyott minket, persze én is indultam már az ajtó
felé, amikor ő elfeküdt a kanapén, és ahol ültem, odatette a fejét. Ja, kihagytam, hogy éjszakás volt,
és már nagyon álmos lehetett szegényke! Szóval simogatta a „hűlt helyem”, és mondta, hogy most
biztos jól  fog aludni,  mert az én testem melegében pihenhet.  Majd kérte,  hogy maradjak még,
beszélgessünk.  Ezzel  a „kanapésimivel”  meglepett,  és ez indította meg az első tüzes érzéseket
bennem. Még senki nem örült így a fenekem helyének, és a vonzó hangja is…. J

Leültem a fotelba, csevegtünk, nevettetett.

Bár tudta, hogy csak 12 vagyok, mégis éreztette, hogy szívesen „járna” velem.

Végig kedves volt, csábító – udvarló beszéde meghozta az eredményt. Megbeszéltük, hogy iskola
után randevúzunk a városban, elvisz süteményezni egy cukrászdába. Persze én faluba laktam, és
iskola után csak házimunkát végeztem, de a nővérem segített, hogy vásárolni akar, és szeretné, ha
vele tartanék. Ő is „pasizott” volna ebben az időben. Anyukám nem élt már, Szegény, így a szigorú
apától kaptuk meg az engedélyt a csavargásra.

Éjjel és másnap a suliban is be voltam sózva! J Képzelődtem, fantáziáltam, tele volt a fejem
„hímes” gondolatokkal.  A tanórák nem érdekeltek, alig vártam, hogy délután legyen, és buszra
ülhessek, az „újsütetű” udvarlómhoz.

Már várt a buszmegállóba, usanka volt rajta, jó kis meleg, szőrmók béléssel, elvégre nagyon
hidegvolt, tél közepe lévén.

A számra adta az üdvözlő puszit, úgy éreztem, mintha villámcsapás ért volna! A lábujjamig ment
az  izgalmas  új  érzés.  Jó,  hogy  nem  csuklottam  össze)).  Belefonta  az  ujjait  az  enyémbe,  és
zsebredugta mindkettőnkét, hiszen kékre fagytam már a jeges időben.

Egy  játékterembe  mentünk,  ahol  eljátszott  pár  forintot.  Engem is  odaállított  maga  elé,  és
irányította a kezem a flipperen… nagyon élveztem! J A csípője sokszor nekiért a fenekemnek, össze-



vissza bizseregtem. Olyan új volt ez a kocsmahangulat, olyan „felnőttes” hely, olyan más, mint ahová
én jártam: matiné előadás, meg ritkán cirkuszba. Elég füstös volt a helyiség, köhögtem – úgy látszik
már akkor se bírtam a dohányfüstöt)) :P - , és ezt látván, elhagytuk e „pompás” termet. Kérdeztem,
hogy mikor  megyünk cukrászdába,  megnyugtatott,  hogy ne aggódjak,  még aznap megkapom a
sütiadagomat. :D

Kézenfogva sétáltunk tovább. A szabad kezével az orrához nyúlt, egy ujjával befogta az egyik
orrlyukát, a másikon meg szabadon kifújta az orrváladékát a hóba. / –Finoman szólva!)) Micsoda
férfi! Ilyet csak az apám tud! J Felnéztem rá. Nem csak azért, mert magasabb volt, hanem mert
felnőtt dolgokat mutatott nekem, amiktől az apám eltiltott, pedig azt se tudtam mik azok! J

Végül  csak  betértünk  egy  cukrászdába,  ő  kávét  ivott,  én  Gyöngyöt  kaptam,  és  végre
nyammoghattam egy finom krémest. Olyan boldog voltam, olyan szerelmetes, hogy az már mesébe
illő!

Megbeszéltük, hogy a téliszünetbe pár napot vele töltök, többek közt a szilvesztert is. Ragyogtam
a z örömtől!

Elkísért a buszmegállóba, Hosszan szájon csókolt, ami életem első igazi csókja volt! Bár nem
tudtam, mit kell csinálni, ő átfogta a kabát alatt a derekam, és magához húzott, szorosan ölelt pár
percig, majd utamra engedett.

Na, innentől kezdve csak arra gondoltam, hogy én ezé az emberé leszek örökre, feleségül megyek
hozzá, és megszülöm azt a 7 gyereket neki! J

Ő is szerelmes volt, éreztem minden porcikámban. Minden érintést, gesztust szívből cselekedett,
tett és mondott.

Sajnos ebben az időben összeveszett a nővérem a barátjával, így egyedül ő sem jöhetett hozzánk.
Csak a nővérem, és a barátnőm tudta, hogy beleestem, mint vak ló a gödörbe! :D

Alibit kerestünk a téliszünetre: a „messzi”-mamához megyek, ezt találtuk ki. / Azért „messzi”,
mert nem velünk lakott, hanem egy közeli városba, de mégis messze tőlünk! J

Apám  nem  igazán  szerette  őt,  az  anyósát,  de  tudta,  hogy  engednie  kell  a  gyerekeket  a
nagymamájukhoz. Így beleegyezett, hogy a szilvesztert nem otthon töltöm.

Egyszer bejött a szerelmem az iskolába, és elcsábított egy körre a tanulás mellől, és autókáztunk
egy kicsit az IFA-val, amivel maszek munkákat vállalt. Na, ez már tényleg sok volt a jóból! Végre
„kocsikázhattam”, lóghattam a suliból, és az egyetlen szerelmemmel lehettem! J

Nem is törődtem a tanulással, sorba gyűjtöttem a rossz jegyeket, az apám meg alkalmazta a
vasalózsinór - , szíj - , és tenyér-terápiát. Nem érdekelt a fájdalom, csak lenne már szilveszter! J

Karácsonykor  nem  találkoztunk,  de  kaptam  tőle  képeslapot,  persze  álnévvel  aláírva,  tele
helyesírási hibákkal, de akkor is Tőle volt, és mindig cipeltem a pólóm alatt magammal! J

Aztán nem volt kapcsolat egészen december 30-ig. Akkor mehettem a „mamámhoz”! Megfürödve,
illatosan, a karácsonyi új farmerembe és pulóverembe indultam az agglegénylakásba. Nyáron is
egyedül utaztam, így nem kísért senki a buszhoz.

Várt rám, fantasztikus üdvözlőcsókot kaptam és hazavitt. Nem kell rosszra gondolni! Abban az
időben nem az ágy volt a legfontosabb egy bimbódzó szerelmi kapcsolatban. Csak csókolóztunk, de



azt teljes hévvel, majd „megevett”! J Azt se tudtam, hogy merre nyitogassam a szám, vagy mit
kezdjek az örökké átfickándozó nyelvével.. Szóval ezt még tanulnom kellett! J

Vacsorát készítettünk, ami bundáskenyér és tea volt, akkoriban a nagy kedvencem.

Kíváncsi voltam, hogy milyen éjszakánk lesz, mert azt azért tudtam, hogy mi zajlik egy ilyen
„nász” alatt, de az eszem súgta, hogy ez még korai lenne nekem, de fortyogtam, mint az abalé a
disznóvágáson! J

Elküldött a fürdőbe, hogy tisztálkodjak, de minek, hiszen reggel kádban fürödtem! J

Amikor elmentem a pipildébe, szerencsétlenségemre, vagy a mostani eszem szerint szerencsémre
„megtámadott a mikulás”. Na, brávó! Hogy fogom így elveszteni a szüzességem?! /Amit mondjuk
nem 12 évesen akartam! /  Hogy mondjam el  neki?...  Nem különösebben kerteltem,  mert  nem
akartam, hogy beleélje magát, így gyorsan kijöttem, és közöltem, hogy ma még nem alhatunk együtt.
Csodálkozott, de azonnal azt mondta, hogy megérti, ha még nem akarom, hiszen még nagyon fiatal
vagyok, még ha nagylányos is a külsőm, és ő tud várni akár éveket is! Ezzel teljesen elbűvölt!
Igazából én se akartam olyan „méhecskés”-dolgot, de amióta titokban megnéztem a Lady Chatterley
szeretőjét, azóta kíváncsibb voltam pindurt erre a mitikus együttlétre. Határozott vágyam nem volt,
tiszta  érzések  voltak  csak  bennem,  ezt  csak  velejárónak  gondoltam.  Boldoggá tett,  hogy  ilyen
megértő szerelmem van! J

Külön ágyban aludtunk, így rendelkezett! De azért még beszélgettünk a sötétben és küldözgettük
egymásnak a puszikat. Nagyon édes elalvás volt! J

Az év utolsó napján vásároltunk rágcsálnivalót, üdítőt és alkoholos pezsgőt. Összefutottunk a
baráti társaságával, akik még nem döntötték el, hol bulizzanak. Véletlenül elszóltam magam, hogy
miért  nem  jönnek  hozzánk?  Rámnéztek,  majd  a  szerelmemre,  aki  meglepődött,  de  hevesen
bólogatott és vigyorgott a végén. Megbeszéltük, mikor érkeznek, majd elvonultak, mi meg mentünk
vissza a boltba még egy kis fogyasztanivalóért.

Amennyire  meglepődött,  annyira  örült  is  a  „vendégeknek”,  mert  legalább  megismerem  a
társaságot, akikkel szívesen van együtt, ha már családja nincsen.

Hazaérve  készülődtünk,  ötletesen  kidíszítettem  a  nappalit,  ő  poharakat  vett  elő,  és  végúl
szendvicseket készítettünk. Közben beszélgettünk, egy-egy futó csókot váltottunk.

Tudtam, hogy mindenki 18 év feletti lesz, és nem tudják, hogy én mennyire vagyok fiatal, így
megbeszéltük, hogy ha nem muszáj, ezt a témát ne feszegessük velük.

Megérkeztek, minden jól alakult, nem lógtam ki a sorból a semmilyen téren, de egy lány mégis
megtudta a korom, mert a konyhába megkérdezte nevetgélés közben, hogy melyik gimnáziumba
járok. Mire én vigyorogva közöltem, hogy még csak hatodikos vagyok. Tágra nyílt szemekkel nézett,
gyorsan megkértem, hogy ezt ne említse a társaság előtt. Eleinte nem is volt szó róla, de amikor
visszautasítottam többször a felkínált sört és meggylikőrt, akkor szólalt meg, hogy „ Ne itassátok,
még kiskorú!” Na, brávó! L Ezután középpontba kerültem, mindenki kérdezgetett, okoskodott, a
szerelmem hiába próbált megvédeni, vagy elterelni a szót, a többiek nem hagyták. Addig beszéltek
arról,  hogy ez megrontás, meg nem szabad ilyet csinálni… bár éppen ma tisztáztuk, hogy nem
létesítünk szexuális kapcsolatot, amíg nem érzem az érettséget e művelethez. Hiába vagyok külsőre
megfelelő, ha én se érzem, hogy erre szükségem van -… amíg azt találtam mondani, hogy szálljanak
le rólam, ez a mi dolgunk! Pindurt erélyesebb voltam, elronthattam a hangulatot, mert pezsgőbontás
után  szedelődzködtek,  és  hazaszállingóztak.  Miután  csend  lett,  én  is  gondolkodtam és  halkan



sírdogáltam. Ő is visszafogottabb volt innentől.

Másnap kikísért a buszhoz, búcsúzóul magához szorított, a szemembe nézett, és kimondta, hogy
Szeretlek. Forrón megcsókoltam, nem akartam elengedni…

Hazaérve azonnal levélírásba fogtam.

A tanulás rovására lettem szerelmes. Sajnos, túl fiatalon jött ez az érzés. Nem akartam neki se
rosszat,  hogy a környezete elítélje,  amiért egy 12 éves „felnőttkinézetű” lánnyal jár,  így akkor,
aznap, január elsején a „szívembe döftem egy kést”, és végleg megszakítottam vele a kapcsolatot.
Életem első és utolsó szerelmetes időszaka volt, ami villámcsapásként jött, és mennydörgés nélkül,
apró zivatarral zárult.

A tanulásra koncentráltam, de amikor egyedül voltam és rágondoltam, éreztem, hogy a szívembe
forog az a kés, marja még a bensőmet. Volt olyan este, hogy egy spirálfüzetet teleírtam a nevével,
miközben rojtosra fújtam jó pár zsebkendőt.

Pár évvel később találkoztunk az utcán, ő a feleségével volt, egy kék babakocsit toltak maguk
előtt.  Mosolygott,  felcsillant a szeme, de már nem ugyanaz a tűz volt  benne,  ahogy nekem se
dobbant akkorát a szívem.

A konzekvencia több is lehetne, de nekem csak két dolog maradt meg ebből.

Jobb csírájában elfojtani az olyan kapcsolatot, amiben tudom, hogy konfliktusok melegágya lesz,
és valami apróság már az elején hibaként jelenik meg, mert így elkerülhetjük a bolhából – elefánt
effektust, és nem alakul ki egy stressz-forrás, mely megmérgezi a kapcsolatot.

A másik dolog: nem kell feladni, belehalni egy érzelmi csapásba, mert az idő a legjobb gyógyír, és
ezt azóta is tapasztaltam. J



Egy muzulmán barátnőjeként
 

Több éve ismerek egy arab fiút. Azt hittem ő is csak egy poligám-gondolkodású férfi, édes barna
szemekkel,  göndör  kis  hajjal.  Akkoriban  sokat  neteztem,  ismerkedtem,  nézelődtem.  Néha  volt
eredménye. Bár volt párom, mégis lépteim félre vezettek. Nem volt nagy lelkiismeretfurdalásom,
halódott az akkori kapcsolatom. Véletlenül rámakadt egy este Ali, és azután szinte minden este a gép
előtt játszottunk a szavak erejével. Tudtam, hogy nős, és mellette barátnője van, s mellette barátnője
van, mégis belementem egy személyes intimebb találkozásba. Nem bántam meg, és most nem a
lepedő-akrobatikáról  dicsekednék,  hanem  a  kedvességről,  selymes  szavakról,  édes-mézes
bánásmódról.  Megtelt a lelkem gyönyörrel,  éreztem, hogy ennek folytatása lesz. Ő is kereste a
következő  alkalmat,  ami  már  másnapra  sikeredett.  Ezután  nem  volt  megállj!,  minden  nap
találkoztunk, szeretgettük egymás lelkét. Úgy éreztem nagyon boldog vagyok. A magánéletemben is
történt némi változás, a párom kiment a lakásból, mivel ő is talált magának egy közeli városba egy
kedves teremtést, akivel azóta is jól megvannak. Én meg abbahagytam a keresgélést, nem neteztem
társkeresőkön, csak a kedveském kedvét lestem. Nála is történt némi változás, a barátnőjét elhagyta,
"csak" a kis feleségét tartotta meg, sajnos! Ez a változat áll fenn pár éve, én várok a soromra, ő meg
éli a "hűséges férj" szerepét!

 

 



Az élet Alival
 

Lehet,  hogy  én  vagyok  túlérzékeny,  de  a  napokban  szakítottunk.  Mondhatnák  sokan,  hogy
mindent megkaptam, mégse volt nekem elég. Talán akik ismernek közelről, tudják, hogy gyökeres
változásokon  mentem át  ezekben a  vele  –töltött  években.  Persze  nem biztos,  hogy  jó  irányba
történtek ezek a változások. Legalábbis sokan elfordultak tőlem, mert nem tartották helyesnek a
viselkedésemet, válaszaimat. Persze, én se értettem egyet sokszor azzal, amit kimondtam, de úgy
véltem ezt várja el tőlem a kedvesem, és én csak örömet akartam szerezni neki. Talán emiatt az
elfojtott  érzelmek  miatt  lettem  rosszkedvű,  időnként  visszahúzódó,  sérülékeny.  Ha  valamit  ki
szerettem volna mondani, átgondoltam, aztán átformáltam, hogy ne vétsek hibát, tetszedjen neki a
kimondott szó, a látható viselkedés. Elérkeztem arra a pontra, amikor frusztrált voltam minden
szituációban,  még  amikor  ő  nem volt  jelen  akkor  is.  Hátha  valakitől  a  fülébe  jut  virgoncabb
viselkedésem. Régebben szerettem hülyéskedni, vidáman beszélgetni férfiakkal, ami nem jelenti azt,
hogy kikezdtem valakivel, csak ártatlan viccelődések voltak. Persze erről leszoktam, eszembe se
jutott más hímnemű egyedre ránézni. Eleinte azt gondoltam, jó ez nekem, hiszen ilyesfajta féltést
nem tapasztaltam eddig. Úgy éreztem kivételes figyelmet élvezek azzal, hogy figyel rám, időnként
követ, netán megles, hogy a távollétében is betartom az őáltala elvárt normákat. Nem viseltem
csadort, mégis védve éreztem magam a külvilágtól. De így a külvilágot is megfosztottam magamtól.
Volt olyan munkahelyi buli, aminek azért lett vége, mert nem voltam elég szórakoztató, és nem volt
elég poén, amivel ott lehetett marasztalni az embereket. Ugyanis ez régebben jellemző volt rám,
mindenkinek a figyelmét le tudtam kötni, mindenkit megnevettettem, és még alkohol sem kellett
hozzá. Élveztem a társaság középpontjába lenni, és jó nagyokat kacagni. Elárulom, hogy Nicolas
Cage a kedvenc színészem, magas, jóképű, izmos, és a legtöbb szerepébe pozitív karaktert játszik.
Ha láttuk egy filmjét, mindig mondtam, hogy micsoda pasi, és nagyon tetszik, mint férfi. Azt hittem,
hogy ezzel nem mondtam semmi rosszat, de nem így látta a vérmes párom! Szerinte ne nézegessem
női szemmel a férfiakat, itt van nekem ő, ha pasira vágyom. Tudtam ezt én is, és azt is, hogy a
vásznon szereplő férfiakat soha nem fogom érinteni, csak illúzió az egész. De nemcsak a csalóka
celebeket nem nézhettem, hanem a környezetünkben élő összes hímnemű egyedet kerülnöm kellett.
A munkahelyemen foglalkoznom kell néha férfiakkal is, de akkor kikérdez utána, vagy tudatosan
beáll az ajtóba és hallgatózik, nehogy valami csábító dolog elhangozzon a hivatalos párbeszéden
kívül. Pedig eleinte próbáltam kedveskedve, viccelődve lebonyolítani ezeket az egyhangú interjúkat,
de mára eljutottam oda, hogy csak az előre megírt kérdéseket teszem fel, körítés nélkül. Van egy
kollégám, akivel 10 éve ismerjük egymást, házas. Sokat csipkelődtünk, viccelődtünk, ha találkoztunk.
Csak  egyszer  hallotta  meg  az  ilyen  stílusú  beszélgetésünk  a  párom,  máris  befagyasztottam a
kapcsolatom a munkatársammal, és lehervasztotta a mosolyomat. Pedig 10 év alatt se puszit, se
érintést nem tettünk egymás irányába, mégis zavarta a lelkét szegénynek. Aztán az exemmel se
tudta elásni a csatabárdot, pedig semmilyen kapcsolat nem fűz már hosszú ideje hozzá. Ha meglátta
velem beszélgetni – akár egy bolt előtt, mindjárt kérdőre vont, hogy miről szólt a csevely, és ha
akarom, akkor ő segít újra összejönnöm vele. Nem volt ilyen szándékom, mégis piszkált ezzel. A
legnagyobb féltékenységi jelenetek akkor zajlottak, amikor a válásom után volt egy távkapcsolatom,
ami néha beteljesedett, de nem volt hosszú életű. Ez persze még őelőtte volt, akkor még nem volt
köztünk semmilyen viszony. Mégis állandóan a telefonomba kutat, tiltólistára tette ezt a fiút, nézi a
hívásaim, hátha őt kijátszva mégis beszélek ezzel a férfivel. Ami persze nem történhet meg, mert
szerelmes voltam a kedvesembe, megbíztam benne, és hűséges voltam hozzá. Ami nem teljesen
mondható el róla. De ez már egy másik történet kezdete lesz.

 



 

 

 

 

 

 

 



Közel-Keleti utazásunk
 

Mielőtt  elindultunk  Alival  a  kiválasztott  mohamedán  országba,  még  elmentem  a  kedvenc
bevásárlóközpontba  Magyarországon.  Futottam a  buszhoz,  és  közben  kirándult  a  térdem,  alig
tudtam menni, de féltem, hogy másnap nem tudok majd utazni, így teletömtem magam Diclofenac
tablettával, jegeltem a sérülésem, pihentettem, felpolcoltam a lábam. Hajnalra már csak kis fájdalom
maradt, ami elviselhető volt.

 Nem tudtam aludni éjjel.  2órakor már fenn voltam, lezuhanyoztam, bepakoltam a maradék
holmit a bőröndbe és elsántikáltam a buszmegállóba. Ali is jött otthonról, -a sajátjából, pontosan a
felesége mellől, aki úgy tudta, hogy a férje hazautazik a szüleihez Dubaiba. Ez a füllentés nagyon
tetszett!

 Budapestre érkezve kihasználtuk a BKV által nyújtott szolgáltatásokat: metróztunk, buszoztunk a
reptérig. Nagyon izgultam, bár nem ez volt az első repkedésem, de az ember sosem tudhatja! 

 A fapados kaja nem volt megterhelő: egy sajtos szendvicset, egy pohár üdítőt és egy pohár
melegitalt kaptunk. Alinak nagyon fájt a füle, láttam, hogy nagyon nem bírja, de sajnos nem tudtam
ezen  segíteni.  Főleg  a  fel-  és  a  leszállásnál  szenvedett  a  drágám.  Nekem csak  többször  volt
hányingerem, de semmi különösebb. 12órakor lendültünk és 13.50-kor landoltunk. Taxit fogtunk,
ami egy órát őrűltködött a forgalomba. Borzasztóan vezetett ott mindenki, nincs kresz, mindenki úgy
megy, ahogy akar! Ha nem állunk meg időben belerókázom a taxiba. Nem ismerték a hotelünket,
keringtünk az épületek közt, mire nehezen megtaláltuk, amit kerestünk. A belvárosban körülnézve,
nagyon csúnya épületeket láttunk, kevés volt az, ami tetszett volna, vagy éppen történelmi szépsége
lett volna.

 Lepakoltuk a bőröndöket, felfrissítettük magunkat, és elindultunk egy kajáldát keresni. Nem
jutottunk messzire, mert a hotel alatt működő étterem tulajdonosa mindjárt beinvitált. Nagyon finom
grill  ételeket  kínáltak,  és  mi  el  is  fogyasztottuk  őket,  hiszen  nagyon  éhesek  voltunk.  Majd
ténylegesen sétáltunk, vettünk estére innivalót,  ennivalót és hazaslattyogtunk. Nyűgös voltam a
fáradtságtól, így pindurt vitáztunk. Miután a szobába értünk, máris ágyba ugrottunk. No, nem csak
azért...,  hanem alvás  céljából  is!  Nagyon  rossz  a  szállás  szempontjából,  hogy  a  zuhanykabint
koboldokra  tervezték, úgy kellett bepasszírozzuk magunkat a zuhanytérbe. Semmi más baja nem
volt a helynek, csak a zuhanykabin mérete.

Másnap reggel előbb keltem egy órával a megbeszélt ébredési idő helyett, Alit is felébresztettem,
persze nem tetszett neki, és ennek hangot is adott. Azt hittem, hogy egy nyaralás alkalmával örülni
fog, hogy minél többet együtt lehetünk, és egymással töltjük el az időt. De sajnos hiú ábránd volt,
mert  a  morgásával  letört.  Miután  elkészültünk  a  reggeli  cicomával,  felmentünk  a  6.  emeletre
reggelizni.  Nagyon szolid  kis  svédasztal  volt:  baguette,  müzli,  natúr-  és  gyümölcsjoghurt,  3féle
lekvár, minivaj, 1fajta felvágott, sajt, feta, 3féle olivabogyó, tej, kávé, tea. Jól bereggeliztünk, és
nyakunkba  vettük  a  várost.  Megcsodáltunk  egy  mecsetet,  aztán  egy  még  szebbet.  Ezek  az
építmények teljesen magukkal  ragadnak,  egyszerűen varázslatosak.  Lesétáltunk a  tengerpartra,
közben  fagyiztunk  és  vidámak  voltunk.  Leértünk  a  partra,  leültünk  a  sziklákra  és  néztük  a
végeláthatatlan tenger kékjét. Épp elhaladt egy óriási oceánjáró luxushajó. Teljesen megbabonázott
a látvány! Fújt a szél, ami még romantikusabbá tette számomra a helyzetet. Nem úgy szegény Ali
számára, aki szenvedett a tengeri széltől, mert a frizuráját összeborzolta. A parti sétányon akartam
jönni, hogy majd keresek egy feljárót a város felé, mert fallal volt határolva a partvonal. De nem volt



út, sőt egyre jobban eltávolodtam Alitól, aki megállt, mintha úgy nem érné a szél ereje! Nem vártam
meg, ami engem is zavart, de láttam, hogy még mindig nyafog, de lassan, a fején a kezével elindult
utánam. A hüle haja miatt nem lehet a tengerparton sétálni! Végülis bevártam, láttam, hogy húzza a
száját. Az allergiája is előjött keményen szegénykémnek. Hazafele beültünk egy étterembe, ahol
minden  nagyon  ízletes  volt,  csak  a  húst  keveseltük.  Közben  oktatott,  beszólogatott.  A  végén
meguntam és  otthagytam.  Tudtam,  hogy  még  sütizni  akar,  megmutattam,  hogy  nekem melyik
édesség tetszik, de abból nem vett. Átmentem az utca másik oldalára, és ott vártam. Kiabált utánam,
és  folyamatosan  dohogott,  morgott.  Nem  akartam  beszélgetni,  fájt,  hogy  nem  vagyunk  egy
hullámhosszon, hogy nem értjük meg egymást. Sírnom kellett.


