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Tűzvirag
Későre járt az idő, gondoltam lefekvés előtt még végignézem a leveleimet, mi az, ami sürgős és

mi az, amit holnapra halaszthatok. Már majdnem végeztem, amikor számomra ismeretlen címre
figyeltem fel.  Kíváncsian megnyitottam a levelet.  Döbbenettől  csak néztem magam elé és azon
törtem a fejem, ki lehet az ismeretlen?

Mire a levél végére értem, már tudtam, hogy nem ismeretlen: együtt jártunk az egyetemre,
sokszor voltunk közös buliban, de soha nem kerültünk közelebbi kapcsolatba egymással. Pedig a
srác, vagyis Bence annak idején nagyon tetszett. Ő viszont nem az olyan átlag csajokra bukott mint
én, hanem a dögös, menő lányokra. Eltűnt az életemből közel 5 évre, erre egy találkozót kért tőlem a
régi idők emlékére.

Egy hét múlva találkoztunk egy étteremben és úgy örültünk egymásnak, mint két régi jó barát.
Meglepődtem az udvariasságán, hiszen a férfiak részéről ez nem divat. Elgondolkodtam, vajon mi
minden történhetett vele az elmúlt évek alatt? Hogy lett a nagyképű, jól menő srácból komoly,
elegáns úr? Hogyan talált meg és miért?

Én még mindig az átlagcsajokhoz tartoztam, nem igazán értettem, miért keresett meg. Reméltem,
ez is ki fog derülni a vacsora végére.

Udvarias  érdeklődésére elmeséltem,  mi  minden történt  velem az  elmúlt  években.  Azt,  hogy
elváltam,  most  nyalogatom lelkem sebeit.  Munkában elért  sikereimről  és  természetesen a  régi
barátokról, akiktől elszakadtam.

Aztán Bence mesélt magáról. Arról a nagyképű, sikeres srácról aki volt és arról, miért is változott
meg. Hogyan lett egy jól menő cég vezetője, miért nem nősült meg.

A vacsora finom volt, Bence elbűvölő!

Éjfél felé hazavitt, elköszöntünk egymástól. Megfogta a kezem, úgy álltunk egymással szemben,
de egyikünk sem mozdult. Nem tudtuk, mit tegyünk, mintha mindketten vártunk volna valamire.

Én vágytam egy ölelésre, de ehelyett elengedett, megfordult, mint aki menni készül. Néztem,
hogy a menő srác nem tudja, mit tegyen. Mosolyogva intettem búcsút.

Hirtelen megfordult,  elkapott,  és egy érzéki  csókkal  lepett  meg. Olyan érzéki  csókkal,  mely
felkavarta lelkem nyugalmát.

Másnap újra találkoztuk. Sétáltunk a szigeten, beszélgettünk szerelemről, barátról, barátnőről,
életünkről  és  természetesen  a  szexről  is.  Félszavakból  értettük  egymást,  kíváncsiskodtunk,
érdeklődtünk a másik szokásai felől. Jót nevettünk ezen, hiszen ennél fontosabb és jobb témát is
találhattunk volna. Hiába vetődött fel újabb és újabb téma, mindig a szexnél lyukadtunk ki. Mint
kiderült: mind a ketten eléggé ki voltunk éhezve egy kiadós szexre.

Én ápolgattam a válás  során ért  sérült  lelkemet,  Bence meg élvezte  az  életet  még mindig
függetlenül, s próbálta megtalálni a számára megfelelő nőt, ezzel együtt a szerelmet is. Nem csoda,
hogy miután hazavitt - igaz bátortalanul, de - felhívtam még egy italra, amit örömmel elfogadott.

Felbontottunk egy üveg vörösbort. Kóstolgattuk a bor aromáját finom teltségét, de én leginkább
vágyat  éreztem arra,  hogy megöleljen.  Mintha olvasott  volna a  gondolataimban,  mellém ült  és



gyengéden szájon csókolt. Olyan érzéki, édes csók volt, hogy beleborzongtam. Nem volt tolakodó,
nyelve mégis utat talált magának zárt ajkaim között. Innen már nem volt visszaút.

Nyelvünk kergetőzött, ölelkezett, mindezt keze követte. Érintése nyomán a vágy egyre inkább
hatalmába kerített. Már nem igazán gondolkodtam, csak átadtam magam az adok-kapok játéknak.



Mykee
Beléptem a weboldalra és ott mosolygott Laura arca. A közösségi oldalak egyik előnye, hogy a

vélhetően ismerősöket felajánlja kapcsolatfelvételre. Néztem a képet és megmozdult bennem valami.
Nem tudom, mi volt ez az érzés, de talán az a huncut fény a szemében, ami ott volt a fotón, az
indított be. Már éppen azon voltam, hogy bejelölöm ismerősnek, amikor mégsem nyomtam meg az
egeret. Nem. Bejelölném és visszajelölne, aztán maradna minden a régiben? Átlagos lány volt még az
iskolában, de ezen a képen... Inkább levelet írok neki.

A profiljáról kikerestem azt, hol dolgozik és a cég honlapján meg is találtam az elérhetőségét.
Csavaros, de hatásos belépő legyen, ez a biztos. Találkozót kértem tőle, de bármennyire is másnapra
szerettem volna, tudtam: nem ronthatok be egyből. A találkozóra ezért inkább egy hetet írtam,
helyszínnek pedig egy éttermet.

Talán az évek vagy a várakozás izgalma is fokozta a szépségét, amikor megjelent. Nem az a
kihívó nagyasszonyos külső jött szembe velem és nem is a cicababák kihívó mézesmadzaga. Inkább
egy igazán kiforrott nő fogott velem kezet, majd adott puszit. Pedig még csak öt év telt el az egyetem
óta, de egy igazán kecses, szívdöglesztő nő vált belőle. Vagy csak én szédültem el egy illúzióba? De
ezt mégsem mutathatom ki, felé, főleg az első találkozásnál!

A vacsora igazán kellemesen telt, sőt: a beszélgetés némileg oldotta a kedvünket és igyekeztem
összeszedni  magam.  Szívesen  hallgattam,  hogy  milyen  jól  teljesít  a  munkahelyén  és  némileg
sajnálkoztam a válásán, de legbelül örültem is neki. Végre jókor bukkantam fel! Sajnos a profiljából a
válása nem derült ki, máskülönben előbb is jelentkeztem volna. De a sors és a közösségi oldal így
alakította kettőnk találkozását.

Elmeséltem neki pár dolgot magamról, hogy az egyetem után alig fél évet dolgoztam egy jól menő
cégnél, amikor saját cég alapítása mellett döntöttem egy ötletnek köszönhetően. Azóta a magam ura
vagyok. Láttam a szemében a kétkedést és a kíváncsiságot, amit a bor még jobban kinyitott, és a
nőkről érdeklődött. Mit mondhattam volna: a bulikorszak véget ért és bár szeretem a szép nőket, a
kipakolós bögyösök már nem érdekelnek, unalmasak. Semmi kihívás nem volt bennük, semmit nem
adtak, és egyszerűen elvárták, hogy kiszolgálják őket. Az elmúlt négy év felelősségteljesebbé tett.

Aztán a bortól már lassan olyan dolgokat is mondtam tán, amiket nem kellett volna, de tetszett
neki! Laura mosolygott és úgy csillogott a szeme, akár a képen. Csak élőben még varázslatosabb
volt. Hogy miért nem láttam meg ezt a bűbájt az egyetemi évek alatt? Talán a sok szórakozás vagy a
zöldfülűségem volt az oka?

Eltelt az este. Taxival kísértem hazáig, majd megálltunk az ajtó előtt. Elmosolyodtam magamban:
a nagy klasszikus, amikor hazakísértem a lányokat. De itt egy igazi nő állt velem szemben, aki már
nem kislány. Nem lehet az első randin már neki esni, pedig azonnal megcsókoltam volna. Ezt az
érzést csak erősítette az arcára hulló, gyenge fény. Sóhajtottam egyet magamban és elengedtem a
kezét, hagytam, menjen. Döntsön ő.

Búcsú után elfordultam és még akkor is zakatolt az agyam: "Csókold meg! Mire vársz még?" Nem
bírtam  a  bennem  lévő  feszültséggel  és  engedtem  a  hang  csábításának:  megfordultam,  egy
mozdulattal a karomban tartottam és olyan csókkal ajándékoztam meg, amit talán még egy nőnek
sem adtam eddig. Puha ajkai nem tiltakoztak, inkább szenvedélyesen ölelték át az enyémet. Végül
kibontakoztunk egymás karjaiból.  Egyértelmű volt,  hogy nem lehet itt  vége, ő sem hunyta le a
szemét, hanem mélyen vizslatott.



- Holnap... találkozhatunk? - kérdeztem, mire csak bólintott. Addigra már tudtam is, hogy hol: -
Akkor a szigeten ötkor várlak.

Másnap igazán mély és hosszú beszélgetések sorozata várt ránk csókokkal tűzdelve. Ez eléggé
felforrósította a kedvünket, végül a szex témánál lyukadtunk ki. Már kellően nyitottnak éreztem arra,
hogy ilyen kérdéseket feszegessek és persze kiderült, hogy még kissé tapasztalatlan az ágyban. A
volt férje csak használta, azt sem tudta, mi az a szexuális kultúra. Éreztem Laura hangjában a
visszafogott vágyódást az új dolgok iránt. Elmosolyodtam magamban, ahogy ismét belefeledkeztem a
mohó tekintetébe: akkor ma este bevezetem egy olyan világba, amerre még nem járt.

Hazavittem és nem csalódtam benne: végül felhívott egy italra. A lakása nem nagy, de igazán
hangulatos, meghitt volt. Régen is a szabályokat követő, egyszerű lány volt, a lakás berendezésében
az  egyszerűséget  az  elegancia  vette  át.  A  szobában  ültünk  le,  először  egymással  szemben.
Elmerengve kortyolgattuk az italt, mintha csak az járna a fejünkben: hogyan jutottunk eddig és vajon
korábban hol voltunk egymásnak?

Rám nézett, a szemei ismét elárulták: gyengédségre vágyik és nem várna tovább. Mellé ültem, a
poharakat  letettem  és  átkarolva  megcsókoltam.  Nem  hevesen,  tolakodón,  hanem  finoman,
udvariasan,  mégis  forrón  és  vágyón.  Ő  engedett  a  szenvedélynek,  utat  nyitott  pirosló  ajkai  közé.

A csók egyre mélyült, csatába torkollott: falni kezdtük a másikat. Mintha csak egy szelíd virágot
bontottam volna ki, melyben ott lapult a vad érzékiség és ezt most szabadjára engedtem. Élveztem,
hogyan tört fel belőle egyre erősebb énje, hogyan lesz még tüzesebb alattam.

Megfogtam és átvittem a másik szobába, miközben egy pillanatig nem engedtük el egymás száját.
Az ágyra dőltünk és egymáson hempergőzve folytattuk az édesen mohó háborúnkat.



Tűzvirag
A csókból kibontakozva villámgyorsan dobáltuk le magunkról a ruhát, majd ott álltunk egymással

szemben pucéran, szemérmetlenül az ágyon. Bence csak nézett, egyre legeltette a szemét rajtam, a
már amúgy is  telt  férfiassága ezzel  egyenes  arányban teljes  nagyságára növekedett,  miközben
nagyot sóhajtott.

Kezével  simogatta  mellem,  érzéki  csókok követték,  de  nem sokáig,  mert  az  érintésből  erős
szívások és elengedések lettek, minek nyomán egyre szaporábban vettem a levegőt.  Mellkasom
emelkedett, és még jobban felkínáltam megkeményedett bimbóimat szájának, kezének.

Óvatosan visszafektetett az ágyra, újra a számat vette birtokba. Próbáltam simogatni, megfogni
az akkorra már kőkemény farkát, de finoman eltolta a kezemet:

- Majd később! - suttogta a számba.

Lehelete perzselte a bőrömet, az apró harapdálások már teljesen felizgattak. Óvatosan haladt
lefelé,  a  hasamon elidőzött,  következtek  a  combok,  csak  épp  lágyan  érintve  hajlatom.  Miután
sóhajaim egyre mélyültek, vágytam arra, hogy végre magamban érezzem kemény férfiasságát.

Nem ez történt. Villámgyorsan hasra fordított és most fenekemet kényeztette, ezer puszit lehelve
rá. Mutatóujja óvatosan szétnyitotta a szirmokat, minek hatására még jobban szétvetettem a lábam.
Vártam a következő mozdulatot. Az érzéki érintés, a vágy, valamint az új lehetőségek remegéssel
töltöttek el. Az, hogy nem én irányítok teljesen felkorbácsolta belsőmet.

Hirtelen alám nyúlt  kissé  felhúzva fenekemet,  mely  szétnyílt,  szájával  mohón csapott  le  rá.
Nyelvével  kényeztette,  közben  ujját  a  már  lucskos  puncimba  dugta.  Ki-be  húzogatta,  belülről
simogatta, mintha el akarta volna érni a mélységek mélységét.

Újabb  fordulás,  lucskos  pinámhoz  tapadt,  nyelve  ütemesen  csapdosta  a  legérzékenyebb
pontomat. Hol elmélyedt bennem, hol eltávolodott tőle, egész a fenekemig kalandozott.

Felötlött bennem: biztos análszexet akar, azért kényezteti. A jóleső érzéstől azonban szólni sem
mertem.

Már nem igen érdekelt, mit is akar, hiszen nyelvjátékától testem önálló életbe kezdett. Valahol a
kéj  peremén  táncoltatott,  de  mielőtt  még  elértem volna  a  teljes  gyönyört,  eltávolodott  tőlem,
lassított, pihentetett. Majd az egészet újra kezdte.

Én,  mint  sebzett  madár,  tehetetlenül  vergődtem kezei  között.  Már  könyörögni  akartam az
enyhülésért,  mikor  végre útnak engedte  kitörni  készülő  gyönyöröm,  s  testem remegő hullámai
nyomán, nagy intenzitással öntött el az élvezet, hangosan hangot adva a kéj érzésének.

Magához ölelve, simogatva csitítgatta még mindig remegő testemet.

Pár percnyi pihenés után én voltam a kezdeményező. Még mindig vágytam ajkaira, nyelvünk
játékára. Hagyta, hogy birtokba vegyem. Kéjelegve adta át magát az apró finom pusziknak, nyelvem,
kezem lágy simogatásának. Érintésemre teste meg-megvonaglott, ajkát forró sóhajok hagyták el.
Bejártam nyakát, vállgödrét, mellét, lassan közelítettem a hasához. Mikor végigfutott rajta az apró
remegéshullám, csak akkor indultam lejjebb, egyre lejjebb.

Végre a kezembe és számba vehettem meredező farkát! Simogattam, nyelvemmel köröztem a



makkján, majd olyan mélyen, ahogy csak tudtam, elnyeltem. Újra simogattam, szívtam és elnyeltem.
A farka lüktetett. Éreztem, bármelyik pillanatban eldurranhat. De ezt nem engedhettem!

Kicsit  leálltam,  majd kezdtem elölről.  Most  én játszottam vele,  hogy nem engedtem rögtön
elmenni. Makkját nyalogatva beleremegett, szívásra felnyögött, mikor elnyeltem, nagyokat sóhajtott.
Éreztem, ezt nem csinálhatom tovább büntetlenül.

Hirtelen újra átvette az irányítást. Lüktető farkát elhúzta tőlem. Fölém hajolt, s elemi erővel
vágta belém hatalmas szerszámát. A meglepetéstől és a hirtelen ért érzéstől felsikoltottam.

Farkát mélyen belém tolta és úgy éreztem, teljesen kitölt, feszít. Már ettől az érzéstől majdnem
elmentem. Minden lökése a fájdalom és a kéj  keveréke volt.  Furakodott  egyre beljebb,  még a
lehetőségeken túl is beljebb akarta tolni kemény vesszejét. Lassan, finoman húzta vissza, majd újabb
mély lökés következett. Mozdulatai nyomán már remegett az egész testem. Éreztem, hogy a vágy
egyre gyorsabban követeli magának a felszínre törést.

Megint uralkodott a testemen, irányított, kivárt.

Mozdulatai gyorsultak, minden lökésnél a farkát belém vágta és lassan húzta vissza. Ezután már
nem volt megállás: mindkét lábam a vállára tette, gyorsított, mind beljebb és beljebb hatolt. Minden
lökést a torkomban éreztem, minden mozdulatnál a fájdalom és a kéj érzete vágtatott át a rajtam.
Mozgása egyre gyorsabb lett és az élvezetben millió darabra hullott szét a testem.

Meghallva a kéj hangjait, jobban gyorsított és az utolsó lökést még beljebb tolta. Egyre jobban,
míg remegő farka lüktetve robbant szét puncim mélyén, s hörgő hangok kíséretében lövellte ki
magját.

Remegve feküdtünk egymás mellett, perceken át, az átélt orgazmustól elernyedve. Tudtam, hogy
ezt nem lett volna szabad kihagyni.

Búcsúzáskor Bence megjegyezte, hogy isteni voltam és amennyiben adok rá esélyt, még sok
mindent megtapasztalhatunk együtt. Valóban élveztem az együttlétet, örömmel bólintottam az újabb
találkozásra.



Mykee
Ahogyan  zsongva,  zsibongva  áradtak  szét  bennem az  öröm hullámai,  élveztem a  csendben

hallható zihálásunkat.

Laura kész vadmacska az ágyban! Hogyan hagyhattam ki eddig? Vagy kitől tanulhatta? Tudta,
hogyan kell teljesen kifacsarni és most mellettem, elégedetten sóhajtozik. Nem vagyok hülye, hogy
elengedjem ezek után. Nem egy éjszakás kaland lesz, ezt már éreztem, és ha csak havonta kapnék
ilyen menetet, alig várnám azt a napot!


