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~Kapcsolati intro~
 

– Nem tudom, hogy szeretlek-e.

Szavai  hideg zuhanyként  értek.  Éreztem,  hogy az  elátkozott  gondolatok végigfutnak
egész testemen és megfojtanak. A hálószoba bordó falai, amik eddig a családi meghittséget,
intimitást  árasztották  magukból,  hirtelen  annyira  súlyossá  váltak,  mintha megpróbáltak
volna a mellkasomnál fogva összenyomni. Szinte láttam magunkat kívülről, ahogy én az
ágyban fekszem magatehetetlenül, és csak arra vágyom, hogy elillanjon ez a pillanat, mintha
mindez meg sem történt volna.

A mennyezetet bámulta, mintha azt várta volna, hogy valaki onnan majd megszabadítja a
földi  szenvedéseitől,  csak,  hogy ne kelljen még egyszer a szemembe néznie,  amit  csak
szavainak súlya nehezített mind inkább. Erőt kellett vennem magamon.

– Nem tudod, hogy... szeretsz-e?

Hallva  remegő  hangomat,  ahogy  kétségbeesve  kapaszkodtam  szerelmünk  csalfa
illúziójába, fuldokolni kezdtem és a szomorúságtól eleredtek a könnyeim. Az elhidegülés
jeges hullámai végigkúsztak a testemen. Azt a testen, amiről tudtam, hogy már nem kívánja.
Egyenesen taszítja, nem szívesen érinti, nem is tette. Szánalmasnak éreztem magam. Nem!
Ő a szánalmas!  Hogyan képes ennyi  szenvedést  okozni?  Miért  hagyja egyáltalán,  hogy
ennyit kínlódjak miatta és az ő bizonytalansága miatt? Talán élvezi, hogy ennyit gyötrődöm
kapcsolatunk válságától? Egyszerűen felkelt ma, és a képembe vágta, hogy nem tudja, ezen
a reggelen szeret-e. Úgy tűnik, azt gondolja, hogy velem bármit megtehet. Én pedig bármit
meg is tennék, hogy viszontszeressen, örökké és megingathatatlanul. Ő mit tenne? Eldobna
mindent, a közös életünket, amit együtt építettünk fel fáradtságos munkával. Ez az egész
életem, minden, ami ebben a házban van. Mégis mihez kezdjek most?...

 

 

„Ilyen az élet! Kis kavicsokkal dobál meg minket – figyelmeztetésképpen. Ha ezeket a kis
kavicsokat nem vesszük észre, akkor egy téglával dob meg. Ha a téglát sem vesszük észre, akkor

szétzúz egy kősziklával. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor láthatjuk, hogy hol nem vettük észre
a figyelmeztető jeleket. És akkor még van képünk azt mondani: Miért pont én...?”

 

 



~A KAVICSOK~
 

Áldozat vagyok.

Legalábbis azt hittem, egészen 32 éves koromig. Eszembe sem jutott, hogy a döntések, amiket
hoztam, hatással vannak a jövőre nézve. Folyton az járt a fejemben, hogy tényleg ennyire rossz
ember vagyok, amiért ennyi csapással sújt az élet? Megérdemeltem-e a gyerekkoromban megélt
szenvedéseket és a rengeteg fájdalmat? Akkor még értelmetlen szavaknak tűntek, amiket korábban
olvastam a karmáról, a sorsról, az ok-okozat törvényeiről, és nem értettem, milyen hatással van az
életünkre, a döntéseinkre.

2 házasságon és számtalan kapcsolaton vagyok túl, lassan már szakértővé válok ezen a téren.
Talán azért is írtam a szakdolgozatomat a párkapcsolatokról. Miközben kerestem a szakirodalomban
a miértekre a választ, magam is gyógyultam. Megértettem oly sok mindent a társfüggőségről –
aminek  fogalmát  előtte  nem is  ismertem –  ,  a  szeretetről  és  az  igazi  kapcsolatról,  amely
homlokegyenest ellentétes volt azzal, amit én hittem.

 

Az idézetet „véletlenül” láttam meg ma, amikor is eldöntöttem, hogy elkezdem ezt a könyvet.
Eszembe juttatta, hogy én is kaptam kavicsokat, aztán téglákat, majd sziklákat, amiket csak akkor
vettem észre,  mikor  már  alatta  voltam teljesen összetörve.  Felálltam és  arra  gondoltam,  hogy
másoknak is megmutatom: van kiút! Talán reményt adhat azoknak, akik azt hiszik, hogy az életüket
csak áldozatként és boldogtalanul lehet leélni.

Sokáig  azt  hittem,  hogy  nem jár  nekem több  annál,  mint  amit  kaptam az  élettől.  Később
nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  életet  nemcsak  szerencsétlenül,  szenvedve  lehet  élni,  nemcsak
boldogtalanul, szegényen, hanem megtölthetjük célokkal, reménnyel és minőségi tartalommal. Ami
ehhez  szükséges,  a  legijesztőbb  dolog  a  reményvesztett  emberek  életében:  a  változás.
Változtatnunk kell az eddig hitt önmagunkon, méghozzá gyökeresen. Adódhat úgy, hogy teljesen le
kell  rombolnunk  mindent  és  újra  felépítenünk,  hátrahagyva  a  komfortzónát,  a  családi
hiedelemrendszereket,  a  félelmet,  hogy  vajon  mit  gondolnak  rólunk  az  ismerőseink,  barátaink,
családunk  és  legfőképpen  az  önmagunkról  alkotott  képet,  bevésődéseket,  ami  leggyakrabban
kényszerít arra, hogy feladjuk és beletörődjünk.

Illúzióban élünk. Sőt! Illúziók tömkelege vesz minket körül, téves elképzelések önmagunkról,
hamis eszmék a világról, amit mi építettünk, ami mögött hajlamosak vagyunk elbújni. De az élet
rendje az, hogy előbb a hátunkra vesszük a „batyukat”, amiket a mostani vagy az előző életeinkből
hoztunk, majd mikor már nem bírjuk el  a ránk nehezedő súlyt,  szépen lerakjuk. Életünk egyik
legfontosabb feladata, hogy amikor már megtanultuk, milyen szerepe van a jelenben, egyszerűen
csak elengedjük, hogy koncentrálhassunk az előttünk lévő új élményekre.

Ez a korábban említett változás előzménye, az elengedés.

Van olyan, akinek ez egyáltalán nem sikerül, mert a megtapasztalásai erre az életre, a szimpla
materiális „örömökre” és szükségletekre korlátozódnak, mint az evés, ivás, szex, munka. Ennek is
fontos szerepe van a teremtés egészében, hiszen mindenki a saját fejlődésének megfelelő életet és
szintet éli, és van, aki ennél tovább szeretne menni, meg szeretné látni az élet mélyebb értelmét… és
akkor felteszi a kérdéseit, amely kérdések annyi embert foglalkoztatnak, mégis kevesen kaptak rá



választ:

„Ki vagyok én?”

„Mi dolgom ebben a világban?”

„Hol van Isten, amikor ennyi szenvedés van a világon?”

Az ehhez hasonló gondolatok kezdik el rágni az ember fülét. A lélek ébredése lehetővé teszi,
hogy amikor az adott  személynek életminőségét tekintv-  magasabbak lesznek az igényei,  akkor
elkezd befogadni.

Ekkor kezdi el kutatni a létezés tágabb értelmezését ahelyett, hogy az „ÉLET A FÖLD NEVŰ
BOLYGÓN”  nevű  színházban  vegyen  részt,  amelyet  a  tömegtudati  kondicionáltság,  a  sok-sok
csipkerózsikás álomlét ültet belé. Ebben a színházban mindenki serényen játssza azt a szerepet,
amiért  a  Földre  született.  Ezek  a  mi  lélekszerződéseink,  amire  azért  van  szükség,  hogy
megtapasztaljunk dolgokat magunkkal és másokkal szemben. Azt mondják, hogy minden akkor és
úgy történik velünk, ahogy annak történnie kell. Ahogy azt mi leszületésünk előtt elterveztünk. Én az
ébredésemig nem hittem ebben, amíg a puzzledarabok nem kezdtek el összeállni.

Amit  akkor  világfájdalomnak,  szerencsétlenségnek  éltem  át,  életem  legnagyobb
tanításai  voltak.

Ezeknek a fájdalmaknak köszönhetem azt, aki ma vagyok. Amit sokszor rossznak gondolunk,
érzékelünk, azokról mindig kiderül, hogy valójában értünk van! Aki nem hiszi, emlékezzen csak
vissza, hogy a legapróbb kis „szerencsétlensége” hová vezetett!  Kivel találkozhatott egy ruhára
ömlött kávé vagy egy lekésett busz miatt? Mi NEM történhetett volna meg később, ha kevesebb
„szerencsétlenség” ért volna minket?

Persze  amikor  ott  vagyunk  a  fajdalmaink  is  csalódásaink  közepette,  nagyon  nehéz  építő
gondolatokra összpontosítani, pozitívan látni a helyzetet. A trauma által generált érzelmeket meg
kell élnünk, sírni, tombolni, dühöngeni kell, hogy kiadjuk magunkból az érzéseket, különben, ha
elfojtjuk azokat, előbb-utóbb testi tünetekben, betegségekben fognak megnyilvánulni. (Nem hiába
mondjuk, hogy „belebetegszünk” valamibe.)

A pszichológia minden trauma esetében ugyanazokat a feldolgozási szakaszokat figyelte meg,
amelyek hasonlóak a gyász szakaszaihoz:

1. elutasítás és elkülönülés;

2. düh;

3. alkudozás;

4. depresszió;

5 belenyugvás, gyógyulás.

Egy kapcsolat  elvesztése felér egy gyászfolyamattal.  Amikor már tanultam ezekről  és annak
fontosságáról, hogy hogyan éljük meg a fájdalmunkat, éppen úgy látszódott, hogy a házasságomnak
vége és emiatt sokat sírtam. Ilyenkor anyukám mindig ezt mondta: szedd össze magad, nem ér
annyit, egy könnyet sem érdemel az a szemét!



És  akkor  azt  mondtam  NEM!  Jogom  van  megélni,  jogom  van  megsiratni,  meggyászolni  a
házasságom  elmúlását,  mert  tudtam,  hogy  így  fogok  meggyógyulni  a  leghamarabb.  Arra  kell
odafigyelni, hogy ne maradjunk túl sokat benne, nem szabad évekig, évtizedekig rágódni rajta, mert
ez akadályozza a fejlődésünket,  és még annak a lehetőségét is  elszalasztjuk,  hogy akár mással
boldogok lehessünk. Ha a múlt sérelmeinek nehéz hátizsákjával sétálgatunk minden egyes nap, nem
veszünk észre semmi mást.

Számtalan ember jön hozzám terápiára. Majdnem mindegyiknek hasonló gondjai vannak, nem
tudják elengedni a múlt sérelmeit. Dédelgetik magukban, mint valami „drágaszágot”, még akkor is,
amikor az a személy, aki a fájdalmat okozta, már régen meghalt. Ezek emlékek. Már nem tartoznak a
valósághoz, hiszen ha valaki a háborúban szerzett lelki sebeket, és hallja 20-30 vagy akár 50 évig is
a fejében a bombázást, akkor ő még mindig a háborúban van, pedig annak már régen vége. Közben
peregnek az évek,  és  lassan elveszít  mindent a jelen életében,  párkapcsolatokat,  eseményeket,
mosolyt, napsütést, mert el van foglalva a saját nyomorúságával. Működteti magában a „szegény én”
játszmákat, hiszen szereti, ha szánakoznak keserű sorsán, de persze az állítólagos problémáira a
megoldás sosem érdekli. Úgy mint „jaj, ez az Imre folyton kiabál velem és hülyének néz, nem lehet
mellette élni”,  de persze él tovább, hiszen ha nem így lenne, ugyan mi miatt tudná sajnáltatni
magát?. Továbbá ott vannak még a mártír programok, amik hasonlóak, mint például a „mennyi
szenvedést viseltem el, mennyi mindent tettem érted, de persze te soha nem tettél értem semmit,
még csak meg sem köszönted soha!” Esetleg más kontextusban, de hallhattunk már ilyet. A legtöbb
ezt addig csinálja, ameddig meg nem betegszik, hiszen a folyamatos kibillent állapot lelki szintről a
fizikai  szinten elkezd megnyilvánulni,  és  így kialakulnak különböző betegségek.  És amikor már
eléggé fáj, keres valakit, aki segíthet. Reményt és csodát vár, hogy valaki leveszi ezt a hátizsákot,
amit  neki  kéne.  Persze  türelmetlen,  kapkod,  és  azt  hiszi,  hogy  amit  évek,  évtizedek  alatt
összegyűjtött, valaki majd segít lepakolni.

Mondjuk délután 2 és 5 között, ha lehetne. Mintha létezne valami varázspálca, amivel mindazt,
amit önmaga ellen elkövetett, csak úgy el lehetne törölni, és ha nem történik meg, akkor jön a
csalódás, és megint ugyanott tart ahonnan elindult. Pedig a gyógyuláshoz, a belső úthoz türelem és
kitartás kell, viszont a jutalom érte elmondhatatlan.

Hatalmas erő az önismeret, amely minden esetben kifizetődik!

Legyünk bátrak és változtassunk, hozzuk meg a döntést, és induljunk el a változás és öröm
útján, amelyet látni szeretnénk az életünkben, és az Univerzum ereje mindent körénk rendez, hogy
támogasson minket a döntéseinkben. Ez nem elmélet! Ez tapasztalat!

 

 

2.

....Az előző válságos pillanat nem az első és nem is az utolsó csepp volt a pohárban.
Utólag belegondolva már az első találkozásunkkor megjelentek az intő jelek, csak jobban
kellett volna figyelnem azokra a bizonyos kavicsokra.

Egy elég forgalmas villamosmegállóban találkoztunk először, egy előzetesen interneten
megbeszélt randevú keretében. A 21. században eléggé hétköznapi jelenség. Természetesen
láttam előtte róla képet, de figyelmeztetett, hogy az nem épp mai darab. Sosem tartottam
magam olyan típusnak, aki külső alapján válogatja meg, hogy melyik pasi jöhet szóba.



Bizonyára többen beszélhettek meg akkor és oda találkát partnerükkel. Ahogy álltam és vártam
az enyémet, figyeltem az ott toporgó helyes srácokat egy-egy virággal a kezükben, hogy talán az
egyik az a bizonyos. De nem így lett. Már körülbelül negyed órája várakozhattam a megállóban,
mikor végre megjelent a nem annyira szőke, inkább szegényes hercegem, lovatlanul, virágtalanul.
Nem mintha nekem valaha is számított volna az anyagi helyzet vagy a kinézet. Midőn felismertem,
kissé elfogott a pánik.  A legkevésbé sem találtam vonzónak, mondhatni elég vézna kis udvarló
botorkált  felém,  aki  tényleg  csak  halványan  hasonlít  az  –  ezek  szerint  –  előnyösen  lefotózott
fiatalemberre. A sors akkor rám rakott valami illuzórikus kendőt, amin keresztül kezdettől fogva
érdekesen láttam őt. A megilletődöttségemet ő is észrevette, erre a későbbiekben fel is hívta a
figyelmemet.

– Szia! Böbe, ugye?  – Milyen szerencsés. Ő is felismert. Mégis, ahogy meghallottam, kezdeti
kétségbeesésem mulandónak tűnt.  Talán a  hatalmas mélabús kutyaszemei,  talán a  magabiztos,
határozott kiállása tette, de kezdtem megnyugodni.

– Szia! Igen, te pedig Szabolcs lehetsz – válaszoltam.

– Úgy tűnik – mosolyodott el, bár a hangjából kicsengett némi lemondó hangsúly. Talán látta,
mennyire megijedtem először.

– Sokat kellett várnod?

– Nem igazán, most értem én is ide. – Vagy 20 perce…

– Akkor esetleg elindulhatnánk. A biliárdszalon itt van nem messze – mutatott kezével az adott
irányba.

Ahogy sétáltunk a szalonhoz, egyre inkább kezdtem szimpatikusnak vélni. Valahogy az
egész beszéde, mozgása annyira magával ragadó volt. Órákig csak ültünk és beszélgettünk.
Mesélt  az  egyetemről,  a  hobbijairól,  a  barátairól,  beszélgettünk  politikáról,  vallásról,
világszemléletről. Annyira intelligens, mindenről van véleménye. Csak ámulok, hiszen ilyen
férfit akartam, akire végre felnézhetek.

– Finom volt ez a bor, azt hiszem, iszok még egy pohárral.

– Valójában iszom, mert ikes ige, így mondjuk helyesen – javított ki.

Hát ez aztán nem semmi! Ez az első randink és már kijavít. Azért a precizitásnak is
megvannak a maga kellemetlen határai. Féltem, hogy ostobának tart majd, ezért gyorsan
elmagyaráztam neki, hogy Erdélyben jártam iskolába, csak később kerültünk át anyámmal
és az öcsémmel Magyarországra. Ezért a nyelvtani hiányosságok, amikor próbálom kifejezni
a gondolataimat. Most már tudom, hogy nem nekem kellett volna szabadkoznom, hanem
neki, amiért kioktatott. Ez is csak egy intő jel volt, hiszen aki az első randin kijavít, az
mindig ki fog javítani....



~A TÉGLÁK~
Elkapott!!!

Lerántott a mélybe egyik pillanatról a másikra! Még védekezni sem tudtam.

– Ki vagy te? – kérdeztem.

– Mit művelsz velem???

Egyik pillanatról a másikra úgy éreztem, mint akit mellbe vágtak, megtántorodtam és nem tértem
magamhoz. Ereimben száguldott a vér, mintha hallottam volna, ahogy dübörgött a halántékomnál, és
forró volt, mintha égetne, szétperzselne mindent, ami az útjába kerül. Égett a belsőm, a fülem, a
tarkóm és éreztem, hogy a halál vasmarokkal szorít. Egész testemben remegtem és nem tudtam,
hova bújhatnék a rám törő hullámok elől. Úgy gondoltam, még tíz perc és vége. Aztán bíztam benne,
hogy talán fél óra és vége. Aztán már a remény is elillant, hogy valaha vége lesz. Kirohantam a
mosdóba, és sietve letérdeltem a WC-kagyló elé. De nem jött belőlem semmi, mert nem is tudtam
enni egész nap. Később rájöttem, hogy este kilenctől hajnal egyig nekem pánikrohamom volt! Meg
akartam halni! Azt akartam, hogy valaki végezzen velem, mert én ezt nem bírom!!!

A doki, aki antidepresszánsokat írt fel, azt mondta, hogy normális, ha kicsit erősödnek a tünetek a
gyógyszer elkezdése után.  Kicsit? Hiszen én meg akartam halni!  Ez kibírhatatlan! Másnap alig
bírtam elmenni a lányomért az iskolába. Remegett mindenem, folyt rólam a víz, nem bírtam enni.
Este  ismét  éreztem,  hogy valami  nem stimmel.  Éreztem,  hogy újabb roham fog rám törni,  ha
hagyom, és addig kínoz majd, amíg még van bennem élet.

Azt mondtam, nyugi, Böbe! Ezek hamis tünetek, valójában nem vagy veszélyben, csak az agyad
szórakozik veled! Mégis mitől félsz? Itthon vagy, nem emlékszel? Ez a hely a béke és a nyugalom
szigete. Biztonságban vagy, senki nem szorongatja a tarkód, próbálj nyugodtan lélegezni! Lélegezz!!!
Ezek nem valódi tünetek, az elméd játszik veled. Győzd le az elmédet! Képes vagy rá!!!

Ehhez és hasonló dolgokkal próbáltam magamba szuggerálni a nyugalmat, mert élni akartam!
Vissza akartam kapni az életemet! Az első rohamom előtti életemet…

Akkor még nem tudtam, de most már sejtem, hogy mindez miért történt velem. Túl sok mindent
elfojtottam magamban, túl sokat idegeskedtem, aggódtam, mi fog velem és a lányommal történni.
Aggódtam a munkám miatt, szorongtam mindenféle új élmény gondolatától, mindenféle hullámvölgy
veszélyétől, ahelyett hogy megpróbáltam volna élvezni az életemet, és meglátni a körülöttem lévő
pozitív dolgokat.

Annyi írnivalóm van…

Meg kell találnom magam, az utam, az életem. Most csak ez az egy van, nem ártana jól csinálni.
Nem tudom, hogy sikerül-e, de ezen kár aggódni, hisz ezt úgyis csak a végén tudom meg, amikor
távoztam a pénztártól és nem fogadnak el reklamációt.

El kell felejtenem a múltam, hogy tudjak a jelenben és a jövőben boldogan élni.

Nem tudom, miért pont úgy alakult, hogy az első úgynevezett pánikrohamszerűség az esküvőm
napján  volt  valamikor,  a  második  pedig  konkrétan  az  esküvőmön,  intő  jel  lehetett  volna,  ha
odafigyelek rá,  mit  akar jelenteni.  Itt  már záporoztak azok a kavicsok rendesen,  de akkor úgy



döntöttem, esernyőt nyitok, és bírom. Majd az esernyő kilyukadt, mert a téglákat már nem bírta el.
Talán azért volt rohamom, mert azt akartam, hogy minden tökéletes legyen. Mert maga az esküvő
fontos volt, mert végre úgy éreztem, ahhoz az emberhez mehetek feleségül, akit nagyon szeretek.
Úgy éreztem, hogy soha senkit nem szerettem úgy, mint ahogy őt. Ezért éreztem fontosnak, hogy a
nagy napunk tökéletes legyen.

Persze elszúrtam az egész napos szorongással, aggodalommal, egy percig nem voltam jelen, ezért
a várva várt tökéletes esküvő elmaradni látszott. Azóta sokszor visszapörgettem magamban azt a
napot, néztem a fényképeket és dühös voltam magamra, amiért képtelen voltam az agyamat arra
szuggerálni, hogy lazítson, élvezze a barátok, családtagok, szerelme társaságát és örüljön, hogy
összegyűlt  a  két  család  és  jól  érzik  magukat.  Hiszen  rajtam kívül  mindenki  jól  érezte  magát.
Elvesztettem a soha-vissza- nem-térő alkalmat, mert nem voltam erősebb és nem gyűrtem le a pánik
tüneteit.

Ahogy  ezt  írom,  még  régebbre  utazom.  Hol  is  kezdődött  nyomorúságom  története?
Megelevenedik  bennem  a  gyermekkorom,  mert  nagyjából  folyamatos  veszélyhelyzetnek  voltam
kitéve  a  pszichopata  alkoholista  apám  mellett.  Gyerekként  volt  részem  elég  sok  traumaszerű
élményben, amivel nem tudtam megbirkózni. Az anyám nem volt ott, hogy segítsen, hiszen szinte
minden veszekedés alkalmával elmenekült valamerre, minket pedig ott hagyott egyedül. Tudta, ha
ottmarad, a részeg apám addig veri, amíg bele nem hal. Abban reménykedett, hogy minket nem fog
bántani, ezért hagyott magunkra, engem és az öcsémet.

Elég ijesztő, de így utólag meg sem lepődöm ezeken, hiszen a lelkem már akkor is segítségért
kiáltott! Ébredj! Nem jó úton jársz!

Már egy ideje kaptam kavicsokat, de mivel nem vettem észre, az élet elkezdett súlyos téglákat
hozzám vágni.  Később,  a terápiák és közösségi  oldalon való barangolásaim során feltűnt,  hogy
nagyon  sokan  hasonló  ébredési  folyamatokon  mentek  át.  Elnyomták  magukban  a  negatív
megtapasztalásokat, gondolván, nincs választási lehetőségük. Aztán a test és a lélek besokallt. Ennyi
elfojtást a lélek már nem bírt el, ezért testi szinten nyilvánult meg, betegséget produkálva, amivel
rákényszerítette az egyént, hogy nézzen szembe önmagával és értékelje újra a fontossági sorrendet
az életében. Aki ezt nem tette meg, ott ragadt a betegségben élete végéig, aki pedig a gyógyszeres
megoldást választotta és tüneteit elnyomva botladozott tovább, annak az élet elkezdte görgetni a
sziklákat, amelyek választás elé állították:

Vagy változtatsz, vagy bele fogsz halni!

Előbb vagy utóbb!

De nem mindegy, milyen minőségű életet fogsz élni!

Ébredj!

A döntés mindenkinek a kezében van. Néha kell  egy löket a kijózanodáshoz és szembe kell
nézzünk a gondolatainkkal, a félelmeinkkel, ami akár felülbírálhatja mindazt, amiben addig hittünk.
Lehetőség vagy átok? Így vagy úgy, be kell teljesítenünk a sorsunkat. Feladatok várnak ránk,
amiket mi magunk akartunk, még a születésünk előtt. Meddig vagyunk képesek ugyanabba a hibába
beleesni? Csak rajtunk múlik!

 



 

3.

Szó szót követett, majd a szavak csókot, a csók pedig újabb randevúkat. Így telt el az első
hónap, minek végére már menthetetlenül szerelembe estem. Az ő részéről viszont egyáltalán
nem  éreztem  ezt  a  fajta  lelkesedést.  Mintha  igencsak  egykedvűen  vette  volna  a
kapcsolatunknak nevezett valamit. Talán ez is valamilyen taktika? Úgy döntöttem, számon
kérem.


