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Előszó
Tisztelt Olvasó!

 

Különböző  fórumokon egyre  gyakrabban lehet  hallani,  olvasni  olyan  véleményeket,  hogy  az
embereknek csökken a könyvekkel kapcsolatos olvasási igényük, kedvük. Természetesen ez így nem
igaz. Az viszont igaz, hogy az egyre gyorsuló életvitel jóval kevesebb időt enged meg a könyvek
olvasására. Az emberek többsége nehezebben veselkedik neki egy vaskosabb

regény vagy bármilyen könyv olvasásához. Nem az olvasási kedv esett vissza, hanem az ehhez
szükséges időtartam rövidült le alaposan.

Ebben a könyvben olyan történetek kaptak helyet,  amelyek rövidek,  csupán néhány perc is
elegendő  egy-egy  történet  elolvasására.  Ezek  a  történetek  nem  függnek  össze  egymással,  és
nélkülözik a kronológiai sorrendet is.

Témájukban eltérnek egymástól, és mindegyik történet jellemzően csattanóval fejeződik be.

Tartalmukat tekintve olyanok, hogy ezek akár meg is történhettek volna,  vagy talán meg is
történtek, vagy esetleg a jövőben fognak megtörténni.

A nyomatékosabb hatás elérésére párbeszédes formát választottam.

Egyes történetek humoros, ironikus, mások inkább gondolkodásra ösztönző hatást hordoznak
magukban, megjelenítve az emberi viszonylatok széles skáláját.

Mivel rövid írásokról van szó, a nap minden szakasza alkalmas néhány történet elolvasására,
szinte bármilyen környezetben.

Remélem, hogy a Tisztelt Olvasónak időnként néhány perces, néhány órás kikapcsolódást tudok
szerezni ennek a könyvnek a tartalmával.

 

Hetei Gyula

 



Aranypasi
Szia, Anyus! Megérkeztem. Jó hosszú volt ez az út!

Isten hozott drága kislányom! Végre újból itthon vagy. Már nagyon vártalak. Alig aludtam az
éjszaka, mert nem tudtam, hogy mikor fogsz betoppanni.

Jaj, Anyus! Nem kell ezt ennyire tragikusan felfogni. Ide csörögtem, hogy mikor vagyok várható,
nem?

Persze kislányom, de manapság már a repülők menetrendjében se lehet megbízni. Mesélj, mi van
veled? Hogy érzed magad abban a távoli országban?

Hát, hogy is mondjam. Jól vagyok, a munka is jó, fizetnek is érte rendesen, de hajtás az van. 
Amerika, az Amerika!

Ezért  is  aggódtam érted,  mert  te  nem vagy  ehhez  hozzászokva.  Befogadtak  már  az  ottani
népségek?

Úgy néz ki, hogy kezdenek befogadni, persze ez nem ment olyan könnyen. Az a szerencsém, hogy
jól beszélek angolul,  különben meghaltam volna. Van ott mindenféle náció,  úgyhogy van kikből
válogatni a munkaadóknak.

Örülök, hogy ott is megállod a helyed, de azért nagyon féltelek. Nekem már csak te vagy, és
lassan már te se vagy.

Anyus, ne vidd túlzásba az érzékenykedést! Én, vagyok azért neked, csak most egy ideig nem
itthon vagyok, de azért vagyok. Inkább arról mesélj, hogy mi van veled. Írtad, hogy valami társkereső
oldalra regisztráltad magad. Nagyon jó ötlet volt, de mégis hogy jutott ez eszedbe?

Az úgy volt kislányom, hogy a barátnőm, tudod, a Juci, rávett erre a dologra. Hátha lesz valami
eredménye, és akkor nem leszek talán ennyire magányos legalább.

Igazad van, nem lehet a sült galambra várni, valamit lépni kell. Na, és milyen tapasztalataid
vannak?

Vegyes, nagyon vegyes a tapasztalatom. De másra nem is lehetett számítani.

Persze,  értelek  Anyus,  de  ez  már  csak  ilyen.  Írtad,  hogy  azért  valami  eredmény  már  van.
Felszedtél már valami pasit, ugye?

 Ne beszélj ilyen csúnyán! Nem felszedtem, hanem megismerkedtem valakivel ezen a fórumon.

Na, persze ez most mindegy, hogy nevezzük, de a lényeg ugyanaz. Mesélj, hogy zajlott le, és hogy
áll most a helyzet, és főleg milyen a pasi?

Nehéz erről beszélnem, mert tudod, én nem szeretem az effajta ismerkedéseket. Ez nem az én
világom.

Jaj, Anyus! Már más világban élünk, ezt neked is tudomásul kell venned, és haladnod kell a
korral, különben semmire se mész.

Ez mind igaz kislányom, de ez nekem akkor is szokatlan, és nem is tudok olyan könnyen ebbe



beilleszkedni. 

Oké, de most már mondd a lényeget inkább! 

Tehát  erre  a  társkereső  oldalra  sok  magányos  vagy  annak  mondott  ember  regisztrált.
Természetesen  férfiak  is  vannak  közöttük  szép  számmal.  Több  is  kezdeményezte  velem  a
beszélgetést,  persze írásban,  vagyis csetelésben,  ahogy ti  nevezitek.  Voltak bemutatkozó sorok,
mondatok, stb. Valahogy nekem egy se tűnt igazán szimpatikusnak.

Persze, mert neked senki se jó! Itt nem hercegek vannak fehér lóval, hanem csak ismerkedésre
vágyó pasik vannak. Ez se jó neked?

Nem erről van szó. Persze, én nem is hercegekre számítottam, hanem csak egy olyan férfire, aki
valamilyen formában megfog, megdobogtatja a szívem, tehát éreznem kell valami szikrát, ami talán
még lángot is gyújtana. Érted?

Persze, hogy értem. De azért ennyire nem kell szentimentálisnak se lenned. Na, és nem volt ilyen
pasi? 

Több hét válogatás után akadt egy ilyen. Legalább is úgy éreztem, hogy ez olyan.

Na, végre! És jött a szikra is?

Jött  az  is,  de  már  magamban  se  voltam biztos.  Úgy  éreztem,  hogy  jött  a  szikra.  Képeket
küldözgettünk egymásnak, és szimpatikus volt a férfi. Úgy vettem észre, hogy én is az vagyok neki. 

Na, és volt randi is? 

Persze az is volt, néhány nap után. 

Milyennek találtad a személyes találka után?

Nagyon megnyerő külseje volt Udvarias, szépen beszélő férfit ismertem meg benne. Látszott
rajta,  hogy  tiszteli  a  nőket.  Olyan  igazi  úriember  benyomását  keltette.  Volt  egy  szép  lakása
elmondása szerint, és a vállalkozói szférában tevékenykedett, persze ez is elmondása alapján. Nem
nyomoztam le, de hihetőnek is tűnt.

Anyus, akkor te megtaláltad a neked való pasit, az igazi Aranypasit! És hogy mentek tovább az
események? 

Sűrűn  randizgattunk,  egyre  jobban  megismertük  egymást.  Meghívtam  néhányszor  ebédre
hozzám, és jól megvoltunk.

Ő nem hívott meg a lakására valami kávéra vagy italra? 

Hová gondolsz! Én úgyse mentem volna el, egy lényegében ismeretlen férfi lakására, főleg ilyen
rövid ismerkedés után. Ennyire azért még konzervatív vagyok. 

Ja, értelek! Hát, persze, te még régi vágású vagy. De azért tetszettetek egymásnak, ugye? 

Igen, nekem is tetszett a férfi, és úgy vettem észre, hogy én se vagyok közömbös számára.

Csók vagy puszi azért csak volt, nem?



Puszi az volt persze, és egyszer szájon is csókolt.

Akkor beindult nálad a szikra megint, gondolom. Talán már tüzet is csinált?

 Igen, valahogy úgy, ahogy mondod. Szóval érzelmek kezdtek bennem kialakulni iránta.

 Akkor ez neked valóban egy Aranypasi. Szex volt már?

Na, azért ennyire még nem jutottunk, nekem ehhez még kevés volt az eddig eltelt idő.

Amúgy hány éves a pasi?

 Azonos korúak vagyunk. Talán ezért is értjük meg egymást.

 Értem Anyus. Habár a pasik ebben a korban inkább a náluk jóval fiatalabb csajokra buknak.
Persze neked kell tudni, érezni, hogy milyenek a te Aranypasid szándékai veled kapcsolatban. És
gyakran járt hozzád?

Igen, elég gyakran, de azért nem naponta. Én mondtam neki, hogy inkább nálam találkozzunk,
mint valami kávézóban. Nálam azért meghittebben lehet csevegni.

Persze, ez igaz. És mi van most a pasival, hol van, mikor jön megint? Szeretnék vele találkozni, ha
megengeded.

Miért ne engedném meg. Csak van egy kis bökkenő ezzel kapcsolatban.

Hogyhogy bökkenő? Talán már szakítottatok is?

Akár nevezhetjük annak is.

Csak nem azt akarod mondani, hogy elengedted ezt az Aranypasit. Vagy ő dobott?

 Nem, ő nem dobott, és én se engedtem el.

 Akkor már végképp nem értem. Most van pasi, vagy nincs pasi?

 Az a helyzet, hogy amikor néhány nappal ezelőtt itt volt nálam, váratlanul csengettek az ajtón.

 Csak nem a felesége állított be?

 Nem, nem a felesége, az talán valóban nem is volt neki.

Mondd már Anyus, hogy akkor most mi a szitu?

Az a szitu, hogy a rendőrség csengetett be!

A rendőrség? Mit akart?

Az a helyzet, hogy ez a férfi már jó ideje körözés alatt állt, és se a lakásán, se máshol nem tudták
lefülelni, mert mindig más nő lakásán tartózkodott.

Megőrülök, Anyus! Hogy te milyen ügybe keveredtél!

Sajnos, ez van! Ezt a férfit valami komoly bűncselekmény miatt körözték, és pont nálam érték
utol a végén. Rossz volt látni, ahogy bilincsben viszik el tőlem. Pont tőlem! Két napig sírtam emiatt.



Hát, meg is értelek. Nem semmi, az biztos. Látod Anyus, a te híres szikra megérzésed is csődöt
mondott!

Valóban! Úgy látszik, már ez a képességem se a régi!

 



Nyaralni jó!
Hello, Zsuzsókám! De jól nézel ki! És milyen barna vagy! 

Szia! Köszi a bókot. Csak voltam nyaralni, ennyi az egész. 

Merre voltál nyaralni? 

Semmi különös, csak az Adrián voltam a párommal. 

Ez neked csak? Én a tengert képekről ismerem, csak vágyálmaimban láttam, te meg ilyen lazán
kezeled az Adriát? 

Nem egy nagy durranás manapság már a tengeri nyaralás. 

Neked édes szívem, neked! Én már annak is örülök, ha lejutunk a Balatonra néha-néha. 

Talán ti ott voltatok nyaralni? 

Igen, sikerült lemennünk az idén a Balcsira, nekünk ez jutott. Gondolom, tele vagy fantasztikus
élményekkel. 

Hát, ami azt illeti, volt benne bőven részünk. 

Na, mesélj! Merre voltatok, miket láttatok? 

Dalmáciában voltunk,  Horvátország egy szelete.  Ezen belül  természetesen Dubrovnik  volt  a
főhadiszállásunk. Csodálatos hely! Azúrkék, kristálytiszta meleg tenger, pálmafák, leanderek, finom
homokos, vagy éppen sziklás strandok, történelmi városrészek, várak, kastélyok stb. Reggelig tudnék
róla mesélni. 

Azt elhiszem! Hú, de irigyellek, de ne vedd zokon. Inkább örülök, hogy legalább te ilyen szép
helyen nyaraltál. Kocsival mentetek, gondolom. 

Igen, az egyik baráti házaspárral voltunk, az ő kocsijukkal mentünk. Nem is mentünk, inkább
suhantunk, mert az a kocsi suhant, nem ment. Érted? 

Persze hogy értem, csak tátva maradt a szám, azért nem tudtam egyből válaszolni. 

Dubrovnik körzetében sok kis sziget van, azokat is be lehet járni hajókirándulás keretében. A
szigetek többsége lakatlan, érintetlen, buja természet fogadja az odalátogatókat. Gyönyörű élmény
ezeket a szigeteket felkeresni, gondolhatod.

Gondolom is, szinte odaképzeltem magamat egy pillanatra. 

Az apartmanunk közvetlen a tengerre nézett, már ez is felejthetetlen látvány volt. 

Ne is mondd, azaz csak mondd, jó hallani ezeket az élményeket. Kár, hogy én ilyen élményekben
nem tudok részesülni. 

Balaton melyik részén nyaraltatok? 

Ja, hogy mi? Hát, mi Csopakon voltunk, az is szép hely, szép a strandja, viszonylag csendes,
barátságos helynek számít, szóval azért mi is jól éreztük magunkat. Igaz, mi kempingben voltunk



sátorral, nomádoztunk egy kicsit. Ennek is megvan a maga hangulata. A hétvégeken lejött néhány
barátunk, és bográcsoztunk, buliztunk. 

Én most már valahogy kinőttem ebből. 

Persze, ha anyagilag megtehetném, mint te, akkor inkább én is a tengerpartra mennék motelbe,
és az elegáns éttermeket látogatnám. Gondolom ti is hangulatos éttermekben kajáltatok. 

Rengeteg hangulatos étterem van. A legtöbb szabadtéri, kerthelyiséges, és szól a balkáni zene,
persze élőben. Nagyon finomak a helyi specialitások, és hozzá a könnyű vörös dalmát borok. 

Oké, csak csigázzad tovább a fantáziámat, így jobban el tudom képzelni a ti hangulatos, gyönyörű
nyaralásotokat. 

Ott ezek nem számítanak luxusnak, hozzátartoznak a környezethez, a természeti adottságokhoz. 

Az lehet, de innen nézve, azért még ezek számomra luxusszámba mennek. Na, azért a Balaton-
felvidéknek is megvannak a maga természeti szépségei. Meg is látogattunk több nevezetességet,
ritkaságszámba menő természeti csodákat. Például megnéztük a világhírű geológiai ritkaságot, a
Szentbékkálla határában lévő kőtengert. De én is sorolhatnám reggelig a látnivalókat, amiket persze
meg is látogattunk. 

Ti hány hetet töltöttetek el az Adria partján? 

Hát, az igazság az, hogy nem teljesen úgy alakult, ahogy azt előzetesen terveztük. 

Gondolom hosszabbra nyúlt a tervezettnél, mert nem tudtatok szabadulni a káprázattól. 

Hát,  nem egészen így  volt.  Az  a  helyzet,  hogy amikor  megérkeztünk Dubrovnikba,  másnap
telefonáltak  a  házaspár  férfi  tagjának,  hogy  nagyon  sürgősen  vissza  kell  utaznia,  mert  valami
halaszthatatlan üzleti érdek váratlanul közbejött. 

Gondolom a pasi valahogy kimentette magát, és maradtatok. 

Dehogy! Összepakoltunk, és másnap visszaindultunk. 

De, te maradhattál volna a pároddal, nem? Nektek nem volt más dolgotok. 

Elvileg maradhattunk volna, csak gyakorlatilag nem. 

Ezt meg hogy értsem? 

Úgy,  hogy  mi  nem tudtuk  volna  tovább  fizetni  a  szállást,  meg  az  ellátásunk,  nyaralásunk
költségeit. Ugyanis mindent a baráti házaspár fedezett. Ők hívtak meg azzal, hogy minden költséget
ők állnak. Mi meg erre rendezkedtünk be. Alig volt nálunk néhány Euro. Habár mondták, hogy adnak
pénzt, ne jöjjünk mi is vissza velük, csak ezt büszkeségből és szolidaritásból nem fogadhattuk el. 

Ez  őrület!  De  akkor  hogy  élveztétek  végig,  amiket  most  itt  elmeséltél  nekem?  Óvárosi
látványosságok, hajókirándulás, kis lakatlan szigetek, buja növényzetek, homokos, sziklás strandok,
hangulatos, zenés éttermek, stb. 

Sehogy! Egyszóval, sehogy! Ezeket csak az apartmanba elhelyezett prospektusokból láttam, hogy
ilyenek is vannak. Ezt meséltem el neked. Sajnos így végződött a mi nyaralásunk! 



Szinte hihetetlen történet! De akkor hogy barnultál le ilyen szépen? 

Úgy, hogy előzőleg voltam a Balatonnál néhány hétvégén, és ott lettem ilyen szép barna. 

Nahát! Már nem is irigykedek, inkább most már sajnállak. Így megjárni! Hihetetlen! 

Hihetetlen, de mégis igaz. Ti mennyi időt töltöttetek el a Balcsinál? 

Mi három hetet terveztünk be, de azt le is töltöttük. Jutott sok mindenre időnk.  Strandolásra,
kirándulásokra,  bográcsozásokra,  sőt  a  párom még horgászni  is  tudott,  ami  az  egyik  kedvenc
hobbyja. 

Kedves barátnőm, most már én irigyellek, legalább ti valóban nyaraltatok. Azt gondoltad, hogy én
fogtam meg az Isten lábát? Hát, nem! Szívesebben nyaraltam volna én is a Balatonnál inkább, csak a
gazdag, sznob barátunk elhúzta a mézesmadzagot előttünk, és mi ráharaptunk. Ennyi a történet. 

Hát, igen! Sokszor a kevesebbnek látszó dolgok jelentenek többet. Az igazság az, hogy az ember
bárhol jól tudja magát érezni, ha úgy áll hozzá! 

Látod,  ebben igazad van,  de most már erre én is  rájöttem. Nem szabad belekerülni  mások
uszályába, inkább a saját utunkat kell járnunk! Ez a lényeg!

 



Régi haverok
   

Véletlen találkozás alkalmával. 

Szia, Marcipán! Rég találkoztam már veled!

Neked is szia, Manókám!

Mi van veled régi lókötő? Nagyon régen találkoztunk már!

Hát az biztos, hogy már régen. Nem sokat vesztettél vele!

Úgy hallottam, hogy elváltál attól a szép feleségedtől.

Bizony, jól hallottad, elváltam már 5 éve!

Pedig milyen dögös kis csaj  volt,  én is  megnyaltam utána a 10 ujjamat.  De tudod, a haver
felesége, az tabu nálam!

Nálad lehet, hogy tabu, de nem tabu az másoknál.

Csak nem?

De igen, pontosan erről van szó!

Mégis mi történt? Nem volt megfelelő az ágyatok? Vagy az „ágybetét” nem volt netalán tán jó?

Nem, azzal nem volt semmi probléma. A baj az volt, hogy a szépsége, „dögös” mivolta, ahogy te is
mondtad, másoknál is felkeltette a vadászösztönt.

Na ja, ez valahol törvényszerű is, nem?

Az! Úgy látszik, hogy valóban az. Tudod, a szép nők nem tudnak ellenállni a kísértésnek. Lehet,
hogy nem is akarnak.

Persze, hogy nem tudnak, mert így látják igazolva a vonzó nőiességüket.

De hát én is igazoltam neki lépten-nyomon.

Jaj, haver, az nem olyan Nekik több oldalról kell a bizonyosság. Te meg már amúgy is birtokon
belül voltál.

Hát igen, ez valóban így volt.

És most szólóban vagy?

Dehogy vagyok szólóban. Megnősültem újra.  Érted? Újra, és nem ujjra!

A te korodban az se lenne meglepő.

Mi az, hogy az én koromban, még 50 se vagyok!



Persze, de már súrolod lassan az 50 –et te is. Tudom, te mindig is csajozós voltál, erről nem lehet
leszokni egykönnyen.

Igen, az voltam, és már kiismertem a nőket rendesen. Ezért is váltottam koncepciót. A szép,
dögös nők megbízhatatlanok, csalfák.

Csak ezzel nem azt akarod mondani, hogy az új felséged nem szép, nem dögös? Ezt úgysem
hiszem el rólad.

Pedig, így van. Kifejezetten arra mentem rá, hogy az új feleségem csúnya legyen. Az legalább
nem okoz nekem folyton álmatlan éjszakákat. Nem flörtöl más pasikkal, nem csal meg legalább.
Mellette nyugodt életem van, mert a kutyának se kell.

És akkor miért kell neked?

Mert én nem vagyok kutya! Érted? Én hűséges vagyok hozzá, mint a kutya, és ő is az hozzám.

Érdekes megközelítés, de lehet, hogy igazad van.

Persze, hogy igazam van. Amióta vele vagyok, nyugodt az életem, és még boldog is vagyok
valamilyen szinten.

Édes öregem,  kezdesz  meggyőzni,  de  én azért  a  szép,  dögös nőket  részesítem előnybe,  ha
megengeded.

Az a te dolgod, de majd egyszer talán te is rájössz az igazságra. Nős vagy egyébként?

Dehogy vagyok! Én is elváltam, de nem nősültem meg sem újra, sem ujjra! És nem is tervezem.
Tudod, amíg másnak van szép, dögös felesége, addig nem is érdemes.

Na, látod, te is ezt a kását fújod. De ha egy csúnya feleséggel találkoznál, bizonyára nem esnél
transzba.

Valószínűleg nem.

Látod, itt van a kutya elásva.

Van fényképed az új nejedről?

Persze, hogy van. Mutatom is. Tessék!

Aha,  tényleg  nem egy  Brigitte  Bardot.  Na,  ezzel  elleszel  az  életed  végéig.  Ezzel  nem lesz
problémád.

Én is így gondolom, és így is lesz.

Figyelj haver! Ott, az véletlenül nem az új feleséged?

Hol?

Ott a fák között, azzal a pasival.

De, mintha ő lenne.



A kép alapján, én is úgy vélem. De milyen közvetlen viszonyban van a pasival, látod?

Igen látom, de lehet, hogy csak egy kollégája.

Az is lehet, de most már mintha nagyon szenvedélyesen csókolóznának is.

Én is látom most már. Valóban csókolóznak. Szenvedélyesen!

Akkor most mi van, haver?

Semmi haver! Úgy látszik ilyenek a nők! MIND!

 



Ezermester
  

Csókollak angyalkám! De jó, hogy összefutottunk! 

Szia, Katóka. Én is örülök neked. Van annak már 3 éve is, hogy találkoztunk utoljára. 

Hát bizony, annyi már bizonyosan van. Mesélj, mi van veled? 

Csak annyi, hogy a válásomon túl vagyok, és most élem a szabad nők életét. 

Na, igen, ez már 3 évvel ezelőtt is műsoron volt nálad. Majd találsz magadnak alkalmas partnert,
oda se neki. Vagy már találtál is? 

Nem, még nem. Legalább is új társat még nem, ha erre gondolsz. De veled mi van? Húzod még az
igát a férjed mellett? 

Persze, mást úgyse tehetek. Amúgy meg a férjem nagyon dolgos ember, rengeteget dolgozik, és
minden szükséges dolgot előteremt, megold.. 

Még mindig ezermesterkedik? 

Na,  pont  ez  az!  Az  utóbbi  években  annyira  rákapcsolt  erre,  hogy  alig  látom.  Dolgozik  a
munkahelyén, utána meg kajál valamit, és már megy is hátra a műhelyébe. 

Örülj neki, jobb ez mintha lusta disznó lenne. Nem így van?

Már nem tudom, hogy melyik  változat  lenne a  jobb.  Képzeld el,  rengeteget  költ  különböző
felesleges szerszámokra, gépekre, anyagokra.

Ezt  csak  te  látod  feleslegesnek,  ő  bizonyára  tudja,  hogy  mihez  mi  kell,  és  ezért  veszi  a
szerszámokat. 

De  ez  akkor  is  túlzás,  amit  ő  csinál.  Névnapjára,  szülinapjára  is  ilyeneket  kér,  sőt  még
karácsonykor  is  gépek  állnak  a  fa  alatt.  A  múltkor  egy  pneumatikus  csiszolót  kért,  150-152
korongátmérővel, és 6,65 mm-es légbemenettel.

Te aztán vágod már ezeket a műszaki kifejezéseket! 

Ezek műszaki marhaságok, nem kifejezések. Legalább is nekem azok. Karácsonyra meg tudod mit
kért? 

Nem tudom, de el tudom képzelni.

Ezt te nem tudod elképzelni. Megmondom neked. Egy 280 wattos rezgőcsiszolót kért. 

De már kapott egy csiszolót, nem?

De az pneumatikus, és az nem rezeg ezek szerint. Rengeteg pénz megy el az ilyen marhaságokra.
Én meg nem tudok venni magamnak még egy rezgő vibrátort se.

Az meg minek neked?



Hogyhogy minek! A rezgőcsiszolót mégsem használatom arra. 

De a férjed ott van a vibrátor helyett, vagy nem? 

A férjem a műhelyében van késő éjszakáig, és nem ott, ahol neki lennie kellene, legalább éjszaka. 

De azért néha veled is van, nem?

Persze, néha igen, ami azt jelenti, hogy kéthavonta egyszer talán, de akkor is csak azért, mert a
műhelyében éppen áramszünet van.

Megértelek téged, de az is lehet, hogy ebben te is hibás vagy egy kicsit. Nem kelted fel a vágyait,
nem csinálsz szokatlan dolgokat, amire felfigyelne. 

Ugyan! Vajon mit kellene tennem? Ruha nélkül lejtsek el előtte egy erotikus táncot, kezemben
egy 380 wattos dekopírfűrésszel, és egy 1100 wattos ütvefúróval, hogy emlékeztessem a lényegre?

Nagyon mókás lennél így, én halálra röhögném magam a férjed helyében. 

De, te mondtad, hogy valami vágykeltőt kellene csinálnom, ami ráadásul még szokatlan is.

Jaj, ne röhögtess már tovább, mert nem tudom abbahagyni, ha így folytatod.

Nevetséges,  ugye? Én is  annak találom. De még tudnám fokozni,  hogy a tudtára adjam az
elhanyagoltságomat. 

Valóban? Akkor fokozzad tovább, hátha én is jónak találom a végén. 

Ha az előbbi mókám a figyelme felkeltésére még mindig kevés lenne, akkor előkapnék egy 4-7
bar-ral működő pneumatikus tűzőgépet, ami nem csak tűzésre, hanem még belövésre is alkalmas. 

Na, ez lenne a csúcs! Ha még erre se venné a lapot, akkor már valóban baj van nála.

Ez se használna, legyél nyugodt. Kivenné a kezemből, hogy ne rongáljam az értékes gépeket. 

De legalább a ház körül is megcsinál mindent, amit kell. Igazi ezermester a férjed. 

Az, de inkább az ezerből leadhatna néhány százat, és velem is foglalkozhatna egy kicsit.

Látod, az én férjem meg az ellenkezője volt. Lusta volt, mint a dög, semmit se akart megcsinálni,
csak ült, tévézett, és persze ivott keményen. 

Te voltál a hibás. Mért nem lejtettél el előtte valami vágykeltő mozgást. 

Annak lejthettem volna órákig, mert a kemény ivástól puha volt neki mindig.

Úgy látszik, egyik változat se az igazi. Én már bele is törődtem a sorsomba, lesz úgy, ahogy lesz,
és kész. 

Na, azért én ilyen könnyen nem adom fel. Mindennek meg lehet találni a módját, csak tudni kell,
hogyan. 

Akkor csak tudjad, mert én már nem fogom megtudni. 

Most jut eszembe, hogy nálam is lenne néhány házkörüli munka. Gondoltam, hogy a férjedet



megkérem, segítsen megcsinálni. Néhány polc fűrészelése, felfúrása, ilyesmi. Mit szólnál hozzá? 

Édes bogaram, ez csak természetes, hogy ezeket a férjem meg fogja csinálni, még örül is neki.
Majd én elintézem nála, szombaton meglesz. De azt tudnod kell, hogy ő reggel nagyon korán ott lesz
már nálad, mert ő nem szereti vesztegetni a drága idejét. 

Az nem baj, habár én szombaton egy kicsit tovább szoktam aludni, legfeljebb majd hálóruhában
fogadom. Csak az a baj, hogy a hálóruhám egy kicsit nagyon szexis, remélem, ez nem fogja zavarni
az ezermestert. Gondolom, így is tud majd "fűrészelni "és "fúrni"!

 



Jól jön a segítség
 

Elnézést,  asszonyom!  Nem  akarom  zavarni,  de  akarva-akaratlanul  is  meghallottam,  amit  a
telefonba mondott. 


