
ÍZELÍTŐ

- Gyere velem! - mondtad sejtelmesen, s kézen fogva magad után húztál a konyhából a 
nagyszobába.

- Miért? - kérdeztem mit sem sejtve.
- Mert szeretnélek meglepni valamivel! - mosolyogtál rám út közben az előszobában.
- Hűha! - ennél többet nem tudtam kinyögni hirtelenjében.
S miközben azon elmélkedtem, vajon mivel fogsz meglepni, és mennyire lesz kellemes 

a számomra, a nagyszobába érve odaállítottad a szőnyeg közepére az egyik háttámlás 
széket és szelíden, de határozottan leültettél rá.

- Csücs ide! Maradj itt! Mindjárt visszajövök!
Könnyedén megsimogattad a vállam búcsúzóul, aztán kiviharzottál a szobából, eltűnve 

a  fürdőszobában,  aminek  még  az  ajtaját  is  magadra  csuktad,  úgy  hallottam.  A nagy 
titkolózásból rögtön sejtettem, hogy készülsz valamire. És mivel a redőnyöket leengedted,  
noha odakint még világos volt, továbbá a franciaágyra is lepedőt terítettél, biztos voltam 
benne, hogy valami intim akciót tervezel, próbálva a kedvemben járni vele.

Így  hát  türelmesen  ücsörögve  vártam  a  nagy  meglepetést,  az  asztalon  bekapcsolt  
számítógépből áradó diszkrét zenét hallgatva. Egy romantikus, könnyűzenei szám szólt 
abból a válogatásból, amit mostanában szeretünk hallgatni.

Két perc múlva hallottam, hogy nyílik a fürdőszoba ajtó és kopogó léptekkel végigjössz a 
folyosón. Aztán mikor felbukkantál előttem, a lélegzetem is elakadt a látványodtól.

A könnyű  szabadidőruhádat  egy  testhez  álló,  rövid  ujjú,  fekete  selyemből  készült,  
egyrészes koktélruhára cserélted, combközépig érő, szűk szárral. Alatta fekete harisnyát 
viseltél,  fényes  fekete  tűsarkúval,  aminek  koppanásait  hirtelen  elnyelte  a  szőnyeg.  A 
nyakadban az a hófehér gyöngysor lógott, amit tőlem kaptál nemrég a születésnapodra. A 
fülcimpáidon pedig  a kedvenc arany szívecskét  formázó fülbevalóid  csillogtak.  Hosszú 
copfba összefogott hajad kiengedted és kissé összeziláltad, ami kifejezetten jól állt neked 
a puritán frizura után. Ajkaidat halványpiros rúzs tette élénkebbé, ahogy dobtál nekem egy 
gyors puszit, mielőtt megszólaltál volna.

- Helló, idegen! Te rendeltél táncosnőt ma estére?
Búgó torokhangon előadott kérdésed úgy zengett, mint a végzet asszonyáé egy füstös 

szórakozóhelyen. Bájos arcodon kacér tekintettel méregettél, fensőbbséges pillantással,  
ahogy egy úrinő szokott lenézni a kéjvágyó férfiakra.

Mivel  nagyon  dögösnek  találtam  a  belépődet,  gyorsan  bólogatni  kezdtem,  rögtön 
belemenve az erotikus szerepjátékba.

- Igen! Én...! Persze...! Hogy hívnak, szépségem?
- A nevem maradjon titok! De szólíthatsz Cicának! - felelted sejtelmesen.
Közben  két  kézzel  érzékien  végigsimítottál  az  oldaladon  fentről  lefelé,  s  lágyan 

megriszáltad  magad,  ahogy  összezárt  lábakkal  megtorpantál  előttem,  gondosan 
kidüllesztett keblekkel, amik majd kiugrottak a mély, félköríves dekoltázsból.

- Jól van, Cica! - mosolyogtam rád, fél szemmel hunyorítva egyet, hogy jelezzem, értem 
a témát. - No és milyen produkcióval készültél a számomra, csinoska?

-  Mit  szólnál  egy...  sztriptíztánchoz...  az  öltánc  előtt?  -  vontad  föl  a  szemöldököd, 
fensőbbséges  komolysággal  lenézve  rám,  mialatt  egy  vadászó  macska  puhaságával 
közelebb léptél hozzám.

-  Annak  nagyon  örülnék!  -  feleltem  barátságosan,  s  leplezetlen  vágyakozással 
végigmustráltam  formás  alakodat,  azon  tűnődve,  milyen  alsónemű  lehet  rajtad  a 
koktélruha alatt? Biztos csupa feketébe öltöztél.  Remélem hamarosan kiderül,  hogy jól 
okoskodtam-e?



-  Akkor  dőlj  hátra  és  figyelj!  -  közölted  velem,  s  felvéve  a  szobát  betöltő  muzsika 
közepes  ritmusát,  kecsesen  vonaglani  kezdtél  előttem,  összezárt  térdekkel,  időnként 
berogyasztva lábaidat. Pont úgy, ahogy a profi táncosnők csinálják a filmeken.


