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„…amennyivel gyengébb a női nem, annyival szánalomra méltóbb a szegénysége, annyival inkább

megindítja az embereket, s a nők erényeit mind Isten, mind a világ jobban becsüli.” /Petrus

Abaelardus/

 



I. Kisikláskrónika



1. Női romlottság

 

A  digitális  ébresztőóra  hatot  ütött,  amikor  Annmaria  a  franciaágyról  lekászálódott.  Egy

fizikailag kimerült, elgyötört lánynál nincsen istentelenebb jelenség, de Annmariát épp nem kellett

sajnálni:  viszonylag korán lefeküdt,  úgyhogy viszonylag jót  aludt.  Az  éjjeliszekrény kistükrében

ellenőrizte magát: mézszőke haja kócoskás, ám szeme nem karikás, arca nem roggyant. Megörült

tükörképének, hisz hajnalban is vállalhatóan szépnek találta azt. E szembesülés kezdőönbizalmat

adott neki, mosollyal indította a napot.

Meztelenül aludt, mert amilyen szégyenlős volt, oly exhibicionista: szerette, ahogy csupasz

testrészeit  a  poszterek  férfiszemei  fixírozták.  Sőt  akkor  igazán  izgis  az  exhibicionizmus,  ha

szégyenlős űzőjét  perzseli,  kínozza;  Annmaria élvezte a kínt,  amint dombjain-völgyein legeltetik

szemeiket éhes hímek. Pokolian izgatta az ellenkező nem izgalma, őrjítette a tabugondolat, hogy a

lányok legintimebb testtájait a fiúk kéjjel bámulják. Mindezt megtartotta a képzelet szintjén – a

valóéletben Annmaria nem volt magamutogató típus, nem mert volna direkte csinálni törölközős

incidenst, viszont mégis, valahol vágyott ilyesfajta szituációkra. Úgymond véletlenül fordultak elő

vele egyszer-másszor.

Osztálykiránduláson  veszítette  el  szüzességét.  Tizennégy  esztendősen.  Többek  között  azt

mondta neki  Édesapja,  hogy egy osztálykirándulás arról  szól,  hogy a fiúk meglesik a lányokat.

Hajdanán például – nosztalgiázott a fater – a lányzuhanyzó elővigyázatosan domboldalon állt, ami azt



jelentette, hogy a dombról be lehetett látni a kilyuggatott tetőn, így az esti tisztálkodási rituálé során

az egész tábor kiürült: a lányok a zuhanyzóba mentek, a fiúk a dombra. Annmaria kacagva hallgatta

a sztorit, azonban a mosoly arcára fagyott, amikor kiderült, hogy zuhanyzását valóban nézi egy

hímnemű kolléga. Annmaria szükséges maszturbálásába fogott hajmosás közben, de két habpamacs

között megpillantotta a srácot, aki persze nadrágban látogatta meg őt, valamint szemérmetlenül

fürkészte a lány fedetlen testét.

Annmaria riadtan, reflexből kapta bal karját melleire, jobb tenyerét puncijára (jobbkezes volt).

A  változatlanul  öntöző  zuhanyrózsa  eközben  leöblítette  hajának  habját.  A  fiú,  aki  egyébként

osztálytársa volt, kihívó mosollyal szemlélte a visszafogottan sikoltó lányt. Ami Annmaria melleit

illeti,  azok voltak legnagyobb  büszkeségei,  szép kerek labdák,  amelyek tizennégy-tizenhat  éves

korára  bizony  már  rendesen  felfúvódtak.  Puncija  igényesre  volt  borotválva,  mivel  az  áhított

gyantázást maradi édesanyja nem engedélyezte, sőt a borotválást is titokban kellett véghez vinni.

Szerencsére nem ellenőrizte anyja, aki irtózott a testtől, mind a férfiakétól, mind sajátjától.

A Szégyenlős Vénusz tehát ott állt a tus alatt egy fiú előtt, és punciját ugyan eltakarhatta

kezével,  pucér  mellei  elrejtésének  törekvése  inkább  szimbolikus  volt;  csak  a  mellbimbókat,  a

szelepeket lehetett lefedni ezeken a hatalmas lasztikon.

A merész fiú, akit Davidnek neveztek, nem gondolta, hogy a szexi Annmaria szűz, különben

nem merte volna őt „megbüntetni”. Annmariáról ugyanis az volt köztudott, hogy bevállalós bige,

kamázza az orális szexet. Szeretett nyalatni és szeretett szopni – ki hitte volna, hogy puncija és a



kuki pont elkerülték egymást? David Annmaria természetének tudatában és masztizásának láttán

hódított, ezáltal magabiztosan, kudarcot kizárván.

Annmaria ügyét nem segítette, hogy irreálisan magas termetű volt, amit elviselhetetlenül utált:

lány létére százkilencvenegy centiméter, azaz szemei egy vonalban voltak David szemeivel. A lány

tehetetlenül szégyenkezett, mivel nem volt itt semmi, ami mögé elbújhatott volna, a fiú pedig nem

kegyelmezett.  Még  közelebb  lépett,  elzárta  a  zuhanyt,  aztán  ölébe  vette  a  pőrén  pironkodó

Annmariát, aki hüledezve ficánkolt David karjaiban. David elindult vele a zuhanyzó kijárata felé.

– Hogy képzeled?!?! – sivalkodta az elképedt Annmaria. – Hová viszel?!

A csupasz lány attól tartott, hogy a folyosó tele van fiúkkal, fejét rémülten forgatta, mikor

elrablója kiért vele az ajtón. Ám a folyosó megnyugtatóan néptelennek tűnt, David nem véletlenül

mostanra időzített: a többiek valami közös programon vettek részt épp, ezért a szállásadó épület

kettejüké lett.

David Annmariát saját szobájába hurcolta, mely a 909-es számú szoba volt. Bent a heverőre

vetette a pőre és párás „macskanőt”, aki itt még jobban érezte testén a gyíkocskák csiklandozó

futkározását.  A  vízfoltos  heverőn  összegömbölyödve  figyelte,  amint  a  rámenős  srác  bezárja  a

szobaajtót.

Az ilyesfajta helyzet Annmariát egész kicsi korától kezdve izgatta; mikor pajtási viszonyban

fölspannolódott,  olykor  önként  kitárulkozott  egy-egy  kisfiúnak,  esetleg  azt  is  megengedte  a

fiúujjacskáknak, hogy hozzáérjenek ott. Persze úgy is előfordult, hogy „erőszakkal” vetkőztették, ami



meg talán a legvarázslatosabb mazochizmust kényszerítette ki a szenvedőből. Szoknya fel, bugyi le,

és  élvezni  a  fiúszemek  fényének  ingerlő  melengetését,  miként  a  napsugarak  serkentik  a  buja

természetet. Néha, mert ez nem megy mindig, ehhez erő és alkalom kell: napenergia és napszak,

kisgyerekkori  rátartiság.  Ezt  a  kínosan csiklandós,  egyszerre fizikális  és  spirituális,  bensőséges

érzületet mindenesetre nem lehet és nem is szabad megszokni.  A nemi szégyenlősség az egyik

leggyönyörűbb bűbáj.

– Mit akarsz? – kérdezte Annmaria Davidtől.

– Remélem, hogy amit te – felelte gigászi önbizalommal a félmeztelen fiú.

– De én még sose csináltam… – rebegte a megilletődött meztelen lány.

David meghökkent, bátorsága inába szállt. A fölényesség elillant helyes arcáról.

– Ez komoly?

– Aha. Szűz vagyok.

A nagyfiú megszeppent, tétovává vált.

– Figyi, ezt nem tudtam – visszakozott. – Ha nem akarod, akkor nem csináljuk…

– De – sietett leszögezni Annmaria. – Akarom.

– Bizti? – örült meg David visszatért sikerének. – Az süti!

– Van nálad óvszer?



– Naná, hogy van!

– Akkor jó.

Annmaria lassan leeresztette karjait, combjait résre tárta. Kedve volt az atléta alkatú fiúhoz, a

koituszt  pedig  feltartóztathatatlanul  kívánta  már.  Idáig  csupán  tapizásra,  orálra  sikerült  időt

szorítania, elbúvó esti bozótosokba, gyerekszobák regulázott rejtekébe. A kislánynak neveltetéséből

adódóan is kéretnie kellett magát, de úton-útfélen vágyott arra, hogy alaposan megtraktálják; persze

nem pont így számított  a legelső alkalomra.  Mindenesetre gyötrődött  érintetlensége miatt,  úgy

érezte, kortársainál sokkalta jobban, és nem értette, hogy a többi serdülőlány esze miért nem folyton

a kefélés körül forog, amiközben ő mást sem érez, csak a fiú test iránti epekedést. Nem értette, hogy

a többi lány miért nem kívánja annyira a fiúkat, mint ő, és azt se, hogy az életnek miért kell másról

szólnia, mint a fiú-lány kontaktus. Élt hát az expanzív lehetőséggel. Tényleg kamázta az orális szexet,

de tudta, hogy az igazi az lesz, amikor a fiú legkényesebb része illeszkedik az ő legkényesebb

részébe. Ezek különben is erre lettek kitalálva.

Az őt elrabló David levetkőzött; fekete farmernadrágja a lehető legjobban leplezte izgalmát,

amely azért így is nyilvánvaló volt – nem egészséges férfi az, aki egy fürdőző nőt kukkolva nem kap

erekciót. Fekete alsónadrágja már szabad utat engedett kukacának.

Annmaria amúgy is a férfiakat tekintette a teremtés csodáinak, de a hímvessző-merevedés

mindent  visz.  Kizárólag  ez  a  testrész  képes  arra,  hogy  mérete  radikálisan  módosuljon,  sőt  az

akaratlagosan alig vagy nem mozgatható testrészek közül az egyetlen, amelyik állása változékony.



Holott a pénisznek – a kolposszal ellentétben – nincs izma, ehelyett az agy, a szív ad neki erőt.

Látványra,  sőt  gondolatra  működik,  pláne  érintésre.  Csodálatos;  hatalmas  és  kemény,  méltón

szimbolizálja a Férfit.

David magára húzta a kotont, és a heverőn hanyatt fekvő Annmaria fölé hajolt. Az érintetlen

lány annak rendje s módja szerint reszketett, de a tapasztalt fiú se kevésbé. A szexuális izgalom, a

tumeszcencia, a lubrikáció nem volt új a lány számára (puncija már akkor benedvesedett, amikor a

srác megleste), bár ezúttal a hüvelyfalak által kiválasztott folyadék fürdővízzel keveredett. Az a

vizuális,  tudati  ingerek kiváltotta kellemes bizsergés,  amelyet  Annmaria a pettingek alkalmával

átérzett, a tetőfokára hágott, ahogy a duzzadt fallosz közelített duzzadt csiklójához. Végre elérhetővé

vált a csoda. Farkaséhes hüvelye nyálcsorgatva sóvárogta a farkat.

Új szintre emelte a bizsergetést a közvetlen ingerlés, amint a szeméremajkak megpuszilták az

érkező hímmakkot. Ez az, ami eszményi újdonságot jelentett a lánynak: az ő és a fiú nemi szervének

érintkezése. Annmaria finoman sóhajtott, amidőn David belé helyezte magát, ám ezt a sóhajt speciel

lelki öröm indukálta; Annmariát melegség, szeretet öntötte el, hogy összekapcsolódott a férfival.

Ekkor vált bizonyossá az, amit eddig is feltételezett: David rendes ember. A fiú a misszionárius

aktus alatt figyelmesnek, óvatosnak, tapintatosnak bizonyult, gyengéden ostromolt, aminek hála a

lány  semmiféle  fájdalmat  nem  érzett,  és  nem  is  vérzett.  A  nőiességébe  hatoló  férfiasság  a

mennyország  szolgáltatása  volt  –  üdvözültnek  érezte  magát  attól,  hogy  hüvelye  bekebelezte  a

hímvesszőt. Alig hitte el, hogy ácsingózó pinája összeolvadhat az áhított fasszal, álmai netovábbja



volt megvalósulóban. David ugyanannyira lihegett az izgalomtól, amennyire Annmaria zihált tőle, és

ettől mindkettejük még jobban lihegett-zihált. A hangerő növekedett, a hang a lovag scratchelésétől

nyüszítéssé és hörgéssé torzult, míg végül az ingerlés összessége kibírhatatlanná fajult. Ki-ki teste a

maga  módján  adta  meg  magát:  Annmariát  visításra  kényszerítette  klitorális  orgazmusa,  David

üvöltve spriccelt a kotonba. Hamar elmentek, hiszen kívánták és élvezték egymást.

– Kibaszott jó nő vagy – ismerte el David, és ránézett Annmaria mellére.

– Köszönöm. Te meg jó pasi vagy.

– Jó volt?

– Aha. Nagyon.

– Ilyenre számítottál?

– Aha – lehelte Annmaria.

A lány számított rá, hogy a férfi, a lingam, a fény oszlopa magasabb rendű gyönyört: eksztázist

teremt. A magányos maszturbálás is jó valamire, mindenekelőtt a túlfokozott szexuális láz instant

csillapítására, de az igazán jó dolgok hiányoznak belőle: a fiú szemei, a fiú kezei, a fiú nemi szervei; a

fiú látványa, a fiú érintése, a fiú bája. A közösség, az indokolt izgalom, remegés. A partner előtti

mezítelenség tudata,  az  exhibicionizmus,  illetőleg a  voyeurizmus valóságos  kiélése.  A  szexuális

ingerek teljes hálózata, mely a legmagasztosabb rendszert képezi. Ennek hiányában a szexuális élet

legfeljebb olyan lehet, mint állatvérrel a vámpírélet. A nő szívverését, légzését a férfi tudja igazán



felgyorsítani.  A  jelenlévő  férfi  átütőbb,  átfogóbb,  átjáróbb,  mélyebb  mámort  okoz  számára,

nagyságrendekkel  frenetikusabb  hatást  gyakorol  szervezetére,  mint  a  virtuális,  sekélyes

önkielégítés.  Annmaria  férfi  felebarátját  kívánta,  nem  önmagát.

– Akkor nem haragszol nagyon…? – firtatta mosolyogva David.

– Amikor a zuhanyzóban rám rontottál, az azért elég alattomos volt!

Hogy haragszik-e? Elvégre Lukács evangéliuma is azt írja, hogy „aki elveszi felsőruhádat, attól

alsóruhádat se tagadd meg”.

– Nem voltam benne biztos, hogy megduglak, csak miután láttam, hogy benne vagy. Először

csak az volt biztos, hogy megleslek.

– Elképesztően pimasz vagy.

– Sajnálom, de láttam, hogy zuhanyozni indulsz, és nem bírtam magammal.

– És az nem zavar, hogy nekem ez mennyire kínos volt?

– …Valamit valamiért.

– Hú, milyen önző vagy…! Te ahhoz mit szóltál  volna, ha én látogatlak meg zuhanyzásod

közben?

– Én örültem volna!

– Ah…



A férfiak  legyőzhetetlenek –  győződött  meg róla  Annmaria.  (Ez  egyébként  a  SpongyaBob

mozifilmben is elhangzott.) A lány David hódításának köszönhetően élete felszabadulását élte át. A

kötődéshormon (oxitocin)  mindenhez kötődést  éreztetett  vele,  úgyhogy már nem is  neheztelt  a

„méltóságát  megsértő”  kanra.  A  dugás  után  oldalazva,  egymáshoz  bújva  feküdtek  a  heverőn,

természetesen anyaszült meztelenül. Úgy tűnt, a cicit és a puncit nem lehet megunni, mivel a fiú a

kielégülést követően is „farkcsóválva” játszadozott velük. Persze a lány is érezte még a pezsgést a

puncijában.  A  bőréhez  tapadó  férfibőr,  a  mellét  tapogató  férfitenyér  lelki  kötődésének

materializálódása  volt.

A  távoli  zsibongás  közeledő  néptömeget  jelzett.  Az  osztálytársak  visszatértek  a  szállásra.

Annmaria megrettent, ruházata ugyanis a tusolóban felejtődött.

– Szűzanyám, megjöttek! Hozd ide a ruháimat a zuhanyzóból! Kérlek…! – esdekelt, mert nem

akart még egyszer pucér tréfa áldozata lenni.

David természetesen, lovagiasan teljesítette kérését. Felállt a heverőről, felhúzta fekete Levi’s

farmerét, és elindult a lányzuhanyzó felé. Ezenfelül szobájának ajtaját Annmariára zárta, nehogy

valaki véletlenül a csupasz teremtésre nyisson. A meztelen lány immáron otthonosan érezte magát a

fiú lakosztályában. Akár maradt is volna itt, de az osztályfőnöknő nem engedélyezte, hogy lány és fiú

egy szobában aludjék, mindenkinek saját helyén kellett maradnia, amit nevelői vizit ellenőrzött az

esti lámpaoltáskor.

A lány titkon, gonoszan abban reménykedett, hogy mire David odaér a női zuhanyzóba, addigra



foglalt lesz az, és néhány másik lánynak is el kell szenvednie, amit Annmaria nemrég elszenvedett.

Kárörvendőn kuncogott elképzelve fürdőző osztálytársnőinek fölháborodott sikolyait,  amint a fiú

betoppan hozzájuk a ruhákért. Ez sajnos nem következett be, a többi lány szerencsésebbnek (?)

bizonyult, hiszen ugyan készülődtek zuhanyozni, elkezdeni még nem volt idejük hazaérkezésük óta.

Így David diplomáciai bonyodalom nélkül intézkedett, ölében Annmaria ruháival tért vissza: fehér

puplinblúz, fehér térdszoknya, fehér melltartó és fehér pamutbugyi. Legalább látta ezeket is.

És nézte Annmaria öltözését. A lány a szoba közepén csúsztatta fel bugyiját, amely végezetül

elfedte fazonra nyírt péráját David szeme elől, aki kihasználta a legutolsó pillanatot is. „Hajnalig

nézném a Bohóc nevető cseresznyepiros ajkait” – ahogy Paul Verlaine verseli. Elvégre ilyen jó nőt

nem lát minden nap. Aztán David segített bekapcsolni Annmaria melltartóját.

– Köszönöm – mondta David a búcsúzáskor.

– Én köszönöm – suttogta Annmaria őszintén.

Egymás szemébe néztek, egymásra mosolyogtak, és megpuszilták egymást. Hát megtörtént.

Csakhogy Annmaria már a félmeztelen David visszatértekor érezte, hogy hiába az a boldogság,

amelyet a dopamintermelés szolgáltat, máris elölről kezdené az örömszerzést. Jóllakottságérzete

gyorsan elmúlt,  legszívesebben lerántotta volna a nadrágot a belépő fiúról,  és  fenti  ajkaival  is

megkóstolta volna őt, amire most nem jutott idő. Rá kellett ébrednie, hogy nem csak a közönséges

maszturbáció és az orális szex, a fenséges koitusz orgazmusa is kurta szavatosságú. Kielégültsége

tiszavirág életű volt, rózsája szakadatlan bimbózott. A kettős állapot nyilvánvalóan összefüggésben



van a dopamin ambivalens természetével: a dopamin egyrészt elégedettségérzetet biztosít, másrészt

nemi vágyat serkent.

Fenséges,  de  kurta.  Ami  nem merő  rosszat  jelent  feltétlenül:  Annmaria  szeretett  vágyni,

vágyakozni. Viszont meg is akarta kapni vágya tárgyát, amely mellesleg minduntalan a Férfi volt. És

hamar akarta megkapni. A Hicks házaspár egyik könyvében írja: „Meggyőződéssel kívánni életadó

dolog. Kétségek között kívánni rettenetes.” Bosszantotta, hogy nem cuppanthatja le azonnal Davidet,

vagy ha ő már nem akar ilyesmit,  akkor egy kinti  fiút.  Annmaria egyetértett  Édesapjával:  egy

osztálykirándulásnak a kölcsönös örömszerzés művészetéről kellene szólnia.

Poszterei  olyan férfiakat ábrázoltak,  akiket a nő minden tekintetben nagyra tartott.  Falán

figyelt a fiatal Clint Eastwood pisztollyal, az ifjú Robert Duvall és a korai Ronald Reagan fekete-

fehéren. Elslisszolván hármójuk előtt, és felelevenítvén szüzessége oltásának emlékét – amelynek

pont márciusban, aznap volt az évfordulója – árterén tűz gyulladt. Noha olvasta, hogy a nők nem

lángolnak ébredés után, mert míg a férfiak tesztoszteronfoka kiugró ilyenkor, a nők progeszteronja,

ösztrogénja  még  alszik.  Az  átlagnőtől  a  mézszőke,  sudár  lányt  megkülönböztette  az  is,  hogy

Annmaria hajnalban (is) kívánós volt. Nemi tűzben kelni még kényelmes volt neki, mivel zavartalanul

elolthatta. Reggel minden nő első útja a fürdőszobába vezet.

Először  is  egész  testét  ellenőriznie  kellett  a  fürdő  óriástükrében.  Valamiért  kísértette  az

aggodalom, hogy egyszer, valami oknál fogva deformálódnak, megereszkednek, összezsugorodnak

formás mellei, ám ismét sikerült felismernie, hogy a lasztik változatlanok. Megint vizsgálgatta arcát;



addig-addig pózolt, mosolygott a tükörnek, amíg önmagát nem látta tökéletesnek. Ez néha hamar

összejött, néha hosszadalmas és idegőrlő folyamat volt. Annmaria tudta, hogy habókos, tudta, hogy

semmi  sem indokolja,  hogy  mai  arca  a  tegnapinál  kevésbé  szép  legyen,  mégis  szorongott,  és

kényszerbetegesen,  már-már  Tourette-szindromatikusan  mantrázott  afféléket,  hogy  „egyre

gyönyörűbb  vagyok,  egyre  vonzóbb  vagyok”  –  hátha  ezzel  mederben  tartja  egyedfejődését.

Hasa  annak  ellenére  maradt  karcsú  és  feszes,  hogy  sűrűn  nassolt,  kivált  olyan  francia

nyalánkságokat,  mint a bonbon és a praliné.  Mindig akadt polcán egy-két dobozzal,  de házilag

gyártani,  főzni-sütni  is  szeretett.  Ha  a  sors  összezárta  egy  fiúval,  szívesen  sürgölődött  neki  a

konyhában. Tulajdonképpen nem csak férfifüggőnek, hanem édességfüggőnek is mondhatta magát,

különösen, hogy amikor kívánós volt, akkor nem csak a férfit kívánta, hanem egyben az édességet is.

Ezt  ellensúlyozandó  tornázott;  a  viszonylag  szorgalmas  testmozgás  alakját  illetően  segített

fenntartani a status quót, vágyát viszont természetszerűen tovább fokozta… Otthon edzett, mert a

kimerítő futást szégyellte az erősebbik nem előtt, az uszoda meg veszélyes terep volt részére, hiszen

ahol bikiniben lubickol férfiak között, ott jó eséllyel elkapja a szukagörcs.

Nézte lent harmatos szeméremtájékát. Fenn a vénuszdombon a gaz már ki volt gyomlálva,

gyantázva, pedig megtehette volna, hogy lézerrel végleg megsemmisítteti szőrzetét, a lélek mégse

vitte rá. Mikor feltette magának a kérdést, hogy miért nem, szíve azt a választ súgta, hogy mert

szeretné még kipróbálni, hogy egy fiúkozmetikus gondozza a cicáját. Erre rávenni magát persze

ugyanazért nem merte, amiért nőgyógyászhoz se járt: ő úgyse bírna magával, miközben egy fess

szakember serénykedne a combjai közt. Egy urat látványosan izgat, ha testén egy hölgy matat,



Annmaria viszont biztos rávetné magát arra a fiúkozmetikusra, aki pudendumát igazgatja.

Ha  nehézkesen  is,  általában  meg  tudta  győzni  magát  róla,  hogy  jó  nő  –  azonban  nem

egyszerűen jó akart lenni, hanem a lehető legjobb, és ez jóval nehezebb feladat. Önmagát annyira

gyönyörűnek látnia, amilyennél gyönyörűbbet képzelni se képes. Ennél kevesebbel nem elégedett

meg;  selejtnek,  szükségtelennek,  pazarlásnak  érezte  volna  magát  harmadik  vagy  második

legszebbként. A feneke, az alakja, a melle, úgy látta, ideális, mindehhez egy istennői arc kellett. Neki

még az is sikerült.

A lánynak egyetlen gondja akadt küllemével, az azonban a szó legszorosabb értelmében óriási:

a  mérete.  Nem  csak  ő  volt  bátortalan  kezdeményezni,  amiért  majdnem  minden  legénynél

magasabbra nyúlt,  hanem a  szerencsétlen  fiúcskák se  hitték,  hogy lehet  esélyük Annmariánál,

következésképp  hanyagolták  őt.  Pedig  Annmaria  nem  nézte  le  az  alacsony  fiúkat,  ó,  nem!

Ellenkezőleg. Sok nála alacsonyabb fiúval elképzelte a flörtöt,  csak nem merte megkockáztatni,

hátha ők másképpen gondolják, és elhajtják. Utálta, hogy úgy kell járnia-kelnie, hogy úton-útfélen túl

jóképű, ám túl mély növésű pasik menekülnek előle. Hogy ezek a pasik nem néznek szemébe, fejüket

félszegen leszegik, amiután azzal szembesülnek, hogy a fehérnép nagyobb náluk.

Pedig mit számít ez? A Rammstein megmondta a frankót: „You’ve got a pussy, I have a dick, so

what’s the problem?” Annmariát nem érdekelte volna a méret, de a társadalomnak elvárásai voltak

arra vonatkozóan, ilyenformán a leány legszívesebben adott volna valamelyik rászoruló fiúnak a saját

testhosszából jó néhány centimétert. A testhosszhoz, mivel a hancúrléc rövidsége még annyira se



zavarta.

Állt mezítelenül a tükör előtt, és próbált fiúszemmel nézni magára, egyrészt kíváncsiságból,

másrészt hogy ezzel is izgassa magát. Izgatta a gondolat, hogy a fiúk mennyire élveznék most látni

őt. Ha a fürdőszobaablakon belesnének… ami amúgy lehetetlen. Elgondolkozott azon, hogy hasonló

esetben mi volna tudományos magyarázata örömüknek, miért lenne olyan kellemes őt meztelenül

látniuk. Érintett lévén sokat olvasott a szerelem biokémiájáról,  és úgy ítélte meg, hogy minden

bizonnyal  az  endorfin  a  felelős  a  nyálcsorgatásért,  a  gyönyörért,  amelyet  az  ő  bájaiban

gyönyörködvén megélnének. Kacérkodott a gondolattal, hogy kiruccan egyszer valamelyik strandra

monokinizni,  aztán elszenvedni,  ahogy strandlabdáin megakadnak a hapsik szemei.  Persze erre

rászánni magát se volt elég bátor.

A gondolat bioenergiaként  hatott,  ettől  a bioüzemanyagtól  pedig kellően beindult  ahhoz a

szexmotor, hogy a kapitányasszony helyet foglaljon a pilótaülésen, és a vécédeszkán manőverezni

kezdjen. Egyébként bioenergetikával állítólag didkót lehet növelni, nem mintha Annmaria növelésre

szorult volna.

Rendre azért  kelt  korán,  hogy jusson ideje a nap eleji  elmaradhatatlan önkielégítésre.  Az

önkielégítés számára nem holmi frissítő vagy szexkiegészítő volt, hanem napi szocializálódásához

nélkülözhetetlen. Nélküle ugyanis nem bírta ki társaságban, férfiak között, nemi túlhevültsége miatt.

Amikor a reggeli maszturbációt kihagyta, akkor nappal a szexuális nélkülözéstől szabályos rohamot

kapott,  olykor  azonnal  el  kellett  rohannia  a  mellékhelyiségbe szexuális  hiányát  pótlandó.  Ez  a



különös roham az epilepsziás rohamokhoz hasonlítható, nevezetesen a komplex parciális rohamhoz,

az absence rohamhoz és a mioklónusos rohamhoz. Megtanult együtt élni ezzel, ugyanakkor folyton

szorongott  a veszélyérzetben,  hogy ütközik egy maszkulin vonzerővel,  amelynek aztán képtelen

ellenállni, és elfojtott vágya látványos rángógörcsben tör elő.

Szorongása, elfojtott vágya egy-két további kellemetlen, bár kevésbé kritikus testi tünetet is

produkált.  Bőrfelületének  eltérő  területein  időnként  apró,  alig  látható,  viszont  viszkető

szúnyogcsípésszerűségek,  hólyagocskák,  ekcémák  jelentkeztek.  Ezek  mellkasát,  hátát,  könyök-,

valamint térdhajlatát szokták bántani, néha erre a viszketésre ébredt éjjel, és utána hosszú, álmatlan

percekig vakarászta magát, ameddig vörös és sebes nem lett ott. Ez a nyavalya szerencsére szűk

testfelületen tanyázott és nem a legbrutálisabb bőrelváltozásokat képezte, mindenesetre ettől is

szeretett volna már megszabadulni. Belső frusztrációja keltette ezt a külső irritációt, megfigyelte,

hogy nyomorúságos lelkiállapota ellen hamarosan lázongtak a kiütések.


