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Gyönyörű nyári nap volt. Kánikula. És nekem dolgoznom kellett. Csak délig, de így már nem az én
napom. Otthon is volt dolgom. Nem sürgős, nem elhalaszthatatlan, de volt. A városi fesztivál zaját,
hallottam, ahogy nyitottam az ajtót. Volt idő, nem is gondolkodtam és mentem szórakozni. Most
meggondolom. Érdemes elmennem? Vagy ott lesz David? És ahelyett, hogy jól érezném magam, azt
figyelem rám néz-e? Kivel  van? Nem. Inkább nem megyek.  Nem tudtam még feldogozni  ezt  a
kapcsolatot. Pedig nagy túl akartam már lenni rajta.

Körülnéztem a házban Kezdjem el a takarítást? Csodálatos az idő. Ebben az évben talán az utolsó.
A város szinte kihalt. Szórakoznak. És én takarítsak?

Mégis kimentem a fesztiválra. Mindenki ott volt. A város apraja nagyja. Ő is. Az új barátnőjével.
Nem bírtam nézni.  Nem voltak már érzéseim, csak a megbántottság.  Több mint 3 évig csinált
belőlem hülyét. Ha szüksége volt rám, úgy viselkedett, mint egy kismacska. Ha nem, akkor szinte
meg sem ismert.

Sosem  tudtam  kiismerni.  Ő  kezdett  ki  velem.  Ő  akarta  ezt  a  kapcsolatot.  Aztán  mikor
beleszerettem, elkezdett velem egy kegyetlen játékot. Többen azt mondták, nem tudta kiheverni a
házassága felbomlását.  Én türelmes voltam.  Nem sietettem.  Neki  kell  lerendeznie  magában az
érzéseit. Erre most itt parádézik a város apraja-nagyja előtt egy másik nővel.

Aki nemcsak szerintem igénytelen. Sőt, kifejezetten csúnya. Nem kellett volna idejönnöm. Úgy
döntöttem felhívom Leilát. Pár napja megkeresett, menjünk el valahova a hétvégére. Akkor nemet
mondtam. Nagyon sokat dolgoztam az utóbbi egy hónapban. Annyira kimerültem, még menni sem
volt kedvem.

-- Szia

- Szia

- Még mindig van kedved a hétvégi kiruccanásra?

- Igen. Miért meggondoltad magad? Mégis mehetnénk?

- Aha. Nincs kedvem a környéken maradni

- Jó. Egy óra múlva érted megyek.

- Otthon várlak.

Leilának is pasi gondjai voltak. Megismerkedett egy nős férfival, aki el akart miatta válni, aztán
meggondolta magát, és most szóba sem áll vele. Ez az egész lezajlott 10 nap alatt.



Persze mit lehet várni egy férfitól. Aki három romantikus nap után odaállít a felesége elé, akivel
több mint 10 éve él, hogy Ő most szerelmes, és elhagyja.

Ezt próbáltam is elmagyarázni Leilának, de Ő szerelmes is lett. És valakivel beszélnie kellett. Ha
már azaz ember nem volt vele hajlandó. Én meg itt voltam.

Volt még időm, kicsit még sétálgattam az emberek között. Belebotlottam David haverjába.

- Szia, hogy vagy?

- Köszi, megvagyok

- Egész jó a buli

- Épp csak beugrottam, de megyek is

- Hova?

- Innen 40 mérföldnyire van egy kietlen partszakasz

- Kivel?

- Egy barátnőmmel

- Lánybuli?

- Csak egy kis magányvágyás

- Miért?

- Nem érezném jól magam itt úgysem

- Ne is törődj vele

- Tudod, itt az egy dolog. De az sok, hogy a házam előtt romantikáznak a parkban pedig elég nagy
ez a város.

Sokatmondó arcot vágott. Ő sem tartotta normálisnak David-et. Egyenesnek meg pláne nem.

Még elköszöntem pár ismerőstől, aztán indultam csomagolni.

Elindultunk. Csendes, tengerpart, alig ember, víz, fa, fű ég, nap. Mi kell még? Világvége. Pont ez
kellett most a hangulatunkhoz. Leila nagyon kivolt a pasijától. Hülye. Ezt akkor elmondtam neki,
mikor feljött és elmesélte, hogy milyen boldog. Sejtettem én, hogy nem fog ez sokáig tartani. De
lehet egy szerelmes nőnek beszélni?

Épp csak felállítottuk a sátrat, ettünk, aztán elindultunk a haverjait megnézni. Elég elvont egy
társaság volt. Ők töltötték itt a hétvégét, Ők hívták Leilát, Ő meg engem.

Nem voltam a tőlük elájulva. Valami szektaféle társaság volt.

- Figyelj, menj oda a barátaidhoz, én nem szeretnék. Inkább visszamegyek a sátorba és alszom
egy nagyot. Kemény volt az utóbbi egy hónap, sokat dolgoztam.



Ő se akart odamenni.

- Olyan nagyon Én sem ismerem őket. Igyunk valamit aztán lefekszünk - mondta.

Volt  ott  egy kis  bár.  Leültünk egy asztalhoz,  és  két  sör  mellett  próbáltuk kielemezni,  mitől
vagyunk ilyen nyomorultak, hogy egy normális pasit sem tudunk kifogni.

Helyet kért két srác. Nem tulajdonítottunk neki semmi jelentőséget, ott volt hely.

Aztán csatlakozott egy harmadik.

Persze beszélgetés kezdődött.

Felületesen megismerkedtünk. Leila elég közeli beszélgetésbe keveredett az egyikkel.

Én nem voltam ilyen nyitott. De a harmadik, azt mondta, hogy festményügynök. Ebben láttam
lehetőséget, és megadtam neki a telefonszámom, hátha segítségemre lehet. Festeni szeretek. Eladni
nem tudok.

Aztán ez a harmadik elvitt minket a sátor közelébe, mikor le akartunk pihenni. Egy kétszemélyes
kis minijárműve volt, én a csomagtartóban kaptam helyet. Mikor megérkeztünk, kinyitotta a hátsó
ajtót lehajolt, hogy kivegyen. Nem hagytam, kimásztam, de nagyon figyelmes gesztusnak éreztem.

Hát jól kifogtuk, mert másnapra az éjszakai szél hidegfrontot hozott. Kicsit tudtunk napozni, de
dél körül már el is indultunk haza. Az egyik kis helyi házikó előtt Leila megismerte a kiskocsit,
amivel este elvittek minket.

- Ugorjunk be hozzá

- Nem. Minek?

Sejtettem én, hogy az esti sráccal igyekszik megint találkozni, de nem voltam partner. Az ilyen
ismeretségekből nem lesz soha semmi. Meg minek gyorsítani? Ha telefonszámot cseréltek, akkor
meglesz.

Megebédeltünk egy kis étkezdébe, aztán hazaindultunk.

Este rám csörgetett az a srác, akivel én cseréltem számot. Mire a telefonhoz mentem abbamaradt
a csörgés. Lehet nem is engem akart hívni.

Később kaptam tőle egy sms-t, visszataláltunk-e a sátorba? Nem fáztunk-e?

Nem válaszoltam. Mit? Minek?

Ráérünk beszélni ha a festményekről lesz szó. Éjszaka nem üzletelek.

---

Húú de nem volt kedvem dolgozni. Délben elküldtem egy udvarias választ a srácnak.

Megtaláltuk a sátort, nem fáztunk, és már dolgozom.

Erre Ő így válaszolt, most ébredt fel, mert hosszú hétvégéje volt.



Jó dolga lehet.

---

Másnap a délutánom szabad volt, elmentem Paulhoz. A fesztiválon, az a sokatmondó arckifejezése
nem ment ki a fejemből. Nem tudom mit akartam hallani, de jólesett kipanaszkodni magam.

- Figyelj, nem tudom mi fog történni, de egyet tudok ajánlani. Ne hagyd magad. Férfi létemre, és
a barátom is, de azt kell mondanom, hogy David nem normális

- Igyekszem nem hagyni magam

-  Mi  20  évig  voltunk  együtt  Annával.  Elment.  Nagyon  fáj.  Lehet  visszajön.  De  hiába.  Ezt
elhatároztam. Neked is ezt kell tenned

- Tudom

- A saját érdeked - tanácsolta

Teljesen igaza volt.

A héten esténként néha megcsörrent a telefonom. Szinte éppen csak megcsörrent. Chris volt.
Lehet nem mert sokáig csörgetni, mert azt gondolta, zavar, ezért visszahívtam.

Tisztáztam vele,  hogy nem zavar a hívásával,  mégis csak egyet-kettőt csörgetett.  Így nekem
kellett visszahívnom. És Ő csak beszélt és beszélt. Kifogyhatatlan volt a témáiban.

Ha már soknak éreztem a beszélgetés idejét, finoman próbáltam elköszönni. Meg se hallotta.

Ugyanakkor jól esett, hogy valaki beszélget velem.

Egyik éjjel álmomban, mintha egy boltból mentem volna ki. A földön is áruk voltak. Kinyitottam az
ajtót, akkor láttam, hogy az elé is áru van rakva, nem tudok kimenni. Be akartam csukni, és a másik
ajtóhoz menni, de a semmiből lépett oda két fekete öltönyös alak. De még a testük és az arcuk is
koromfekete volt.  Gyorsak és határozottak voltak.  Az egyik a szívem tájékán hozzámért,  ahogy
arrébb tolt az útjából. Nagyon erős, fájdalmas, tompa ütést éreztem. A fájdalomra ébredtem fel, és
órákig olyan hevesen vert a szívem, hogy nem tudtam elaludni.

Lehet nagyon teljesen ki vagyok idegileg. Egy kollegámmal a főnök nagyon csúnyán elbánt pár
hónapja. Több éve dolgozott neki, és egyik napról a másikra rúgta ki, költségcsökkentés miatt. Én
pedig szakadok meg egyedül. David-en sem vagyok túl. Sokat emésztem magam.

Este is itt voltak a parkba. Itt randevúzott az új barátnőjével a házam előtt. Mi szükség volt erre?
Nagyon sok másik hely van a városban. És nem is ez a legközelebbi. Ezt direkt csinálja!

El szerettem volna küldeni a fenébe, de mégsem írtam neki. Remélem kibírom.

Pattanásig feszült vagyok.

Estére ez elmúlt, mégis nehezen aludtam el. Nagyon szenvedtem, kínlódtam, forgolódtam.

Mégsem bírtam ki, hogy ne vegyek róla tudomást. Betelt a pohár. Következő nap megírtam neki,
hogy maradjon a város másik oldalán, és a szemem elé ne kerüljön.



Remélem nem értette félre, és nem veszi bátorításnak, és nem hiszi azt, hogy vannak érzelmeim.
Vagyis vannak, de ez gyűlölet.

Én szerettem Őt. Ha jött, örültem. Persze azt nem fogadtam el, hogy ha kerestem szinte alig vette
fel  a telefont,  és vissza sem hívott.  Ezt néha üzenetben szóvá tettem, de nem kértem számon.
Gondolt egyet, beállított és én örültem neki. Ki-be járkált az életemben. Képes volt arra, olyan
szerelmi vallomást tett, amilyenről a legtöbb nő csak álmodik. De ha reggel elment tőlem, már
délután, ha összefutottunk a városba, épp csak odavetett egy köszönésfélét, mint bárkinek.

Kegyetlen játékot űzött több mint 3 évig.

Szilveszterkor telt be a pohár. Közös barátoknál töltöttem. Ő nem volt ott. Ott is aludtam. Újév
hajnalán mégis beugrott hozzájuk. Kirángatott az ágyból, azzal, menjünk el hozzám. Én nem akartam,
de erősködött, és kellemetlennek éreztem a helyzetet, így felöltöztem.

Nálam még ettünk aztán megágyaztam neki a nappaliban, a kanapén. Magához rántott, elkezdett
csókolgatni. Nem tudtam ellenállni.

---

Reggel, kávézás közben:

- És most mi lesz? Megint eltűnsz?

- Minden más lesz. Újév, új élet. Meglátod - mondta és elment.

Elhittem neki. Pár nap után felhívtam. Nem vette fel, nem is hívott vissza. Ennyire nem elfoglalt?
Másnap este elmentem hozzá, a tévéjét bámulta.

- Kerestelek

- Nem értem rá - válaszolt egyszerűen.

- …………..

- Menj át a szomszédba, valamilyen termékbemutató van

- Mi van? Én hozzád jöttem!

- Úgysincs rám időd sosem - mondta

És néztük csöndben a tévét. Nem maradtam sokáig. Én beszélgetni szerettem volna. De nem volt
kivel.

Hazamentem, vacsorát csináltam, közben azon gondolkodtam, ez a baja? Két helyen is dolgozom,
itthon is vannak feladataim, a gyereket is el kell látnom. Úgy érzi kevés időt fordítok rá?

Ez a gondolat vezérelt, megcsináltam a vacsorát is visszamentem hozzá. Már nem volt otthon,
kiment a farm-ra az állatait ellátni.

Utána mentem, de még nem volt ott, lehet beugrott még valahova. Megvártam. Kb. 10 perc múlva
2 közeledő alakot láttam meg a sötétben. Elmentek a kocsi mellett, mintha ott sem lettem volna. Ő
volt. Egy nővel. Kiszálltam és odamentem. Ő kinyitotta a kaput, bementünk mind a hárman.



Futólag bemutatott minek egymásnak:

- És ki Ő- kérdeztem a nőre nézve

- Neki is van farmja - volt a válasz.

Nem is foglalkozott velem tovább. Eljöttem. Mint akit leforráztak.

Többet nem kerestem. Kinyomoztam ki ez nő, és megkerestem telefonon. Tanulságos beszélgetés
volt. A szilvesztert nála töltötte, Ő is ledöbbent, hogy utána hozzám jött. Rákérdeztem mit mondott,
amikor a farmon találkoztunk, ki vagyok? Csak egy nő, aki bele van zúgva, és Ő nem tud engem
levakarni. Ezt válaszolta neki.

Mondta is a nő, vele is úgy viselkedik, hogy nem tud rajta kiigazodni, de Ő erős, neki erre nincs
szüksége, és el is fogja küldeni.

Biztos  megpróbálta.  De  az  eltelt  hónapok  alatt  sem  sikerült  neki.  A  nyárköszöntő  városi
ünnepségen még együtt láttam őket. És nem irigylem.

Akivel itt a parkban mostanában előttem mutatkozik, már nem ugyanaz.

Ma este Chris megint csörgetett egyet. Visszahívtam.

Még a  befőzés  részleteit  is  megbeszéltük,  miután  elmeséltem neki,  hogy  a  napokban  ilyen
elfoglaltságaim voltak.

De elkezdett más irányt is venni.

- Azért kíváncsi lennék, hogy megismernénk-e egymást világosba is

- Ez jó kérdés. Tényleg alig volt bár teraszán fény

- Jó lenne, ha megismételnénk a hétvégét, egy grillezéssel egybekötve

- Talán. De nem tudom mikor járok arra megint - mondtam

- Amíg még tart a jó idő

- Majd meglátjuk - válaszoltam.

De el sem gondolkodtam a lehetőségen.

---

Chris ma megint hívott. Találkozni akar. Úszott, aztán megy evezni.

Ki ez? Miből él? Vonz és taszít. Engem mindig a rosszfiúk találnak meg. Egy találkozást talán
mégis megér. Majd meglátjuk. De most sokáig nem érek rá. Nagyon sok munkám van.

---

Tegnap este is sokat beszélgettem a Chris-el. Nem tudom kiszedni belőle, hogy miből él. Lehet,
hogy bűnöző? Amilyen az én szerencsém, az sem kizárt.



--

Ilyen még nem volt. Reggel nagyon elaludtam. ¾ 9-kor ébredtem fel, pedig ½ 8-ra járok dolgozni.

---

Este  10-ig  segítettem  az  egyik  barátnőmnek  az  éttermében.  Már  majdnem  összeestem  a
fáradtságtól.

--

Daddy itt volt nálam álmomban. Én nem tudtam vele foglalkozni, mert nagyon sokat dolgoztam.
Arra jöttem haza, hogy elment. Nem is tudtam vele beszélgetni. Nagyon elkeseredtem, hogy alig
láttam Daddy-t, aztán előjött. Zokogva bújtam hozzá.

A  másik  álmomban  David-del  beszélgettünk,  nem  éppen  barátságosan.  Aztán  hetykén
megkérdezte:  Van  még  esélye?  Nagyot  néztem.  Hogy  kérdezhet  ilyet?

--

Ma esküvőre megyek egy unokahúgomhoz. Chris megemlítette, hogy odavan az esküvőkért. Na,
olyan viszonyban nem vagyunk. Már ha ez célzás volt.

Megvolt az esküvő. Unalmas családi esemény. Udvariassági hogy vagytok? Jól vagyunk! Kis evés,
ivás. Ezen is túl vagyunk. Jólesett volna, ha Chris rám csörget, de nem tette.



Elkezdődött
Nagyon besokalltam. Nem bírok a gondolataimon uralkodni. Pedig David emléke „delete” kell

legyen. Jó lett volna menni egyet. Az lehiggaszt. Eszembe jutottak a Suzy-ék. 80 mérföld magányos
autózás jót tehet a hangulatomnak.Ez az én formám. Nem érnek rá. Szabad a délutánom, és hova
menjek?

Felhívtam Chris-t. Úgyis annyit unszolt a találkozással, de nem vette fel.

Pár órával később csörgetett, jelezve, hogy hívhatom.

- Szia, csak arra gondoltam most ráérek és elugorhatnék hozzád

- Gyere. Jó ötlet

- De már késő van

- Nincs olyan késő, gyere nyugodtan

Én ezt az egészet délután 2 körül találtam ki. Már 6 óra volt. Elindultam. Végül is a menés volt a
fontos

Kb. egy óra az út a tengerpartra.

Gondoltam iszunk valamit a helyi bárba, beszélgetünk, és legalább megnézzük egymást. Ezen
sokat  viccelődtünk,  hogy  megismerjük-e  egymást  világosba.  Mivel  nem  volt  helyismeretem,
elmagyarázta, hol találkozzunk. Ő biciklizett, míg én úton voltam.

Meglepődtem mikor megláttam. Tényleg sötét volt pár hete. Ha nem lett volna az, eszembe sem
jutott  volna,  hogy  találkozzunk.  Nem  volt  valami  bizalomgerjesztő  kinézete.  De  már  nem
szaladhattam el.

A kunyhójához mentünk. Ő először lezuhanyozott. A kunyhó három helységből állt. Étkező és két
szoba. Semmi otthonosság. Egyszerű nyári lak.

Egy szál törölközőben jött elő.

- Bekened a hátam?

David jutott eszembe. Az a nap, amikor összejöttünk. Ugyanezt kérte, és Én, hogy leplezzem
mennyire el vagyok tőle ájulva, határozott, gyors mozdulatokkal kentem be a hátát.

Később ezt a szememre vetette.

- Úgy bántál velem, mint egy pokróccal

Most nem volt mit lepleznem, egyszerűen bekrémeztem a hátát.

Ezután tekert magának egy cigit, sejtettem, hogy a dohányon kívül más is van benne.

Aztán sétálni indultunk.

- Én itt élek. Nagyon szeretem ezt a helyet



- És miből élsz?

- Ebből-abból. Üzletelgetek

- Én egy irodában dolgozom, ingatlanokat adunk bérbe, felújítunk, karbantartunk stb

- Van férjed?

- Nincs elváltam

- Miért váltál el?

- Megcsaltak. És én nem bírom, ha hazudnak nekem

- Hát igen. Azt nem lehet. Előbb utóbb úgyis kiderül

- Ez az. Te voltál nős?

- Nem. Most van barátod?

- Nincs. És neked van barátnőd?

- Nincs

Így sétálgattunk a sötétben, csak a Hold világított. Egyre hűvösebb lett. Nem voltam megfelelően
öltözve. Fáztam. Átölelt, behúzott a hatalmas bőrdzsekije alá. Aztán hirtelen belemarkolt a hajamba,
hátrahúzta a fejemet és megcsókolt.

Erre nem számítottam. Jólesett.  Visszacsókoltam. Ezután szinte 10 méterenként álltunk meg
csókolózni, így mentünk vissza a kunyhóba.

Magamnak sem tudom megmagyarázni mi mehetett végbe bennem. A kezemet fogva bevezetett a
szobába, és elkezdte kigombolni a blúzomat, majd levette a melltartómat. Leültetett az ágyra, aztán
levette a nadrágomat.

- Ne csinálj semmit - mondta, levette a bugyimat is. Nem teketóriázott, a nyelve a csiklómon
gyorsan megtalálta a legérzékenyebb pontomat. A világ legtermészetesebb módján hagytam magam.

- Ha velem maradnál, egész nap nyalnálak.

Lehettek gondjai, mert nem volt erekciója, vagy csak alig. Nem tudtam megítélni, mert eddigi
szexuális életemben még nem volt szükségem rá, hogy felizgassak egy férfit. Ettől függetlenül nem
adta fel, és bedugta. Majd 2 órán keresztül dugott, különböző pozíciókban, vagy nyalt.

Később hanyatt dőlt és felkínálta magát. Sose vettem eddig a számba egy férfi szerszámát az első
együttlétkor. Most megtettem. Hátha segíthetek neki. De így sem sikerült eljuttatnom a csúcsra.

Nekem nagyon jó volt. Igazán jól bánt velem.

Minden izmom fájt.

- Jövő nyárig biztos megtartalak - mondta

- Mennem kell. Reggel dolgozom



- El tudnám képzelni, hogy mindig mellettem legyél - mondta búcsúzás közben.

--

Az egyórás úton hazafele sok minden kavarodott bennem. Szinte a nevét sem tudom. Mondott egy
nevet, de biztos vagyok benne, hogy ez nem a valódi.  És eddig soha nem feküdtem le az első
alkalommal, senkivel.

Úgy sejtem nem voltam rá valami nagy hatással, mégis Ő kezdeményezett. Nem éreztem semmi
olyat, ami indokolta volna, hogy hagyjam magam, mégis megtettem.

Nem éreztem sem a testét vonzónak, sem jóképűnek nem találtam.

Egy melltartót láttam a szobában, és egy női trikót. Nem kérdeztem meg, hogy kié. Mintha észre
sem vettem volna. Pedig ha ott van, az nem egyéjszakást kalandból maradt ott.

Hajnal 3-kor értem haza.

Pár órát tudtam csupán aludni, mégis könnyen ébredtem.

Munka közben sokszor eszembe jutott. Egyéjszakás kaland! Na és? Jó volt. Jót tett a lelkemnek.

Folytatás nem hiszem, hogy lesz Nem tudott rám izgulni. Nem is számít.

Délben hívott. Felvettem.

- Remélem neked is olyan élményeid voltak, mint nekem! - kezdte.

Ott ültem az íróasztalnál, és éreztem, úgy elpirultam, mint egy tini lány. Kellemetlenül is éreztem
magam, mert a főnököm röntgenszeme mindent lát.

- Most nem tudok erről beszélni. Dolgozom

Kicsit később kimentem, és felhívtam.

- Zavarba hoztál

- Miért?

- Csak felrémlett az éjszaka, és máris fülig pirultam. Egyébként nem értelek. Te nem is tudtál
elélvezni

- Engem ez nem zavart. Ettől függetlenül nagyon élveztem

Nem hittem el a szavait.

--

Másnap nem hívott, este Én hívtam. Reméltem vele tölthetem a hétvégét.

-  Szia.  Azt se tudom hol  áll  a fejem. Hétvégén kijönnek az Anyámék, rendet kell  raknom a
kunyhóba - így vette fel.

Nem  is  jöttem  elő  az  ötletemmel,  ha  már  így  kezdte.  Beszélgettünk  még  pár  mondatot



általánosságban, aztán elköszöntünk.

---

Valami nagyon felkavart. Hajnal ¾ 4.-ig nem tudtam elaludni. Szerencsére rövid napom volt.
Itthon takarítanom kellene, de olyan fáradt vagyok, majdnem összeesek. Vagy Chris hiányzik, vagy
az zavart meg amit a Vicky mondott. Bejött ma az irodába és elmesélte, David nem szereti azt a nőt,
ráadásul meg is csalja. Nem értem miért mondta ezt nekem. Nem kérdeztem. Nem is szoktunk
beszélgetni. David társaságához tartozik. Volt valami célja?

Miért nem lehet nekem rendes, egyszerű életem?

Chris megcsörgetett, el tudok-e menni holnap, valami házibuli lesz. Igent mondtam, meg sem
kérdeztem, hogy áll a rendrakással?

--

Délelőtt fel kellett mérnem egy ingatlant, aztán délután megfőztem, és elindultam a part fele.
Miután megérkeztem,  Chris  első  dolga  volt,  hogy  ágynak döntött.  Az  Anyjáék  nem voltak  ott.
Pihentünk még egy kicsit a szex után, majd elsétáltunk egy barátjához. Még világos volt. Feltűnt, úgy
sétáltunk egymás mellett, mint két ismerős. Nem ölelt át, de még a kezemet sem fogta meg. Nem
igénylem én ezt, de ahogy kedden viselkedett, és ahogy most, az nagy ellentmondás volt. A barátai
már túl voltak az evésen, így csak mi ettünk.

Chris barátja, konkrétan rákérdezett hány éves vagyok. Nem tudtam megmondhatom-e vagy sem.
Chris-re néztem, mi a reakció, de nem segített. Végülis nem mondtam meg.

Sokkal idősebb vagyok Chris-nél.  10 évvel.  Engem nem zavart,  egyrészt nem terveztem vele
semmit, másrészt le is tagadhatom bőven a koromat. Ráadásul Chris jóval idősebbnek néz ki a
koránál.

Mikor elköszöntünk a barátaitól, már elég késő volt. Megint átölelt, és nagyon sokat csókolóztunk
útközben. Talán mert már sötét volt?

Útközben rákérdeztem.

- Miért kérdezte a barátod, hogy hány éves vagyok?

- Nem tudom

- Ilyet nem szoktak egy nőtől kérdezni

- Fogalmam sincs

- Zavart volna, ha megmondom?

- Engem nem érdekel hány éves vagy. Egyáltalán nem zavar, hogy idősebb vagy

- ……….

- Egyszer volt egy 20 évvel idősebb nőm. Nem akartam elhinni, hogy hány éves. Elkértem a
papírjait - mondta.

Az  éjszaka  szeretkezéssel  telt.  Nagyon  figyelmes  volt,  és  romantikus.  Lenyűgözött.  Pihenés



közben  még  egy  kicsit  beszélgettünk,  de  váratlanul  olyan  dolgokat  osztott  meg  velem,  amit
szerintem nem kellett volna.

-  Egy  nagymellű  nőmet  mikor  kihámoztam  a  melltartójából,  megdöbbentem.  Bele  akartam
markolni, de csak a mellcsontját éreztem. A hóna alatt találtam meg a melleit lefolyva. Na, mondtam
is neki, hogy öltözzön vissza gyorsan

Nem  vettem  fel  a  témát.  Nem  szeretek  az  elődeimről  hallani,  és  én  sem  beszélek  a  volt
kapcsolataimról. Aztán elaludtunk. Összeölelkezve. Mintha egy test lennénk.

Már  reggel  el  akartam  elindulni,  úgy  volt  Sheila-val,  a  húgommal,  és  Rob-bal,  a  fiammal
kirándulni megyünk. Persze nem keltünk fel reggel, és szeretkezésbe torkollt a búcsúzás.

Az erekciója most sem volt tökéletes, mégsem panaszkodhattam.

Aztán teáztam és próbáltam magamhoz térni a ház előtt.

- Milyen kár, hogy nem vagy fiatalabb, vagy én idősebb - mondta.

Mégiscsak zavarja.

Vissza mentünk a lakásba és újra szeretkeztünk. Ez nem semmi. Ilyenben még nem volt részem.

Kora délután indultam el  tőle.  Kikísért  a  kocsihoz,  búcsúcsókot  akartam adni  a  szájára,  de
valahogy épp akkor nézett el valamerre, így elfordította a fejét, és az arcára sikeredett. Ez egy dolog.
De nem ismételtük meg a mozdulatot. Megkockáztatom azt is, hogy tudatosan fordította el a fejét. Az
volt az érzésem, hogy zavarja, ha együtt látnak minket.

- Hívjál, hogy biztonságban hazaértél

- Jó - ígértem meg.

Így is tettem. Társaságot hallottam körülötte.

- Hol vagy?

- Egy havernál

- Szia

- Szia

Nem olyan volt a hangsúly, ahogy eddig beszélt velem.

---

Fel szerettem volnahívni Chris-t, de nem mertem. Ő nem hívott. Bemutatott egy barátjának, és
majd eldönti, megtart-e vagy sem.

Jajj. Fürdés közben vettem észre, hogy csúnya gombás fertőzésem van. Csak tőle lehet. Nekem
erre nincs szükségem! Értenem kell a jelekből. Chris szerintem egy csomó nővel veszi magát körül.
Most tanácstalan vagyok. Szóljak-e neki? Vagy várjam, meg míg Ő hív, és akkor?

Szinte  semmit  nem  tudtam  meg  róla.  Hiába  kérdezek,  kitérő  válaszokat  ad.  Csak  a



megfigyeléseimre hagyatkozhatom, és az sem valami sok.

---

Már harmadik napja nem csörget rám. Úgy gondoltam, mégis el kellene mondanom. Este hívtam,
de nem vette fel.

Vissza sem hívott. Hogy lehettem ennyire hülye?

Mit akarok én egy 33 éves pasitól, akit biztos bomba nők vesznek körül?

Egyszer azt mondta, többször otthon hagyja a telefonját, aztán megnézi ki kereste, és akit van
kedve azt visszahívja. Úgy látszik engem nincs kedve.

---

Másnap délután megint hívtam. Talán már ébren van. Így volt.

- Szia. Figyelj, valami csúnya fertőzést kaptam tőled

- Ezt nem értem. Nekem nincs semmi bajom

- Valami csak van. Magától nem történik ilyesmi

- Lehet a zuhanyhordóban levő víz okozta

- Arra nem sok esély van

- …..volt 3 hétig egy barátnőm,………… de…….nem tudom

- Mindenesetre kezeld magad

- Én is ideges vagyok - mondta

- Miért?

- Megkaptam a telefonszámlát és sok lett

- Mi sokat beszélünk, de én hívlak, miután rám csörgetsz, hogy beszélni akarsz

- Biztos sok volt az sms - mondta

Elköszöntünk. Sok volt az sms? Nekem egyet sem írt.

---

Felhívtam Chris-t, többször csörgött mire felvette. Hangokat hallottam körülötte:

- Szia - köszönt bele a telefonba.

- Csak hallani szerettem volna a hangodat. Jólesik

- Ennek örülök - és ez hallatszott is a hangján - épp egy bárban vagyok

- Haverokkal?



- Ja…hívjál később! Szia

- Szia

Nagyon hírtelen tette le. Biztos rosszkor hívtam.

---

Megkérdeztem a Tarot kártyát.

Én  támogatást  adok  és  várok.  Chris  erősen,  szerelemmel  kötődik.  Én  féltékeny  vagyok,  Ő
megkeseredett  érzelmeket  táplál.  Az  én  viselkedésem  bevállalós,  Ő  fél,  hogy  megtámadják.
Összegezve  a  kapcsolatunk  a  céljaink  és  az  álmaink  beteljesedése,  nagy  ígéret  és  teljes  élet.
Húúúúhaaa!!!

Este nagyon sokat beszélgettem a Pete-te telefonon. Pete régi barátom. Sok részletet megosztunk
egymással, az életünkből. Bár most nagyon untam, mégsem tudtam lerázni. Akárhányszor gondja
van a Susie-val az én fülemre ég a telefon.

Miután végre letettük, megírtam a Chris-nek, hogy hiányzik. Egy perc se telt bele, megcsörgetett.

- Szia - vette fel, ahogy visszahívtam.

- Szia

- Találkozzunk a jövő héten

- Jó - válaszoltam.

- Ittál valamit?

- Nem - nem is értettem miért kérdezi.

- Keress magadnak valakit!- mondta

- Tessék?- egyre jobban nem értettem.

- Játssz Édes

- Ezt nem értem

- Játék az élet Édes. Majd beszéljünk. Szia

- Szia

Ezt miért mondta. Furcsa gondolataim támadtak. Vagyis még az se. Csak nem értettem semmit.

--

Vasárnap este megcsörgetett, visszahívtam.

- Szia Édes - vette fel.

- Szia



- Látni akarlak

- Már késő van. Reggel dolgozni kell mennem

- Akkor mindegy

Nagyon szerettem volna elindulni. Nem lehetett.

---

Másnap munka közben azon gondolkodtam, ha ma este megyek, akkor holnap délután tudok majd
aludni.

Felhívtam mit tervezek. Azt mondta vár. Jólesett. Nem jelentkeztem mikor elindultam, A városból
hívtam fel, azzal, 10 perc múlva ott vagyok. Még evezett, elmondta hova menjek, ott fog kikötni.

Miután kikötött, nagyon sokat bíbelődött a csónakjával, sőt, még egy másik ott levő csónakkal is.
Meg a faágakkal is. Ezután adott csak puszit. Nem csókot! Puszit! Mintha zavarná, hogy valaki
megláthatja. Nem tudtam nem észrevenni a viselkedését.

Míg vacsorát készített, Én az asztalnál ültem és néztem.

- Van otthon egy fiú, aki vár rád?- kérdezte váratlanul.

- Nincs - válaszoltam, úgy emlékszem, ezt már megbeszéltük.

Én is kérdezni akartam.

- Szüleid merre élnek?

- Innen nem messze a városban. Néha ők is itt töltik a hétvégét. Te jóban vagy a szüleiddel?

- Persze

Evés után bementünk az ágyra. Szeretkeztünk. Ha őszinte akarok lenni, ezért is jöttem. Csókolt,
ölelt, és ha nem is voltak érzelmei, akkor nagyon jól leplezte.

- Beleélvezek a szádba - közölte.

- Jajj…nem - ijedtem meg.

- Miért?

- Én még nem csináltam ilyet

Aztán kimerülten, összebújva, szorosan átölelkezve feküdtünk.

- Ne legyél szerelmes. Ez csak szex - mondta

Nem válaszoltam. Egyrészt én még nem tudtam mi ez. Másrészt azt sem tudtam, mi az, hogy
„csak szex”.

De nem kímélt: Folytatta.

- Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy van még 2 utazó barátnőm, és Te vagy a harmadik, aki



beesik?

- Akkor én többet nem jövök - igyekeztem uralkodni az arckifejezésemen - Én nem osztozkodom

- Akkor ígérjük meg egymásnak,  hogyha lesz  barátod és akár nekem is  barátnőm, akkor is
találkozunk az évfordulónkon

- Én nem csalok, és nem osztozkodom

Kimentünk cigizni. Fel akartam öltözni, és haza indulni. Nem hagyta a farmeromat felvenni, az
egyik térdnadrágját adta oda, hogy azt vegyem fel. Viccesen néztem ki benne.

Aztán visszamentünk az ágyba, és megint szerelmeskedtünk. Abból, ahogy velem bánt, szerintem
Ő lett szerelmes, vagy mindent bele akart adni, hogy vissza akarjak jönni. Pedig nagyon fájlalta a
fogát.

Késő éjszaka volt, mikor hazaindultam. A kocsim mellett búcsúzkodtunk.

- Látlak még?- kérdezte

- Nem. Foglalt vagy - válaszoltam.

- Nem vagyok foglalt. Csak használom

- Nekem ez nem jön be. De azért jó volt veled!

- Mondtam neki, majd megcsókoltam és eljöttem. Mikor megérkeztem, engedelmesen felhívtam,
hogy itthon vagyok.

Nem értem miért  kellett  neki  azt  mondania,  amit  mondott.  Igaz egyszer megkérdezte miért
szakadt meg a házasságom, és elmondtam neki, hogy egy harmadik miatt. És hogy valahogy mindig
észreveszem.

Lehet őszinte akart lenni, és nem megvárni, amíg észreveszem.

De ez így értelmetlen. Ha meg akar tartani, miért van a másik kettő? Ha kell a másik kettő, miért
kérdezi, hogy lát-e még?

Egy biztos. Hálás vagyok neki, hogy a tetűt kilökte a szívemből. Ez nem volt semmi teljesítmény.

---

Este felhívott.

- Szia - vettem fel

- Rövid leszek….. voltam fogorvosnál, két fogamnak a gyökere begyulladt, és ez fájt nagyon

- Értem

- Szia

- Szia



Ennyi. Most nem kellett visszahívnom.

Nem értem.

Miért volt ilyen fontos ezt közölnie?

Ha fontos volt, miért 20 másodpercben hadarta le?

---

A francba. Vidámkodom, hogy így nem érdekel, meg úgy nem érdekel, ehhez képest hajnal 3.-ig
voltam fenn. Hiányzik és hiányozni is fog. És bosszantani fog, hogy nem keres, és nem hív fel. És
előre félek, hogy hülyét csinálok magamból. Fel fogom hívni, és látni akarom. Megint egy rakás
szerencsétlenségnek érzem magam. Hallgathatott volna! Miért volt neki ez fontos, hogy ezt mondja?

---

Péntek van. Este ¾ 8-kor hívtam, de nem vette fel. Pedig már biztos nincs a vízen.

---

Chris ma sem hívott.

Mikor cselekszik az ember jól? Amikor hagyja, hogy csak úgy megtörténjenek vele a dolgok, vagy
tesz is azért, hogy boldoguljon.

De jó lenne okosnak lenni!

Délután ¾ 1.-kor megcsörgettem. Semmi.  Ugyanaz a forgatókönyv,  mint  David-del?  Úristen!
Miért?

Két óra múlva megint hívtam, ugyanazzal az eredménnyel. Tanuljak már a hibáimból. Ne hívjam,
ne írjak neki. Finoman kidobott, vegyem észre. És legyek hálás a sorsnak, hogy volt. Mert jó volt vele.
Jól bánt velem. Nem vethetem a szemére, hogy nem akar egy 10 évvel idősebb nőt, aki ráadásul nem
is teljesíti minden kívánságát az ágyban.

Jaj, de nagyon fog hiányozni.

De nem tanulok!  Délután ¾ 4.-kor foglalt  volt,  pár perccel  később pedig felvette.  A hangja
tárgyilagos volt, semmi érdeklődést nem mutatott.

- Szia. Gyorsan mondjad - szólt bele komolyan.

- Csak azt akartam megkérdezni, hogy van a fogad

- Gyógyulgat

- És most mit csinálsz

- Pihengetek. Pihengetek

- Értem

- Majd hívlak. Szia



- Szia - köszöntem vissza.

Miért kellett gyorsnak lennem? Ha pihenget?

Vajon nő volt mellette? 36 másodpercet szánt rám, de ezt is valószínűleg azért, mert sejtette, hogy
nem fogom abbahagyni, a hívást.

Ne hívjam!!!!!!

---

Másnap reggel, miközben kávézom a kanapén, rágondolok és közben mosolyog a lelkem. Nekem
annyi!!!! Szerelmes vagyok!!!!

Küldtem neki egy szíves képet.

---

De másnap reggelre sem jött visszajelzés. Se a telefonra, se tőle. Mit csinálhatott a hétvégén?
Furcsa dolgai vannak. Csak nőre tudok gondolni. Különben meg mit túráztatom magam? Úgyse
érdekel. Vagy mégis?

Felhívtam este, hangzavar volt körülötte.

- Szia - vette fel

- Szia, megkaptad a képet?

- Igen tetszett

Női hang hallatszott a telefonba, és Chris hangja „ülj le”.

- Ki van veled?- kérdeztem.

- Egy ismerős

- Eljössz velem a hétvégén buliba?- kérdeztem

- Hát tulajdonképpen nem tudom. Nagyon sok elintézni valóm van. Majd meglátjuk - meglepődést
hallottam a hangjában.

- Majd eldöntöd- válaszoltam.

- Egyébként én úgy terveztem, megmutatom a városomat.

- Mit csinálunk ott?

- Sétálunk, meg még ezt, azt Édesem

- Lehet

- Jó legyél! Puszillak

- Én is



---

Ma megint bejött az irodába Vicky. A párjával beszélgettek rólam és David-ről. Megint elmondta,
hogy David csalja a lányt. Mondtam neki, nem érdekel.

Aztán beszéltem neki a Chris-ről. Hogy milyen kedves velem, és hogy teljesen elfeledtette velem
David-et.

Arról hallgattam, hogy erős az érzésem, hogy megint beletrafáltam egy elefántszar közepébe.

Chris egész héten nem jelentkezett.

Péntek este felhívtam.

- Szia - vette fel

Olyan erős zaj szűrődött be a telefonba, alig értettem Őt.

- Szia…… Mi ez a zaj? - kérdeztem

- Éppen a kocsiba ülök, megyek vissza a partra. Haverok jönnek hozzám, meg egy csajbarát -
egészítette ki gyorsan - és holnap is lesz egy buli. Úgyis bulizol Te is. Jövő héten nem lesz ennyi
dolgom, összehozunk valamit. Jó?

- Jó - válaszoltam

Végül is mire számítottam?

- De hideg lesz nálad - kapcsoltam gyorsan, hogy hol a helyem az életében. Azaz hármaska!!!!

- Majd befűtünk

- Mintha azt mondtam volna, hogy nem megyek többet

- Majd megyek Én…..jövőre……vagy ha leesik a hó

Nem értem ezt a palit. Vagy mégis? Nem jelentek neki semmit, csak beférek, ha más nem ér rá?

---

Sajnos többet van a fejembe, mint kellene. De az is igaz, Ő az első férfi, akivel tudok és szeretek is
összebújni. Ilyet még nem éreztem. Eddig az érintés öröme valahogy kimaradt az életemből. Sőt, ha
valaki  átölelt,  kellemetlennek  éreztem,  mintha  bezárva  lennék.  Mintha  le  akarnának  fogni.  De
Chris-el nem így volt. Már az egy eufórikus érzés volt, ahogy a bőröm az övéhez ért. Igyekeztem is
ezt minél nagyobb felületen érezni.

Na. Ez most mi volt? Este ½ 9-kor párat csörgött, aztán letette. Szinte azonnal visszahívtam, de
nem vette fel. Nem engem akart hívni?

- Kicsit később megint rám csörgött, úgyhogy visszahívtam.

- Hiányzol - kezdte

- Vannak barátnőid. És sokkal idősebb vagyok nálad. Ez, hiába mondod, tudom, hogy zavar



- Nem az zavar. Csak terveim vannak. Gyereket akarok

- Én már nem akarok. De ez már nem is számít. Erről már nem is érdemes beszélni. Jó, hogy
tisztáztuk. Mielőtt messzebbre mentünk volna

- Ne beszélj rólam múlt időben

- Ez már csak a múlt. Én nem akarok a hármaska lenni

- Nem emlékszem, hogy ezt mondtam volna. Egyébként is ketten vagyunk

Sokat beszéltünk még, egyéb, lényegtelen témákról.

De mi van? Két nő? Vagy csak Ő és én? Nem értem és nem értem. Soha nem értem.

Nem is csoda. Akárhányszor találkoztunk eddig, mindig tekert és szívott. Lehet nem is tiszta az
agya.

--

Kora délután felhívtam. Mesélte, hogy a szombat estét azzal a barátjával töltötte, akihez engem is
elvitt, és hogy ma visszamegy a városba.

--

Este megcsörgettem, nem vette fel. Két perc múlva visszacsörgetett, jelezve hívhatom. Előadott
valamit, milyen érdekes, 3-an vannak és senki nem hallotta a csörgést.

Mondtam neki, hogy csak hallani akartam a hangját elalvás előtt.

Félóra múlva megint felhívott. Mondta, hogy most sokat ivott, nem csinált már ilyet egy hónapja.
Jókedélyű, és boldog volt a hangja, és még becézgetett is.Olyan érzésem lett, hogy Ő is szerelmes.
Kérdezte, láttam-e a Holdat, mert nagyon szép.

Mosolyogva aludtam el.

--

Bevállaltam egy plusz papírmunkát, mert nagyon kellett a pénz. És nem úgy alakulok, ahogy
nekem tetszene. Még nagyon sok van hátra és én már nagyon fáradt vagyok.

Menekülni akarok.

Felhívtam.

Tetszett, hogy mosoly volt a hangjában, amikor felvette.

- Halló

- Szia, mit csinálsz a hétvégén?- kérdeztem.

- Buliba megyek a városba pénteken

- Nekem is a szombat lenne jó, találkozhatunk?



- Jó, de beszéljünk még róla - válaszolta.

- Rendben

- Hogy megy a munka?

- Nehezen. Fáradt is vagyok

Jólesett az érdeklődése.

--

Ma nem beszéltünk Chris-el és nem bírtamelaludni. Remélem holnap hív.

--

Délelőtt az irodában dolgoztam, aztán 4-ig a plusz munkámon. Chris még nem hívott. Lehet nem
volt bölcs döntés, de én hívtam.

- Mit beszéltünk meg?- kérdezte.

- Semmit

- Jó, még van egy kis dolgom, aztán hívlak, hányra gyere, és innen a városból együtt kimegyünk a
partra

- Vigyek magammal valamit?

- Csak magadat

Kíváncsi  vagyok,  milyen  lesz  a  hétvége.  Kicsit  aggódok.  Eddig  mindig  meglepett  valami
kellemetlennel.

Pár órával később közölte, elindult, induljak én is. Ja……. akkor nem vár meg a városban?

Még úton voltam, mikor hívott.

- Merre jársz?

- Most értem ki a városból

- Jó. Ha akarsz valamit inni, van útközben egy kis bolt, ott tudsz venni

Nagyon kedves. Ez meg mi? Menjek! Ha akarok valamit inni, vegyek magamnak! Nem stimmel itt
valami nagyon!

Nem volt még otthon, mikor megérkeztem. Valakihez beugrott. Én leültem a fonott karosszékbe a
kunyhó előtt, és vártam.

Mikor megjött, nem éreztem tőle többet, mint aki egy rég látott barátját fogadta vendégül.

Sokat beszélgettünk. Megint elkezdte, a kedvenc témáját. Volt egyszer egy fiatal csajjal, akinek
akkora volt, a pinája, mint egy sörösdoboz. Meg egy hülye részeg, belőtt csaj ki akarta kiabálni
hajnal 6-kor. (nem most jött ki a városból?) Rá is szóltam, hagyja abba, mert rosszul esik. Aztán



lefeküdtünk. De ez sem olyan volt, mint eddig. Megkérdezte, ha impotens lesz, akkor is kell? Igennel
válaszoltam. De hogy miért mondtam ezt?

Gyűjtöm itt a negatívumokat, aztán lehet, csak az van, hogy előző este nagyon berúgott. Ezt
egyébként mondta is.

- Szülnél még egy gyereket?- kérdezte

- Nem tudom. Lehet

- Szex nélkül, szorosan összeölelkezve aludtunk el.

--

Elég későn ébredtem, Ő is kinyitotta a szemét, felém nyúlt és magához húzott.

- Nagyon szeretnék egyszer arra ébredni, hogy a puncid a számon van - mondta.

Első dolgunk volt, hogy szeretkeztünk, de most sem volt toppon.

Eddig másképp, jobban törődött velem. Pihenés közben megkérdezte.

- Ha elmennék hozzád, tudsz főzni?

- Persze, hogy tudok

Kicsit később témát váltott.

- Mit szólnál ha bevennénk még valakit?

- Miiiii???

- Még egy csajt

- Na nem…… Én vágyom ilyenre

Nem tudtam eldönteni, engem kóstolgat, hogy milyenek a szexuális szokásaim, vagy Ő vágyik erre?

Később mutogatott fényképeket egy nyaralásáról. Ez még nem lenne baj, de az egyik csaj mintha
a barátnője lett volna. A beállításnak nagyon erotikus töltete volt. Ugyanakkor lehet hülyéskedés is.
Miért kell nekem ilyeneket mutogatnia?

Kimentünk a teraszra cigizni, a házikóból kihallatszott a zene.

- Ez nagyon jó zene - jegyeztem meg.

Mikor vége lett, Ő bement, visszaállította, és felhangosította.

Simogatta a lelkem a figyelmessége. Vagy csak ennyire profi?

Délután bejártuk a partot.

- Miért kérdezted, hogy szülnék-e még gyereket?

- Csak az érdekelt, hogy akartál-e valamikor.



- ???????

Hazafele sétáltunk.

- Ma még be kell ugranom egy haveromhoz. Ha nem megyek, sértődés lehet belőle - mondta -
neked is biztonságosabb, ha világosban vezetsz hazafele. Vagyis finoman közölte, menjek haza. Miért
nem visz magával?

Bementünk a házba, magamhoz vettem a táskámat, míg a kocsikhoz sétáltunk Ő már telefonált.

- Igyekszem

- …….

- Persze. Már alig várom a masszírozást

Masszőrhöz jár? Hogy jön ehhez a sértődés? Nem volt elég neki, ahogy én masszíroztam, vagy
nem volt megfelelő?

Az utcán mikor elbúcsúztunk, megint csak az arcát tartotta. Gyors puszi és kész. Amikor sötét van,
ez nem így történik. Akkor még percekig csókolózunk az utcán.

Beült a kocsijába, indított,mire megfordultam, már sehol se volt. Azt sem láttam, hol kanyarodott
el. Ő is érezhette, hogy furcsa helyzet volt, mert alig értem ki a házak közül, már hívott.

- Milyen hírtelen elköszöntünk - mondta

- Igen

- Mindened megvan?

- Persze

- Jól érezted magad?

- Igen

- Puszi

- Puszi

--

Egész nap nem hívott, este negyed 10 után jelezte, hogy hívjam fel.

- A zsebembe maradt tegnap az öngyújtód

- Nem baj, legalább nem gyújtottam rá útközben. És Te jól érezted magad a hétvégén?- jutott
eszembe a tegnap esti kérdése felém.

- Elmegy

- egy kicsit többet vártam -mondtam

- Az Én szívem nem úgy dobog, mint a Tied. Kőszívem van.



- Az jó! Nagyon Jó! – válaszoltam hirtelen, mintha nem is érdekelne. Vagyis tényleg nem érdekelt,
mert ha nem szerelmes, nem fog rám akaszkodni. De az is lehet, nem akartam kimutatni felé, hogy
nem érdekel. Mert igenis érdekel!!!

- Mindenesetre ha nem tudnál aludni, hívjál fel - közölte

- Jó. Bár szerintem menni fog

Nem érez úgy ahogy én, de hívjam. Nem hívom. Jót fogok aludni.

Mégis felhívtam, mert mégis rosszul esett amit hallottam.

- Csak azt szerettem volna mondani, ha csak úgy elmegy, akkor ne csináld!

- Mi?

- Hát, én se szoktam olyat csinálni, ami csak elmegy

- Na jó. Ha nem lenne jó, akkor én sem csinálnám

- Jó

- Fogalmam sincs hol töltöm a telet - mondta

- …….

- Anyámékhoz nem szívesen mennék

Remélem ez nem célzás volt, hogy hozzám jönne. Még a teljes nevét sem mondja meg.

--

Munkából  hazafele elbambulhattam a kocsiban,  annyira,  hogy leszaladtam az útról.  Baj  nem
történt, csak egy munkagödörbe akadt fent az első kerekem. A munkások segítettek kiszabadulni.
Ideges voltam emiatt, felhívtam Chris-t, aki nem vette fel.

Egy óra múlva próbáltam megint.

- Szia. Képzeld nem tudom mi van velem, de olyan feszült vagyok, nem tudok koncentrálni és
leszaladtam a kocsival az útról

- Én is ideges vagyok - terelte magára a figyelmet. Nem is folytathattam mi történt velem.

- Mi a gond - kérdeztem tőle.

- Egy hülye picsa pénzt akar tőlem

- Tőled? Miért?

- Elküldtem az anyjába, és megmondtam neki, ha nem fejezi be botrány lesz

- De miről van szó?

- Majd elmesélem



El is köszöntünk.

Mit művelhetett? Felcsinált valakit? És tőle pénzt? Nincs is pénze. Miért nem beszél úgy, hogy
értsem?

---

Második napja nem beszéltünk. Lefekvés előtt, 10-kor rácsörgettem. Hiába. Nem is hívott vissza.
Ilyenkor mindig olyanokat tudok gondolni!!!

---

Másnap sem hívott vissza. Elutasítottam a telefonon a hívását. Olyan sok a furcsaság körülötte.
Van elég bajom, miért csinálok magamnak többet? Inkább ne is beszéljek vele!

--

Hajnal ½ 3 előtt hívott. A rendszer jelzi, hogy keresett, akkor is, ha az elutasítás miatt nem csörög
ki. Véget ért a buli? Vagy az a csaj akivel volt nem maradt vele?

Magamat sem értem, de délután 1 körül vissza hívtam.

- Mi van? Miért nyomtad ki a telefont?- volt az első kérdése.

- Nem nyomtam ki

- Foglaltat jelzett

- Biztos a fiam nyomta ki. Lehet fent volt, és nem akarta, hogy felébredjek rá

- Miért volt foglalt?

- Nem beszéltem senkivel. Aludtam

- Nagyon gyorsan kinyomta

- Mit tudom én

Hazudtam. De hogy mondhattam volna el az igazat, hogy automatikusan elutasítottam a hívását.
Nem féltékenykedhettem. Nem kérhettem számon. Nem tartottunk ott.

Szerencsére témát váltott.

- Mit csinálsz?

- Takarítok

- Jó program. És holnap?

- Szerintem egész nap pihenni fogok. Miért? Szeretnél látni? - kérdeztem

- Nekem be kellene mennem a városba. Lehet hivatalos ügyem is lesz.

- Az miatt a nő miatt, akiről beszéltél?



- Igen

- Végülis nem mondtad el mit csináltál?

-  Semmit,  de  hivatalból  feljelentettek.  Inkább  csinálnom  kellett  volna  valamit.  Egy  hülye
karrierista nő

Na én ebből megint nem értettem megint semmit.

- Majd később beszéljünk, most váltanom kellene pár szót a bátyámmal. Puszi - köszönt el hirtelen.

Pörög az agyam. Ki tartja el? Miből él? Biztos, hogy nincs se pénze, se jövedelme. Ha így van,
kevesebbet kellene tekernie. Arra tud költeni?

Egyébként hiányzik! De nagy luxus, hogy mindig én menjek. Meg a telefonszámla is. Csak rám
csörget, azért, hogy hívjam vissza, és csak beszél és beszél.

--

Szombat délután óta nem keresett. Este 6 előtt hívtam. A zuhany alatt volt. Az ügyvéd hívását
várta. Előadott egy gyenge magyarázatot, hogy miért nem hívott a hétvégén. A kocsijával is gondjai
vannak. Szomorú volt a hangja. Este, lefekvés előtt küldtem neki egy üzenetet:

- Féltelek. Vigyázz magadra. Puszi, ahol a legjobb neked!

Nem reagált.

--

Ma sem keresett.  Este felhívtam. Egy bárban szárítkozott,mert elázott,  a kocsiját szerelte az
esőben. Mondta, hogy megkapta az üzenetet, csak nem tudott mit válaszolni.

Ha lennének érzései, tudta volna. Hülyét csinálok magamból. Vissza kéne vennem. Ez így nem
lesz jó.

Nem sokáig beszélgettünk, lemerült a telefonja.

---

Másnap éjjel,fél 12-kor hívott.

- Szia. Meglátogatsz holnap?- kérdezte.

- Nem tudok, mert dolgozom

- Egyébként rendben vagy?

Biztos a hüvelygombámra gondolt. Ami egy hónapja volt. Más problémám ugyanis nem volt.

- Igen, rendbejöttem

- Gyere már el - kérlelt.

- Nem. És különben is azt mondtam, hogy többet nem megyek



- Miért?

- Szerintem ezt már megbeszéltük

Hát igen. Mondtam neki. Mégis tartom vele a kapcsolatot. Hívom. Érdeklődöm…..

- Nem. De beszéljük meg. Személyesen. Úgyis már csak 2 hetünk van

- Az ügyedre gondolsz?

- Igen

Komoly kapcsolatra nem lehet vele számítani. De ez még belefér. Ha nem várok el tőle semmit,
nem lehet gond. Miért ne lehetne egy laza kapcsolat? Csak szex. Most már tudom, hogy ez mit jelent.

- Csak szombaton tudok menni - válaszoltam

- Szombaton egy haverom szülinapi partijára megyek

Ja,…. annyira már nem hiányzom? Oda miért nem hív?

- Találkozzunk vasárnap - folytatta

- Hát jó – egyeztem bele. Az elvárásaimba belefér.

- De akkor a városban fel kellene venned - mondta

- Jó - válaszoltam.

Nem értem, miért mondta, hogy 2 hetünk van. Mire? Miért? Zavaros ez a történet. Nem tudom,
elmondja-e nekem. Nem is vagyok benne biztos, hogy tudni akarom.

10 perc múlva megint hívott. Az Only you-t zenélte nekem a telefonon keresztül, romantikus
ömlengések közepette.

Szerelmes hangulatban aludtam el.

--

Ma nem hívott. Éjfél körül írtam neki: NAGYON HIÁNYZOL!!! Pusz

--

Semmi reakció. Se hívás, se válasz üzenet.

Megint elszállt a köd.

Mit írhatna? Hogy Ő is? Ilyet nem írhat, mert Ő nem.

Nem baj. Én sem tervezek vele. Van ameddig van. Nem kell ezt túlbonyolítani. Ma ment a haverja
bulijára.

--

Reméltem, hogy a buli után ittasan mikor hazamegy, rámcsörget. Nem így történt.



Járnak a gondolataim erre-arra. Egyszer úgy érzem, régen nem volt senkije, másszor pedig azt,
hogy körülrajongják a nők. Meg minden más is ilyen sejtelmes és kétértelmű. Még az igazi nevét sem
tudom. Vajon miért? Tényleg oka lehet arra, hogy titkolózzon, vagy így akarja többnek mutatni
magát?

A mai napot beszéltük meg, hogy találkozunk. Vajon Ő is fejben tartotta? Vagy hívjam Én?

Délután ½ 3-kor hívott. Van-e még kedvem? Persze. Még beugrik az Anyjáékhoz, aztán felhív, ha
elindul a városból.

Valahogy mindig tele vagyok aggódással, hogy mi vár rám nála.

Este 8 körül érkeztem meg. Nagyon ramaty állapotban volt, megviselte a tegnapi buli. De mégsem
lehetett okom panaszra az ágyban.

--

Evés, ivás, alvás, szex. És séta a parton. Úgy volt, ma este hazajövök, de nem.

Éjszaka kimentünk a haverjaival a partra tűzet gyújtani. Séta közben odaszólt egy haverjához.

- Milyen volt a csaj?

- Nem volt nagy szám. Kipróbálhatod - válaszolta a haverja.

Mintha ott sem lettem volna. Bele is csíptem a derekába. Ez így megy? Ennyire nincs tisztelete
annak a nőnek, aki vele van? Ennyire nincs tisztelet egyáltalán a nők iránt? Vagy milyen nőkkel
veszik ezek körül magukat?

---

Másnap szex reggel is, délben is. Jó élet. Délután megint séta, megnéztük ég-e még a tűz.

A két nap alatt több furcsa telefonja volt. Nőktől és állítólag féltékeny férjektől. De a szavaiból
nem lehetett egyértelmű következtetéseket levonni. Mármint nem tudtam eldönteni, hogy ezek valós
beszélgetések, vagy Ő akarja a témát így beállítani.

Viszont volt egy olyan telefonja, hogy „jó, akkor csütörtökön……….. pénteken pedig mész”.

Velem is így szokta megbeszélni a randit! Vajon ez is az volt? Mellettem?

Éjjel összebújva azt suttogta a fülembe.

 

- Imádlak

- Én is - válaszoltam.

- Csináljunk gyereket

- Rendben

- ………



- De miért tőlem akarsz gyereket?

- Már van referencia

--

Kedden már dolgoznom kellett. Este jelezte, beszélgetni akar. Felhívtam.

- Szia Édes

- Szia

- Nem tudom mi lesz velem

- Miről beszélsz

- Ez legalább egy szép mese volt

- Most miért beszélsz rólam így? Vagy most mi van?

- Csak az a biztos, amikor itt vagy

- ………

- Na szia

- Szia

Nagyon szomorú volt a hangja. Még nem köszönt el olyan szárazon, ahogy most.

---

Szerda este fürdés, és felismerés. Megint gombám van. Felhívtam.

- Megint hüvelygombám van!

- Én nem csináltam semmit

- Az nem lehet! Valahonnan csak elkaptam

- Biztos annyira telepakoltalak, hogy most jön ki

- Hülye! Három nap múlva? Ez nem így van

- Ne pánikolj!

- Nem fogok. Van rá gyógyszer. De erre nekem nincs szükségem!

- Most beszélnem kell valakivel, beszéljünk később

- Szia

- Puszi

--



Reggel a nőorvosnál kezdtem. A Doki megkérdezte, volt-e mostanában antibiotikumos kezelésem,
mert lehet az miatt van Hát igen.Az volt. Meg azt is mondta, menjek vissza pár hét múlva. Nem jól
látja, és vagy polipom van, vagy terhes vagyok.

Polip, vagy terhesség. Egyik jobb mint a másik. Felrobbanok.

Chris meg annyira aggódott, hogy nem is hívott egész nap.

Persze ma van az a csütörtök, amit megbeszélt valakivel telefonon.

--

Nem bírtam ki. (Hogy utálom ezt a mondatot) Késő este felhívtam. Behallatszott a telefonba, hogy
társaságban, lehet egy bárban volt. És egy női hang. Akinek oda is szólt. Ülj le, megbeszéljük.

Elmondtam neki:

- Ugyanaz a bajom, mint a múltkor

- Hát az hogy lehet?

- Nem tudom. Azt mondta a Doki, ez nektek nem okoz gondot. Meg mondott mást is. Vagy polipom
van, vagy terhes vagyok.

Elkezdett nevetni.

- Ne nevess!

- Csak egy játék

- Mi?

- Játék az élet! Majd később beszéljünk. Puszi

Amikor azt mondta gyereket akar, és hogy van referencia, vajon arra gondolt, hogy én már képes
voltam egyet egyedül felnevelni? Neki csak a kényelmes tudat kellene? Hogy van egy gyereke?
Könnyen lehet.

Nem!!!!

Nem lehetek terhes!

--

Gyönyörűséges  idő  van.  Munka közben rám jött,  hogy  jó  lenne  elmenni  valahova.  De  hova
mehetnék? Hozzá.

Negyed 12-kor hívtam, nem vette fel.

Fél 1-kor foglalt volt, vagyis elutasított. De ez olyan volt, mintha automatikusan elutasított volna.
Mert be van kapcsolva a hívástartása. Ezt már mondta.

Pár perc múlva kicsörgött, de megint nem vette fel.



Szórakozik velem? Írtam egy üzenetet.

- „Jól van. Nem hívlak többé. Szia”

Előre sejtettem, pocsék délutánom lesz. Elmentem Eve-hez, kellene festenem neki egy képet.
Közben megnéztük mit mondanak nekem a kártyák. Chris az én emberem, és én vagyok az Övé. De
mindkettőnknek le kell küzdeni a korkülönbséget, mert ez nagyon zavar minket. A tenyerén hordoz,
én vagyok a királynője. Szóval nagyon jókat mondott. Ne küzdjek ellene. Tartsam meg, ne lökjem el
magamtól.

Még  ott  voltam,  amikor  Chris  hívott.  Nem akartam,  de  mégis  felvettem,  rászóltam később
visszahívom, most egy tárgyaláson vagyok.

Félóra múlva meg is tettem, viszont megint nem vette fel.

Egy óra múlva újrapróbáltam. Semmitmondó beszélgetésünk volt.

- Milyen tárgyaláson voltál?

- Egy képet kell csinálnom, egy másikat meg elvittem

- Mi volt azaz üzenet?- kérdezte

- Ideges voltam

- Miért?

- Mert nem vetted fel, aztán elutasítottál, aztán megint nem vetted fel

- Aludtam. 2-kor keltem fel. Biztos félrekapcsolt.

- Mindegy - hagytam rá a szánalmas magyarázatot. A mobilok nem kapcsolnak félre.

- Mész valahova? Isztok valamit? - kérdezte. Tudja, hogy nem járok sehova.

- Nem. Nincs kedvem sehova menni. De jó hogy mondod. Veszek valamit és leiszom magam -
jeleztem volna, hogy hülyeségeket beszél.

- Lehet Én is. Majd később beszéljünk. Puszi

- Szia

Az egész beszélgetés alatt éreztem, hogy nincs kedvem mosolyogni. Valami megváltozott. De mi?

Már itthonról ezt írtam neki:

Csak azt szerettem volna megkérdezni, láthatlak-e?

Nem válaszolt. Ezzel válaszolt.

Tudom, hogy ilyenkor mi fog történni. Így is lett. Ezt írtam:

- „Elbúcsúzom. Ne kérdezd miért. És kérlek ne beszéljünk. A mesének ugyanaz lesz a vége úgyis.
Akár hosszú, akár rövid. Nincs értelme húzni. És ennek a mesének már akkor vége lett, amikor a



3-as számú utazó elköszönt. Persze nem bánta meg, hogy visszament. Sőt. De most tényleg mennie
kell. Szépen akar emlékezni. Puszi

--

Eve tegnap papot, gyereket látott a közös jövőnkben. És Chris-nek lesz türelme kivárni engem. Ez
nagyon érdekes. És nem stimmel.

Különben meg feszülnek a melleim. De ez hülyeség. Az egyetlen terhességem is milyen nehezen
jött létre. Most meg pár kefélés és terhes lennék? Bebeszélem magamnak.

David nőjével álmodtam. Ott voltam náluk. David nem volt otthon, a nőjével beszélgettem. És
érdekes, szimpatikus volt.

Elfogadtam őket? Együtt? Ez számomra értékes érzés.

Na most  az  van,  hogy 10 percenként  nézem a telefonom. Nagy nehezen belekezdek valami
egyszerű házimunkába,  de jár az agyam. Minek? Ez már az elején látszott,  csak nem akartam
észrevenni. Ő megmondta. Ne éljem bele magam. Csak szex.

Magamnak köszönhetem. Hülye picsa vagyok. Ebben a helyzetben bármit lépek, én húzom a
rövidebbet. Ha lelépek azért, ha maradok azért. Ha vele maradok szenvedek, ha nem, itt leszek
magányosan. Chris ezt észre sem veszi. Érzelmei nincsenek. A barátaival átmulatja az estéit, minden
ujjára 2 nő jut, tehát ezen a területen sem fogok hiányozni.

Most megint tanulnom kellett volna valamit? De mit? Hol hibáztam?

Nem kellett volna engednem? Nem kellett volna elmennem, akkor amikor először úgy döntöttem,
hogy nem megyek? Nem kellett volna hívnom? Hogy lehet ilyet kívánni valakitől, aki már 20 éve
egyedül él? Ráadásul ezt már nagyon unja.

Hogy lehet ennyire kiismerhetetlen? Ha együtt vagyunk, ölel, csókol, bújik, figyelmes. Csak úgy
árad belőle a szeretet éhség. Ha telefonon beszélünk, akkor is van ilyen, legtöbbször mégis úgy
érzem, egy senki vagyok az életében.

---

Két nap telt el. este 7-kor hívott.

- Mi volt azaz sms? Ittál és pánikrohamod volt?

- Nem ittam, és nagyon komolyan gondoltam

- Na jól van, de beszéljünk még róla

- Nincs miről. Ha mi beszélünk, annak nincs jó vége. Vagyis jó vége van, de még sincs

- Mi van?

- Nincs értelme a beszélgetésnek, mert úgysem arról beszélünk, amiről kell

- Rendben Puszi - mondta gyorsan.

- Szia



Nagyon gyorsan bontotta a vonalat. Hú, kezdődik a küszködés?

--

Mintha elmúltak volna az érzéseim a Chris iránt. Már nem mosolyog a lelkem, ha rá gondolok.
Nem érzem a hiányát. Sőt, ha elképzelem, hogy elmegyek hozzá, rögtön az jut eszembe, minek?

--

Hajnal 4 előtt ébresztett a hívásával.

- Szia - vettem fel

- Nagyon rossz hangulatban vagyok

- Miért?

- Meghalt egy haverom. Nagyon fiatal volt. Gyere el este

- Nem tudok, csak holnap délután. Dolgozom

- Vegyél ki szabadnapot

- Az nem úgy megy. Egyébként is azt mondtam, nem megyek. Nem tűröm a vetélytársakat

- Jó. Akkor majd hívjuk egymást………..ha akarjuk

Ezt megint miért kellett? Manipulál? De miért? Mit akar elérni?

---

Vasárnap hajnal ¾ 5-kor csörgetett meg legközelebb.

- Gyere el

- Nem megyek

- Gyere már el - fogta kérlelőre

- Nem megyek!

- Jólesne ha láthatnálak

- Nem

Egy női hangot hallottam a háttérben vihorászni.

Pár perc múlva megint hívott.

- Nagyon egyedül érzem magam, gyere már

- Úgy hallottam nem vagy egyedül. Behallatszott a telefonba egy nő hangja

- Egy haver volt itt a csajával



- Akkor sem megyek

Újra csörgött a telefon.

- Gyere már. Itt várlak a karosszékben. Csinálok neked reggelit mire ideérsz

- Nem!

Vagy  5x  hívott  még.  Végül  annyira  kiverte  a  szememből  az  álmot,  hogy  kocsiba  ültem és
elindultam.

Reggelit végül is nem készített. Helyette épp az ágyat igazította a szobában.

A szomszéd szobában is látszott az ágyon, hogy használták.

Nem tudhattam, hogy kölcsönadta a lakást valakiknek, vagy Ő is benne volt.

Még elszívtunk egy cigit az udvaron. Épp csókolóztunk, mikor jött valaki. A Bátyja volt. Nem
mutatott be, és Ő sem mutatkozott be. Fiatalabbnak néz ki, mint Ő.

Alvás, szex, evés. Így telt el a nap.

- Mit szólnál ha azt mondanám, hogy egy kis kupit üzemeltetek itt a parton? - kérdezte

- Tulajdonképpen nem érdekelne, csak ne használd a lányokat

Nem válaszolt. Később, szex után megint ezt kérdezte.

- Mit szólnál ha bevennénk még valakit az ágyba?

- Ilyenbe nem akarok részt venni. Mondtam már!

Éjjel ½ 12-kor indultam haza. Míg melegítettem a kocsit, megjelent Georg és Robert. Két haverja.
Robert nagyon aranyos, azonnal puszival köszöntött.

Még haza sem értem mikor hívott, minden rendben volt-e az úton.

--

Nem vagyok terhes. Megjött. De akkor polipom van. Nem tudom, ennek örülök-e jobban.

---

Kedden hajnal 3 előtt hívott.

- Szia, nem hiányoltad vasárnap a sétát?

Ezért kellett felébreszteni?

- Nem. Ha neked nem volt kedved kimozdulni, semmi gond

Tényleg ki sem mozdultunk egész nap. Csak fetrengtünk az ágyba. Megviselte a haverja halála.

Egyébként már nincs az a jóleső érzés, miközben rágondolok. Elvette a nőügyeivel, és a furcsa
igényeivel. Lehet, hogy blöfföl. De lehet, hogy nem. Soha nem tudom. És nem értem, miért csinálja.



Jön  a  hétvége.  A  próbatétel.  Könnyű azt  mondanom hétközben,  mikor  dolgozom,  hogy nem
érdekel. Most majd kiderül. Na meg a kocsiban is elromlott a fűtés. Ráfagy a szélvédőre a pára.

A gyereknek pedig van egy duzzanat a füle tövénél. Az orvos sem tudja mi az. Ma reggel megy
vérvételre. Istenem segíts, hogy ne legyen semmi komoly.

---

Reméltem, hogy Chris hívni fog éjjel vagy hajnalban. Nem tette. Már napok óta.

Napközben Paul hívott.

- Jövőhétre szülinapi bulit szervezünk, és szeretnénk, ha Te is itt lennél

- Nem szeretnék - válaszoltam

- Más programod van

- Nincs, de attól tartok, kellemetlenül érezném magam

Egy közös barát mellette lehetett, mert kivette a kezéből a telefont.

- Nincs kifogás. Eljössz és kész. Eszünk, iszunk, és jól érezzük magunkat

- Lehet, nem mennék egyedül

- Akkor többen leszünk. A lényeg hogy megünnepeljük a szülinapunkat

- Majd meglátom

Nekem is szülinapom lesz. Elmenjek?

Lehet ott lesz David is a nőjével. Egy baráti körünk volt.

Túl vagyok már rajta? Jól fogom magam érezni, vagy csak feszélyezem magam is, és a társaságot
is?

Ne menjek? Akkor itthon leszek egyedül.

Vagy Chris elhív? Nem hiszem. Most se hívott.

Hívjam el én? Nem fog eljönni.

Kattog az agyam, mit csináljak.

Délután 2-kor felhívtam. A hívott szám nem kapcsolható. Ilyen még nem volt!

Ezt talán intő jelnek kellene vennem. Ne hívjam. Nem véletlenül kapcsolta ki a telefonját.

Lehet, most van a temetés. Ha így van, utána lehet, összejön a család, ahol inni fog.

Délután ¾ 6-kor még mindig nem volt kapcsolható. Most már azt mondom, szórakozik velem.

Este ½ 8. Még mindig nem kapcsolható. Küldtem egy üzenetet.



„Szia. Miért vagy kikapcsolva?”

Legalább tudni fogom, ha bekapcsolja.

Steve-el beszéltem chat-en. Kérdeztem, mi a véleménye David nőjéről, Steve sokat beszélgetett
vele, a nő panaszkodott David-re. Nemrégiben össze is vesztek. Szerinte nagy ellentétek voltak, nem
egyeztek az érdekeik.

Elégtételt éreztem. Nincsenek együtt. Nem mintha érdekelne, de jólesik a káröröm.

Chris még este 10 után sem kapcsolt be. Még egy sms.

„Kicsim nagyon aggódom. Mi van veled?

---

Még mindig nem kapta meg az üzeneteket. Nem kapcsolható most sem. Ez vajon mit jelent?
Kórházban van? Lecsukták? Nővel van? Kikapcsolták a telefonját, mert nem fizetett? Nem tudok
senkit megkérdezni, ez így nagyon nem jó!

Megint küldtem neki egy üzenetet:

„Aranyszívem már totál pánikolok. Kapcsold be kérlek!!!!

Minek küldtem. Amíg az előzőeket nem kapja meg, addig ezt se. Baleset érte? Letartóztatták? Mi
történhetett? Egyik barátját bejelöltem az FB.-n. Még nem igazolt még vissza. Vajon megteszi? Miért
kellett Chris-nek titkolóznia? Egyik cigit szívom a másik után. Lehet semmi baj, csak szórakozott,
szórakozik velem? Miért így kell szakítani?

--

Már tényleg azt gondolom, hogy nagy baj van. Még mindig nem kapcsolható. 4 nyugtatót vettem
tegnap este, de így is nagyon rossz éjszakám volt. Vagy direkt csinálja? Menjek utána a partra? Nem
megyek. Volt már ilyen az életemben. Annyira aggódtam, utánamentem valakinek, mert azt hittem
nagy baj van. De csak egy másik nővel hentergett. Többé nem teszem ki magam ilyennek. De jó
lenne, ha haverja visszaigazolna. Más lehetőségem nincs.

Munka után,  megkértem egy  barátomat  vigyen ki  a  tengerhez.  Nem éreztem magam olyan
állapotba, hogy vezessek. A háznál nem volt, és a kocsija sem. A kunyhóban sötét. Már eljöttünk,
amikor eszembe jutott, ott kellett volna hagyni egy papírt, hogy itt voltam. A bár előtt sem volt a
kocsija.

Ez teljesen felesleges út volt, így este 6-7 fele, Ő biztos nincs otthon. Lehet a bátyjánál volt, lehet
egy nőnél. Annyi itt a lehet.

--

Ma van a szülinapja.

Délután felhívott!!!!!

- Szia!! Mi történt, már nagyon aggódtam

- Bezártak pár napra



- Miért

- Az miatt a hülye miatt

- De mit csináltál? Azért az komoly, hogy bezártak

- Úgy gondolták, hogy veszélyes vagyok

- És most hol vagy?

- Nem tudom mi lesz a vége

- Mit csinálsz a hétvégén?

- Nem tudom, ki akarok menni a világból. Mindenből elegem van

- Boldog születésnapot egyébként

- Köszi

- Figyelj, barátaim szülinapi partit rendeznek, nekem is most lesz, oda esetleg elmehetnénk

- Jó ötlet

- Szerintem, jól éreznéd magad. Kicsit kikapcsolnál

- Holnapután lesz egy tárgyalás, akkor kiderül, hogy mi lesz

- Ilyen gyorsan

- Igen

- Akkor majd kiderül, hogy tudunk-e beszélni a hétvégén

--

Másnap, dél körül felhívtam. Tegnap este berúgott, álmos volt a hangja.

Este  egy bárból  hívott,  aztán mikor  ment  hazafele  a  városba.  Jó  volt  vele  beszélgetni.  Úgy
terveztük, ha holnap minden rendben lesz, elhozom magamhoz, és nálam leszünk a hétvégén. Furcsa
lesz, és sok minden más megvilágításba kerül.

--

Ma volt a tárgyalás. Kiderül, hogy lecsukják, vagy sem. Délután csörgött rám. Már nagyon feszült
voltam az idegességtől. Azt mondta, egyelőre minden rendben, mást nem mondott.

--

Este fotóztam egy rendezvényen, akkor szóltak, hogy kiállítás lesz, és holnap vigyek le képeket.
Egek!!! Hogy össze tud halmozódni minden.

Chris vajon most is velem tervezi a hétvégét, vagy esetleg meggondolta magát? Fel fogom hívni.

- Halló - vette fel



- Szia. Gondolkodtál a hétvégén? Elmegyünk a szülinapi partiba?

- Még nem gondolkodtam. Éjfél körül bemegyek a városba Anyámékhoz, de szerintem hagyom
magam elrabolni

A továbbiakat nem beszéltük meg. Érdekes fejlemény lesz, ha Ő lesz itt nálam. Akkor tudom meg
igazán, hogy belefér-e az életembe vagy sem. A tengerpart varázsolt el, vagy Ő.

--

Kávézom a kanapén. Rá gondolok,  és mosolygok. Szerelmes vagyok? Most,  hogy bajban van
elfelejtkeztem minden vele kapcsolatos kétségemről.

Úgy beszéltük meg, hogy ma délután érte megyek a városba.

Nagyon hideg volt, a kocsiban pedig elromlott a fűtés.

Délután addig próbáltam csinálni vele valamit, amíg eltörtem az egyik légtelenítő csavarját.

Közben  többször  beszéltem  Chris-el  telefonon.  Elmeséltem  neki,  hogy  milyen  gondom  van,
különösebben nem reagált rá. Ideges voltam. Ez talán egy jel? Lerobbant a kocsi, azért hogy ne
találkozzam vele? Remélem nem.

Egy autószerelő gyorsan megoldotta a problémát. Még jó, hogy valakik házhoz jönnek. Sikerült
Chris-ért mennem a városba. Ez a szülei otthona volt, nem is akartam bemenni. Késő volt már. Chris
is  bizonytalankodott.  Otthon  is  akart  maradni,  meg  nem  is.  Feszültséget  is  éreztem  rajta.
Összepakolt pár dolgot aztán elindultunk hozzám. Ő vezetett. Szeretek én is vezetni, de hagytam,
hátha eltereli a figyelmét. Egyébként nem jellemző rám, hogy a saját kocsimban átengedem a volánt.

A kedélyében voltak mélypontjai.  A szülinapi partira sem mentünk el.  Ezt egyébként nem is
bántam. Lehet nem lett volna szerencsés. Kettesben töltöttük a születésnapunkat.Jól berúgtunk.
Kérdezgettem miről is szól ez az ügy egyáltalán.

Ami igazán érdekelt, azt mégsem tudtam belőle kiszedni.

- Mit akar tőled az a nő?

- Nem tudom

- De valamiért csak meg akar hurcolni!

- Degenerált.A családomról is össze-vissza hazudozott mindent, pedig nem is ismerte őket

- A barátnőd volt?

- Nem

- Ő is így tudta? Vagy mást hitettél el vele? Vagy csak most beszélsz róla így?

- Egy ribanc. Nem is érdekelt. Úgy tudott szopni, hogy leszopta a faszomról a gumit

- És hogy került oda hozzád? Hívtad?

- El akart jönni.



- De én már voltam neked! Miatta kaptam a fertőzést?

- Az első fertőzésednek volt oka. A másodikat nem értem

- Volt egy harmadik nő is……… Te mondtad

- Ezzel már ne törődj, ez már csak a múlt

- Szeretted?

- Csak dugni szerettem

Nem kaptam válaszokat. De már kérdezni sem volt kedvem.

Egy kicsit megharagudtam. Rendeznem kellett a gondolataimat. Így beszél a volt nőjéről? Vagy
mégsem volt a nője? Dugni szerette! Akkor az volt. Vagy csak használati tárgy? Én is az vagyok?
Hogy gondolkozik Ő?

Nem volt kedvem szeretkezni, még összebújni sem nagyon. Ő ezt sérelmezte. Ő nem ezért jött el
hozzám. De valójában Ő sem kezdeményezett.

---

Vasárnap küldtem Paulnak egy felköszöntő üzenetet. Ha már nem mentem a partira, legalább
udvarias legyek. Ő visszahívott, hogy megköszönje. Elnézést kértem, hogy nem mentem. Azt mondta,
tökéletesen megért, nem kell magyarázkodnom. Ő meg is mondta a David-nek, hogy a helyemben
nem jönne el. Erre a mondatra azonban szívesen rákérdeztem volna, ha nem lett volna mellettem
Chris.

--

Hétfőn dolgoznom kellett, és jó volt úgy hazajönni, hogy itt van.

Este vittem haza. Azt mondta, jól érezte magát nálam. Nem akartam bemenni a lakásba, késő volt
már, de erősködött. Elég kicsi a szülei háza. Az Anyjával nem találkoztam, csak az Apját láttam, az
ebédlőbe sietett egy üdítőért. Én voltam a betolakodó, odaköszöntem, morgott valamit az orra alatt,
többre nem is méltatott. Az egy csöppet furcsa volt, hogy Chris nem mutatott be. Ott aludtam, reggel
onnan mentem dolgozni. Nagyon álmosan, és szerelmesen.

---

Másnap délután beadtam a kocsit szerelőhöz, csinálja meg a fűtést. Chris este hívott, hogy halad
a  javítás.  Mondom sehogy.  Odamegy  és  szétveri  a  fejét  a  szerelőnek.  Mi  van????  Ez  milyen
hozzáállás.

---

Következő nap is többször beszéltünk.

Egy csörgetésénél foglalt voltam, többször hívott, de nem akartam megszakítani a beszélgetést.
Később hívtam vissza.

- Miért nem vetted fel? - számon kérő volt a hangja.



- Egy barátnőmmel beszélgettem

- Az fontosabb?

- Kórházban van, mert stroke-t kapott

- Aha - mondta jelentőségteljesen.

- Miért? Mi volt olyan fontos? Hogy folyamatosan hívtál?

- Semmi. Elvonási tüneteim vannak a cigi miatt. És inni készülök

- Te tudod - válaszoltam

- Na jól van, majd később beszélünk…….ha akarunk

- Mi van?

- Pusz

- Pusz

--

Péntek reggel 7-kor csörgött a telefon, készülődésben voltam dolgozni. Nagyon friss volt a hangja.

- Na mi az? Még nem feküdtél le?- kérdeztem.

- Dehogynem. Csak olyan hangzavar van a lakásban, hogy felébredtem. És hallani akartam az
álmos hangodat

- Ez jólesett - bár az én hangom ilyenkor már nem álmos.

Mosolygós lett a reggelem.

Szerelmes vagyok!

Vagy mégsem?

Azt szeretem, hogy ragaszkodik?

Azt beszéltük meg, a ma Ő jön. Na alig várom. Egy csomó dolga van erre-arra, nem tudja mikor ér
ide, de jön.

Elég későn, de ideért.

---

Volt egy kis durcáskodásom szombat este. Nem kímélt meg a részletektől, mit csinált vele az a
csaj az ágyban. Már a múlt héten is rászóltam, ez engem nem érdekel. Vajon tudja, mit csinál,
amikor ilyeneket mond? Vagy fel sem fogja?

Az egyik éjjel azt kérdezte.

- Mi lenne, ha szerelmes lennék?



- Ezt hogy érted, hogy mi lenne ha? Vagy most mi van?

Nem folytatta. Ezek a „mi lenne ha…..” kezdetű mondatai. Nem tudok velük mit kezdeni.

Még itt nálam, írt egy levelet egy volt barátnőjének. Szoros lehetett a kapcsolat, mert a kocsija az
ő nevén volt. Ezért akarta vele felvenni a kapcsolatot, hogy ezt lepapírozzák. Ezt a levelet a fiam
barátnőjével akarta elküldeni, mert Ő is azon a környéken lakott. A levelet elolvastatta velem, hogy
jól fejezte-e ki magát. Azonban ahogy olvastam nem tudtam eldönteni, hogy ez most arról szól-e,
amit a szavak jelentenek, vagy esetleg többről.

Mert:

’… amikor EGYÜTT voltunk….., ha NEKED is megfelel….”, szóval egy burkolt „újrakezdhetnénk”
levélnek is érezhette, aki kapta.

---

Hétfő délelőtt ment el, én már a munkahelyemen voltam.

Délelőtt David anyja jött be az irodába. Mi van velem? Hogy vagyok? Van-e valakim? Hogy néz ki?
Hány éves? Úgy számoltam be magamról, mintha minden rendben lenne.

Vajon mit akart? Nem hiszem, hogy ennyire érdekeltem volna.

Később jött egy gondolatom, felhívtam egy közös ismerőst.

-  Szia.  Kérdezni  akarok valamit.  Cordelia  ma meglátogatott,  és  nagyon érdeklődött  felőlem.
Történt valami?

- Persze. Davidet kidobta a mostani nője is.

- Vajon miért nem lep meg?

- Már napok óta szenved, és ki sem mozdul a lakásból

- Remélem Cordeliának nem az volt a hátsó szándéka, hogy esetleg megint felépítem a lelkét a
degenerált fiának

- Pedig elképzelheted. Ezek nem normálisak. Csak magukra gondolnak

- Tényleg nem. Na mindegy, köszi, szia

- Szia

Chris  este  színházba  volt,  aztán  megindult  inni.  Ez  eltartott  egész  másnap  estig.  Többször
beszéltünk, kértem, menjen haza. Majd minden beszélgetésnél elmondta, hogy imád és szeret. Miért
kellett ilyen maratonit innia? Most jött ki rajta az elmúlt hetek feszültsége? Megijeszt, amikor ilyen.
Kár, hogy olyan messze van!

---

Csütörtökön épp ügyfél volt nálam mikor hívott.

- Szia, most nem tudunk beszélni - vettem fel



- Hívjál már fel ¾ 2-kor, fontos

- Miért?

- Orvoshoz kell mennem, és nem akarom elfelejteni

Ilyet nem felejt el az ember! Nagyon ért hozzá, hogy maga felé irányítsa a figyelmet.

Évekkel ezelőtt szerzett egy sportsérülést, ami nem múlt el nyomtalanul, és oda kell figyelnie rá.

Amit persze egyébként nem tesz meg.

Ettől függetlenül felhívtam.

- Délután orvoshoz kell menned

- Köszi Édes, hogy szóltál, majd később beszéljünk

Délután 4 után hívtam, gondoltam megkérdezem mit mondott az orvos.

- Szia, most nem tudok beszélni, kórházba kell mennem, majd később hívlak - hadarta, és le is
tette.

Két óra múlva csörrentett meg, visszahívtam.

- Azt se tudom, hol van az a klinika ahova mennem kell - kezdte.

- A város nyugati részén. Voltam már ott. Átmész a hídon, és a harmadik lámpánál fordulj el kelet
fele. Onnan már meglátod. Elég nagy

- Persze meglesz. Előtte beugrok egy haveromhoz egy hotelbe. majd jelentkezem

- Jó. Szia.

Este 8 után jelentkezett, azonnal visszahívtam. Mégsem vette fel. Aztán újra hívtam. De hiába.
Aztán a másik telefonján csörögtem, nem kapcsolható. Megint az előző. Ekkor már felvette.

- Ez most mi volt? Miért nem vetted fel? - értetlenkedtem.

- Biztos nem hallottam

- És mi újság?

- Várok egy orvosra

- Kivel mentél?

- Anyámmal

- Szólj, ha valamit tudsz. Szeretlek

- Jól van. Én is

Kevéssel éjfél után hívott.



- Orvos sehol, az Anyámat hazaküldtem egy haverom jött érte. Átjöttem egy másik klinikára, hátha
itt ellátnak.

Ez hülyeség. Nem fognak vele így foglalkozni az orvosok, ha repked az egyik klinikáról a másikba.
Egyáltalán ez most mi? Hogy ilyen sürgősen orvos kell neki? Ennyire nem lehet sürgős! Elaludtam.

--

Másnap délután csörgött, gyorsan lehadarta.

- A megyeibe kell mennem, onnan el kell ugranom oda, ahol először kezeltek, de előtte még
elugrok egy ügyben a város másik oldalára

Semmit nem értettem.

Tegnap elküldték kezelésre, és ugrál egyik helyről a másikra?

Vagy sürgősségi ellátást akart egy ortopéd problémára?

Teljesen logikátlan, ahogy beszél a dolgairól. Nem is figyel oda. Csak beszélni akar.

- A város másik oldalán mi dolgod van?

- A csajt sikerült elérni, és le tudom rendezni a kocsi papírjait.

A fiam barátnője a múltkor nem tudta kézbesíteni a levelet. Nem nyitott senki ajtót a lakásban.

Úgy látszik Chris mégis gyorsan fel tudta vele venni a kapcsolatot. Akkor mi szükség volt arra a
levélre, és arra, hogy elolvassam? Miért kellett ezzel mást megbízni?

A kérdéseim száma egyre csak nő, ahelyett, hogy fogyna.

Végül ma befeküdt a klinikára.

--

Másnap reggel már ½ 7 előtt hívott.

- Szia, gondoltam felébresztelek, el ne késs a munkából

- Nem is megyek dolgozni!

- Jól van, puszi

- Puszi

Délután bemegyek hozzá. Remélem, senki olyannal nem fogok találkozni, akivel nem szeretnék.

Délután  ½ 4-től  ott  voltam ½ 9-ig.  Jó  volt  vele  lenni,  és  volt  egy  nagyon  aranyos  jelenet.
Egymáshoz érve ültünk az ágyon. Odajött beszélgetni egy nagyon idős bácsi. Ahogy odaért, ránk
nézett, elmosolyodott és azt mondta: „Az Isten áldjon meg benneteket”. Mit láthatott rajtunk? Vajon
ez Chrisnek is feltűnt? De jó lenne! Nekem nagyon jólesett.

---



Chris másnap is várt. Úgy terveztem, 2 óra fele megyek, ahogy tegnap. De telefonált, inkább
később induljak.

Azt mondta, 5 körül lenne jó. Úgy tudok menni a busszal, hogy ½ 5 vagy ½ 6. Inkább a későbbit
választottam, hogy pihenhessen. Már a közelben voltam, mikor csörgött a telefonom, hol vagyok.
Elaludt, és most nem tudta mi van. A Kisöreg megint ott fontoskodott körülöttünk, „az Isten adjon
össze benneteket” megjegyzéssel. Szeretem az ilyen beszólásait. Későn értem haza éjjel fél 11-re.
Itthonról fel kellett hívjam.

- Rendben hazaérkeztem

- Jól van. Köszönöm a látogatást

- Nincs mit - mondtam, de ez olyan furcsán hatott, ahogy ezt mondta.

Ilyet, és ahogy Ő mondta, a barátainak mond az ember, akik beugranak hozzá.

---

Elvárja, hogy mindennap menjek. Persze csak utal rá, hogy ez kellene, vagy az kellene, esetleg
elejti, hogy de jó lenne látni, de ez időbe és pénzbe is kerül.

--

A hétfőt kihagytam, kedden mentem be hozzá. A telefonban már nagyon türelmetlen volt, mikor
láthat.

De nem várt az ágyán, sőt a kórteremben sem volt. Felhívtam, mondta mindjárt jön.

A kórteremben valahogy furcsa volt a légkör. A betegtársai, mintha zavarba jöttek volna attól,
hogy megláttak. Persze, köszöntek, de az eddigi mosolygós hangnem eltűnt. Mi történhetett?

Pár perc múlva megjelent Chris. Én az ágyán ültem, a kórterem másik végében. Ő megállt az
ajtóban, és elkezdett az egyik betegtársával beszélgetni. Nem az lett volna az elvárható, hogy odajön
és köszönt?

Furcsa érzéseim lettek. Mintha eltávolodott volna. Vagy nem is tudom.

Viszem neki a kaját, ha valami másra is szüksége van, beszerzem.

De ezt mintha természetesnek venné. Mintha ez a kötelességem lenne. Vagy mintha, én akarnám
ezt. Nem tudom megfogalmazni.

Valami történhetett!

Másnap nem mentem. Dolgozni, főzni neki, menni! Sok ez.

--

Csütörtökön már reggel 6-kor hívott.


