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ágynak dönt, forró és beteg!
Erotikus novellák bizarr tálalásban.

Ki itt belépsz, NE hagyj fel minden erénnyel! ;) 

De ha már beléptél… ne csodálkozz! ;)

Durvábbak (csak saját felelősségre!):
+

A lila ötven árnyalata
Köztünk marad

A sötét egyetlen árnyalata
Anonina

A cél sem szentesíti

LMBTQ+ (erre érzékenyeknek):

Játssz velem papás-mamást!
Mentés kész
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Francia kapcsolat

(hommage à Robin O’Wrightly: 
Emlékkönny. Egy igen-zet története)

Pont az újrafestés napján ismerte meg Marie-Louise-t 
is, akinek megtetszett a jóképű fiatalember, amint 
nyakigkékben fizikai munkát végzett a ragyogó szép-
ségű vitorláshajón. A fiatal teremtés addig integetett 
neki a mólóról, amíg Oli észre nem vette .

– Szia, szépfiú! – Amikor figyelmet nyert, fel is 
kiabált neki .

A srácnak is megakadt a szeme a göndör fekete 
fürtös, napbarnította szépségen és annak gömbölyded 
idomain . „Na, ez a meleg pite, nem az almás” – eny-
nyit tudott csak hirtelen átpréselni az agyán, amíg 
még maradt benne elegendő vér.

– Szia, széplány! – Méltányos választ adott neki .
– Marie-Louise vagyok, felmehetek? – Jól nevelt 

volt az istenpottyantotta .
– A Sklodowska? – Olivier imádta néha ugratni 

a lányokat .
– A kicsoda? – Sajnos nem mindenkit sikerült, de 

azért jól szórakozott így is .
– Nem vagy okos, nem jöhetsz fel! – próbálkozott 

be a fordított pszichológiával a fiú.
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– De szép vagyok! Te mondtad! – A csaj nem 
adta fel .

– Inkább én megyek le a te szintedre, nehogy 
összekoszold magad – ajánlkozott készségesen Oli, 
és mondandójába némi szójátékot belevitt, mivel 
már lassan amúgy is úgy beszélt franciául, mint egy 
őslakos. Elképesztő volt a nyelvi tehetsége, bár azt is 
tudta, ha tényleg felkéredzkedik a hajóra a lány, ak-
kor úgysem nagyon fognak beszélgetni .

– Nem félek a festéktől, attól viszont jobban, hogy 
te egy neveletlen okostojás vagy . Még be sem mutat-
koztál! – Marie-Louise-nak is jó, csípős nyelvérzéke 
volt .

Olivier ott a helyszínen bele is szeretett .
– Gyere föl, kislány, és megmondom a ne-

vem! – kacsintott le rá a hídról .
Nem kellett kétszer mondani, a francia hölgye-

mény fél perc múlva már előtte állt a fedélzeten.
– Na, megmondod a neved? Vagy örökké szépfiú-

nak foglak szólítani – mosolygott bele a nyári napsü-
tésbe az angyalarcú szépség . Aphrodité hozzá képest 
bandzsa, ronda boszorkány lehetett, de még akár 
Szép Heléna is leléphetett a dobogóról, ha Párisz 
herceg meglátta volna .

– Olivier Boyar, szolgálatára, hölgyem! – És tisz-
telgett a lánynak, mint egy matróz, még a sarkait is 
összecsapta, így dobbantott .
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Vendége elkacagta magát, konstatálva, hogy ez 
a fiú még vicces is, nemcsak csinos. 

– És most segítesz festeni vagy inkább mutassam 
meg a fedélközt…?

Flörtölni muszáj, írhatta volna át a „navigare necesse 
est” mondást a kamaszfiú, de a lány a lényegre tért:

– Te nem vagy idevalósi, ugye? – majd közel lé-
pett hozzá és meg is csókolta ott mindjárt .

Hát mit tagadja Olivier, valóban nem, így ezzel 
letudva a felesleges udvariassági köröket, egyszerűen 
csak viszonozta a csókot, bár a kezeit próbálta távol 
tartani a lány ruhájától, nehogy összefestékezze . 
Emiatt az egyensúlyuk megbillent, és majdnem leül-
tek a frissen mázolt oldalpadra, amit mindenképpen 
meg akart akadályozni, nehogy emiatt még egyszer 
le kelljen festenie . Nem bánta volna az ölelés miatti 
pluszmunkát, de bánta volna a leányzó szerelését, ki 
tudja, honnan jött, kicsoda, még bajba keveredik mi-
atta, ha látható nyomot hagy ruháján az együtt töltött 
idő. A csókja mindenesetre isteninek bizonyult, ami 
miatt végül is a szíve döntött a józan esze fölött .

– Talán mégis inkább bújjunk el az avatatlan 
szemek elől – suttogta a frissen megismert szerelme 
fülébe, mikor sikeresen stabilizálták középpontjukat, 
és nem csüccsentek le a még száradó deszkahalomra .

* * *
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Kézen fogta a lányt és leszaladt vele a hajótestbe . Lent 
egy aprócska helyen teljesen jól berendezett mini-
jacht-belső fogadta Marie-Louise-t, aki ezen teljesen 
elcsodálkozott:

– Jesszusom, ti kőgazdagok vagytok!
– Ne ítélj meg senkit a külseje alapján – kacsin-

tott rá megint a fiú. – Nem vagyok gazdag. Ez a hajó 
egyébként a nagyapámé…

– Miért, ő nem számít családtagnak? – lepődött 
meg hirtelen jött vendége .

– Ez hosszú történet – legyintett Olivier, majd hoz-
zátette: – Kezet mosok, ha nem haragszol… Addig ülj 
le, és várj meg, gyors leszek, ami a kézmosást illeti…!

Nem akart hülyeségeket beszélni, de mégis sike-
rült neki . Pedig bármelyik helyi lányról képes volt 
ledumálnia a bugyiját, de ezen az erőszakos, ráter-
mett teremtésen nem tudott eligazodni . Most vagy 
egy szexi pszichopata és le fogja gyilkolni, hogy majd 
belekerülhessen a másnapi marseille-i lapokba, vagy 
pedig egy őrülten vakmerő kéjnő, aki idegeneket ko-
paszt meg kedvtelésből. Egyik sem tűnt túl kellemes 
lehetőségnek Oli számára, de valahogy mégis csábí-
tóbb volt a vendég, mint a fenyegetés . 

– Jól van, menj már – nevetett rá Marie-Louise . 
– Biztosan nem tűnök el a családi ékszerekkel!

Bizonyítékként helyet is foglalt a hosszú kana-
pén, mely kinyitva ágyként is funkcionált a hajótest 
közepén .
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– Nem is tudnál – már a mosdóból hallotta a fiú 
hangját –, itt, kérlek szépen, egyetlen egy ékkő van 
csak, az is te vagy!

Tényleg nem tudta, mi ütött belé, hogy ilyeneket 
mond egy teljesen vadidegennek . Még akkor is, ha 
az ellenállhatatlan… 

– Bókol a helyes fiúka – kuncogott a lány, és 
csendben megvárta, míg Olivier végez a tisztálko-
dással, addig csak körbetekintgetett a hajóban, nem 
hagyta el a helyét .

Vendéglátója valóban nem húzta sokáig az időt, 
kilépett és a kis bárhűtőhöz ment, amelyben főleg 
alkoholos italok voltak – mon Dieu (úristen) –, de 
talált valamilyen üdítőital-szerűséget is. Mikor ki-
emelte az üveget, akkor látta meg, hogy az akkoriban 
Magyarországon még kevéssé ismert, de legendák 
szereplője volt a kezében: Coca Cola. „Pöpec!”

– Mit parancsolsz? Van itt bor, whiskey, valami 
gin, még több bor, meg Coca Cola… – kínálta meg 
Marie-Louise-t .

– Te mit iszol? – kérdezte búgó hangon a lány .
„Isten, most segíts meg” – nyögött fel a fiú, persze 

csak mélyen magában . Alkoholt nem ihat, nem bír-
ná, nem is merné… Ez a lány alapból megrészegítette 
ezen a szent vasárnap koradélutánon, már innia sem 
kell, hogy tündért-angyalt lásson . Vagy csak rózsa-
szín ködöt… 
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– Maradjunk a kólánál – mosolygott vendégére, 
majd kiemelt két kis üveget a hidegről, feltépte han-
gos szisszenéssel a kupakját a hűtő oldalán, és két 
pohárba töltötte a habzó levet .

– Rendben, már úgyis jól szórakozom – fogadta 
a leány Olivier mosolyát .

Leültek egymás mellé a kanapéra . Mindketten 
tudták, hogy miért vannak ott, ahol, és mit akarnak 
a másiktól . Letéve poharaikat egy kis asztalkára a ka-
napé mellett, ismét csókolózni kezdtek, de kibonta-
koztak az ölelésből, mikor igazából mindkettejüknél 
beütött a gondolat, hogy semmit nem tudnak egy-
másról . Néha jobb ez így, de nem biztos, hogy szeren-
csés dolog lenne tudatlanság miatt esetleg beszerezni 
valami nemibetegséget… 

– Van egy ötletem – mondta meghitt hangulat-
ban Marie-Louise . – Mindketten egyszerre csak egy 
kérdést tehetünk fel, cserébe egy válasz, egy gomb 
a kérdező ruháján… Aztán tovább. Na? 

– Ez izgalmasnak hangzik – melegedett bele 
a srác. – Kérdezz először, mert te szólítottál meg.

– Így gondoltam én is, te tényleg okos fiú vagy – el-
helyezkedett a lány a kanapén, hogy később egyszerű 
legyen róla levenni a ruhát . Nem kertelt, mindig is 
nyitott természet volt, aki szeretett kockáztatni, ha 
valaki megtetszett neki .

– Honnan jöttél? Eszméletlen jól beszélsz és 
nincs akcentusod, de nem vagy francia, az holtbiztos .
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– Magyarországról – felelte Oli a legnagyobb ter-
mészetességgel . 

Átlendült a holtponton, nem számított neki, hogy 
megnyeri-e magának a lányt, mert már tudta, hogy 
révbe ért . „Hány gomb van azon a ruhán?”

Egyet ki is gombolhatott a francia hölgyike nya-
kánál .

– Hú, ez nagyon tetszik – suttogta Marie-Louise, 
mert imádta a külföldieket, volt bennük valami sej-
telmes, idegen és izgató .

– Fogadjunk, kislány, nem tudod, mi a fővárosa 
és hol helyezkedik el – bújt ki megint a kötözködő 
okostojás Olivier-ből.

– Ez kérdés? – eresztett meg egy dívás mosolyt 
partnere . – Én tényleg csak szép vagyok, okos nem… 

– Nem kérdés, de kigombolhatsz az ingemen 
egy gombot, mert végtére is mindegy, hol van 
Magyarország, ha mi ketten itt vagyunk – suttogta 
felhevülten a srác, és közelebb ült .

– Nem-nem, a játék az játék – Marie-Louise hősi-
esen állta a szabályt . – Kérdezz .

– Hát jó – sóhajtotta, mert belátta, hosszabb ide-
ig elidőznek csevegéssel, holott ő már inkább a testi 
örömöknek nyitott volna utat . – Hány éves vagy?

– Tizenhat – pattintott ki a francia egy gombot 
Oli ingén, ő is a nyakánál, hadd szeressék meg egy-
másban a rendet . – És te?
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– Én is – hazudott a kamasz, mert hiszen csak 
tizenöt múlt, bár ádámcsutkája és alkata miatt idő-
sebbnek tűnt. 

De mit számít egy év, ide vagy oda? Csak haladja-
nak már . Még egy gomb kinyílhatott a lány ruháján, 
így előtűnt egy medál a nyakában.

– Te szűz vagy még? – ennél butább kérdést senki 
sem tehetne fel a másiknak, de Olivier-nek sikerült 
meglépnie . Mintha valami elmezavar lépett volna fel 
nála, vagy csak a türelmetlenség, nem lehetett tudni . 
„Hülye vagy, hogy lenne már szűz, hát úgy beháló-
zott, mint egy profi ribanc” – korholta magát az ok-
vetetlenkedésért .

– Miért, te szűz vagy? – Ő is kérdést kapott válaszul.
„Na, ilyenkor mi van? Gombolom vagy nem gom-

bolom?!”
Mindketten elnevették magukat, mert erre a fel-

állásra nem számítottak, de rájöttek, ha egyszerre 
mondják ki:

– Nem! – Akkor pont szinkronban gombolhat-
tak is .

Olivier hárommal volt beljebb, míg Marie-Louise 
kettővel. A fiú kezdte élvezni a játékot magát, hogy 
így megismerhet egy elsőre könnyű alkalomnak gon-
dolt lányt, aki lehet, hogy nem egy észlény, de a szíve 
a helyén, és szeret játszani, kicsit a lélek kisgyerme-
két is előhozta belőle.
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„Ez nem olyan, mint a többi, legfeljebb csak ha-
sonlít hozzájuk” – tűnődött magában, ha a teste még 
egyáltalán engedte gondolkodni .

– Gyakran csinálsz ilyesmit…? – hajolt közel fris-
sen megismert partneréhez .

– Mit? Ezt a játékot? – incselkedett vele a lány, 
hogy megint kérdéssel válaszoljon . De nem akarta 
magára haragítani a kamaszt, ezért gyorsan vála-
szolt: – Attól függ, mi a gyakori. Hetente-havonta-
évente, nem is tudom… 

Kicsit sok volt az a tíz, akivel eddig dolga akadt, de 
ezt nem mondhatta el ennek a fiatal srácnak, annyira 
azért nem volt mély a nexus . (Még .) Ki vallana be ennyi 
pasast egyáltalán, ilyen fiatalon? És ez egy talpig becsü-
letes, jó fiú, nem ronthatja el vele ezt a remek kis ismer-
kedést . Patt, a negyedik gomb, a két melle között… 

– Most te jössz, te mennyire vagy tapasztalt? – egy-
re mélyenszántóbb kérdések, de hát Oli kezdte, így 
hát erre is felelnie kellett . De most mit mondjon, jó 
néhány lányt megsimogatott és -csókolgatott, de csak 
kettővel került olyan kapcsolatba, amilyenbe, azzal is 
ezen a nyáron, a palotában… „Ciki gyakorlatilag majd-
hogynem szűznek lenni, vagy sem?”

– Erre csak akkor tudok válaszolni, ha megmu-
tathatom – vigyorodott el mindent sejtető mosollyal 
a fiú, és ráhajolt a francia lány vállára, hogy megcsó-
kolja a nyakát .
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Most legyen ennek a játéknak vége, és térjenek 
a tárgyra, ezt kívánta ott ebben a pillanatban .

– Le vagyok maradva egy gombbal, cu-
kifiú – duruzsolta Marie-Louise a magyar fiú fülébe, 
ahogy hallótávolságba került .

De ha már ott volt, kigombolta magának .
– Akkor gyorsan felelj nekem – lehelte a fülébe 

vissza Oli –, meddig érsz ma rá?
– Sötétedésig nem fognak hiányolni – suttogta 

a lány, és hagyta, hogy kinyíljon az ötödik gomb is, 
szabaddá téve a felsőtestét. – És te?

– Egy örökkévalóságig – hangzott a mosollyal 
vegyes sóhajtás, és pattant az ing .

A kamaszfiú két tenyerével beborította a feltá-
ruló kebleket, megcsókolta a közöttük lévő helyet, 
és átölelte alkalmi kedvesét, amilyen szorosan csak 
bírta . Ezen a ponton mindketten belátták, hogy nincs 
értelme tovább kérdezősködni, sem pedig játszadoz-
ni, kétségtelenül pattanásig feszítve az idegeket . Bár 
el kellett ismerjék, eddig ez volt a legkülönlegesebb 
együttlétük, amelyet átéltek, ahogy gondtalan fiata-
lokként hódolhattak a szerelemnek, kettesben, egy 
vitorláshajón, a marseille-i kikötőben…
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Naróttama és Vrindávani

(se-xi-fi)

Nomen est omen. 2017

„Naróttama és Vrindávani” – ez volt a kézzel festett 
képre írva a hátán, szép, kalligráfus betűkkel, finom 
ívű vonalvezetéssel és mélykék tintával.

Két kezébe fogta a képet, úgy bámulta megbabo-
názva . Naróttama és Vrindávani, bárkik is lehettek 
ezek ketten, jól egymásba gabalyodtak, annyi szent . 
Igényes kontúrral megrajzolt testüket akvarellfesték 
fedte szemérmesen. A bőrük kék volt, akárcsak az indi-
ai isteneknek, és Naróttama, aki a férfi volt, Vrindávani 
fölé hajolt. Fekete szemükbe szenvedélyt festett az értő 
kéz, testük izmaiba erőt és szerelmet varázsolt a mű-
vész, aki megalkotta a szeretkezés eme avatárjait .

– Hm .
– Mi az?
– Ezt te láttad már?
– Nem tudom, meglehet . Nagyon sok lelet antik 

mű-gyűjtőktől jön, az én kezem alatt mindenképp 
átmegy, de nem emlékezhetek mindenre . Mi az?
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– Naróttama és Vrindávani, egy festett kép két 
emberről.

– Ó, te jó ég, arra emlékszem! Az egy igen régi, 
2017-es darab. Vigyázz rá, mert nincs belőle másolat!

– De… Te láttad, mi van rajta?
– Persze, hiszen erre emlékszem . Hát… Valóban, 

nem mindennapi jelenet .
– És szerinted ez így… Rendben van?
– Nos, hát, ha engem kérdezel, pont azért vagyunk 

a Korlátozott Elérésű Művek Tárában, hogy ilyen, hogy 
is mondjam, rendszerellenes leleteket dokumentáljunk .

– Igen, de ez… Ilyet ma már nem csinál senki!
– Valóban, ez az ősök szokása volt. Tiszteletben 

kell tartani . Persze nem mutogatjuk . De megtörtént .
– Megmondom őszintén… Engem elvarázsol.
– Akkor tedd le! Semmiképpen nem szabad a ha-

tása alá kerülnöd!
Letette, de nehezen, lopva még oda-oda sandított 

a két, egymásba feledkező lény nászára. Megpróbálta 
elképzelni, milyen érzéseket élhettek át, milyen han-
gokat adhattak ki, és megannyi fantazmagória lepte 
el az agyát hirtelen, amelyekkel azelőtt nemigen talál-
kozhatott . Vagy, ha meg is jelentek a lelkében, azonnal 
megkapta a szérumot, mint itt Metropolisban min-
denki . Most azonban azon kapta magát, hogy engedte 
a bizsergést végigfutni a hátán, majd visszatolulni 
a gyomrába, ahol finom remegésként véget ért.
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– Mi van veled? Gyere ide! Még leltározni és ka-
talogizálni kell a ma reggel érkezett anyagokat is . Mi 
az? Te izzadsz? Hiszen nincs is meleg!

– Ó… Nem vészes… Azt hiszem, el kell mennem 
egy időre…

– Ne most! Még mindig nagyon sok dolgunk van, 
egyedül nem győzöm!

– Jó, de…
Le kellett ülnie, méghozzá sürgősen. Egyrészt 

Naróttama és Vrindávani minden mozdulatukkal és 
pillantásukkal egyre jobban átvették az uralmat a tes-
te és a lelke felett, ennek okán pedig bizonyos tagjai 
kezdtek önálló életet élni . Utoljára ilyet akkor érzett, 
amikor… Még tizennégy éves volt. Utána vitték őt is 
a többiekkel együtt beoltani a szérummal . 

Az injekció, amely minden problémára megoldást 
nyújtott. Nem voltak háborúk, nem volt erőszak, 
semmilyen barbárság, amely ezekre a primitív 21 . 
századi emberekre jellemző volt. A béke, a rend és 
az egyetértés szinte végtelen unalma söpört végig 
Metropolison, mikor Ajád Posztoprinusz feltalálta 
az elemi ösztön ellenszerét .

A reprodukciót a legfejlettebb technikával meg-
oldotta az emberiség: mindannyian ellenőrzött kö-
rülmények között, petricsészéből egy keltetőméhbe 
átkerülve látták meg a csupasz napvilágot .

– Egek! Rémesen nézel ki, inkább mégis jobb, ha 
kimész! Hívjak orvost?
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– Nem… Köszönöm!
Halk nyöszörgést hallott előtörni a torkából. 

Agyát elöntötték a képek . „Naróttama és Vrindávani!” 
Aztán valami mélyről jövő késztetést érzett, amitől 
egy pillanatra nem tudott gondolkodni, a hátára vet-
te az őrjöngő öröm érzete, melyet olyan régen nem 
ölelt már magához… Megremegett a lába, ahogy ott 
ült a széken, de hagyta, hadd legyen így . Nedvességet 
érzett az ágyékában .

– Most már… Jó .
Mintha pár másodpercre a mennyországba került 

volna .
– Akkor jöhetnél segíteni, mert nemsokára jön 

a raport, és én nem tudok mit felmutatni!
Azon gondolkodott, mit csináljon, hiszen így nem 

kelhetett fel a székből. Aztán gondolt egyet, és elta-
karta magát a kényes helyen a képpel .

– Na, mit akarsz még azzal a lelettel? Hozd csak ide! 
Odavitte, remélve, hogy nem kerül kínos szituá-

cióba a testfunkciói miatt . De szerencséje volt, vagy 
talán mert a közvetlen főnöke nem kereste ezeket 
a jeleket, nem figyelte a nyomokat.

– Így ni. Eltesszük, jobb időkre… Jobbakra, ha 
az emberiségnek talán egyszer visszatérne az esze… 
Vagy a szíve .
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Búvóhely

Hangos nyikordulással tárult fel a garázs ajtaja . Két 
fiatal surrant be kézen fogva a félhomályba, majd 
ugyanazzal a gyorsasággal zárták magukra az ajtót, 
ahogy kinyitották . 

– Biztos, hogy itt csak mi vagyunk? – suttogta 
a lány .

– Tuti. Anyám késő estig dolgozik… – válaszolta 
halkan a fiú.

– Gyakran lehetsz egyedül… 
– Kibírom .
Két oldalról vékony üvegablakokon beszökött 

némi fény. A fiú ismerte a járást: az ő elhagyatott ga-
rázsuk volt . Autó már régen nem lakott benne, annál 
inkább sok kacat, elhagyott zongora, rengeteg könyv, 
csillogó dobfelszerelés a sarokban . Kész emlékbánya 
és házimúzeum. Úgy tűnt, több generáció élete lan-
dolt ott, a feledésre bízva magát .

– Az én apám is dolgozik, mint a hülye… Kell 
a pénz, azt mondja . Nekem inkább egy apa kéne…

– Az nekem is .
– Ne haragudj…
– Semmi baj . Kiskoromban elhagyott . Anyám 

egyedül nevelt fel… 



21

A lány megállt a zongora mellett és elmélázott egy 
pillanatig .

– Nekem nagyon hiányzik…
– Ki?
– Anyám…
A fiú ránézett, fürkészve és meglátva a szomorú 

tekintet mögött az igazi választ .
– Istenem . Sajnálom .
– Semmi baj . Nem tudhattad . Fél éve . Rák…
– Basszus! 
Nem tudott mit tenni, odalépett hát a verseny-

hangszer mellé, hogy gyorsan átölelje az elérzéke-
nyülő lányt. Hagyta, hogy a vállába kapaszkodjon és 
kisírja magát .

Egy darabig nem szóltak, mert nem akartak több 
fájdalmat átélni vagy okozni a másiknak .

Megsimogatta a lány haját, amikor az megnyu-
godni látszott, és erre felemelte a fejét:

– Ne haragudj, annyira megérintett ez a hely… 
– Engem pedig te – suttogta a srác .
Egymás szemeibe bámultak áhítattal . „Itt lega-

lább nem vagyunk végtelenül egyedül” – gondolták 
egymástól függetlenül, mégis egyszerre . Annyira 
meghatotta őket a pillanat, hogy gyengéden megcsó-
kolták egymást .

Nem váltak szét, miközben kitapogatták az útju-
kat az emléklerakat ösvényén, pedig nehéz volt így 
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haladni a temérdek kacat között, ezért inkább leku-
corodtak a zongora mellett . 

Bárhol jó lesz együtt .
A fiú hozott egy meleg takarót, amit leterített 

a padlóra, a végével be a zongora lábai közé. Ők kívül 
heveredtek le egymás mellé, a lány hanyatt, egyik 
karját a feje alá téve, a másikat hanyagul a hasára 
ejtve, így lazán feltárulkozva . Barátja féloldalt, fejét 
oldalt kezébe támasztva szemlélte a finom pulóveren 
keresztültörő idomokat, miközben ujjait egybefűzte 
a hasra ejtett kézzel .

– Komolyan szeretnéd? – biztosra akart menni .
– Itt lennék, ha nem? – huncutul elmosolyodott 

a lány, feléje fordítva a fejét .
A fiú elengedte az ujjakat, majd lassan felcsúsz-

tatta kezét a pulóver alatt szerelme melléig, bámulva 
közben a lány csillogó szemeit .

Belül egészen feltüzelte ez a pajkos félmosoly, 
amit kapott, mintegy szabadjelzésként, ezért ráhajolt 
teljes felsőtestével és hevesen az ajkára tapadt. 

Felgyorsuló lélegzésükkel legyezték egymás arcát, 
amelytől még jobban felizgultak.

Aztán már nem beszéltek többet, hogy ne legyen 
több kérdés, se válasz, csak ők ketten összeolvadva és 
belekövülve az öröklét pillanatába .

* * *
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Felkapcsolta a villanyt, amit talált, mert egyetlen fél-
homályt hozó égő árválkodott a plafonon. A nő kicsit 
idétlenül, becsiccsentve nevetgélt a bejárat mellett, 
a falnak támaszkodva .

– Ne haragudj… Én vagyok itt ismerős. Mindjárt 
körbevezetlek, csak… Azt hiszem, kicsit a fejembe 
szállt a pezsgő… – mentegetőzött.

A férfi átkarolta és magához húzta.
– Nem baj, így is tetszel nekem… – azzal megcsó-

kolta hosszan és vad szenvedéllyel .
– Hoztam némi szendvicset és csokiszeletet a fo-

gadásról, megesszük és kiszáll belőlem – mosolygott 
rá a nő, miután szóhoz jutott. – Nem szeretem, ha 
alkoholszagú vagyok… Ha hazajönnek, nem örülnek 
neki…

– Hát add nekem az illatod – duruzsolta a férfi, 
még szorosabban ölelve párját .

– Tudod, hogy estére már egyedül kell marad-
nom… – az asszony elengedte, majd kissé bizonytalan 
lépésekkel hátrált tőle kicsit.

– Ki vár itthon? A férjed? – A férfi hangja szín-
telenné vált .

– Tudod, hogy nincs férjem, sosem voltam há-
zas – kuncogott minden előzmény nélkül a nő, 
kacéran ajkai közé kapva az ujját .

Nem tudta jól feldolgozni a szeszt, hamarabb 
a fejébe szállt, mint a férfinak.
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– Őszintén, nem sokat tudok rólad – sóhajtotta 
párja .

A falnak támaszkodva, felajzottan nézte a magába 
felejtkezett nőt, aki közben a halvány égőt fixírozta.

– Ki kellene cserélni… – mormolta szórakozottan .
– Téged soha – a férfi egy lehengerlő mosollyal 

közelített hozzá .
Az asszonyból kitört a nevetés .
– Te butus! Az égőt. Ki fog aludni…
– Senki se fog aludni… – és a férfi ismét átölelte, 

mint előtte, majd inkább elterelte a nő gondolatait 
a világításról egy jól irányzott csókkal .

Mikor kicsit szóhoz jutottak, megkérte az asz-
szonyt:

– Mutasd az utat, hova vigyelek ebben a…
– Kuplerájban? – vihogott fel az .
– Nos, hát…
– Egyenest a madámhoz! – kacarászott, majd 

megragadta a párja kezét, és utat tört magának a fél-
sötétben .

Nem lehetett látni, hova parkoltak le végül, de 
kerek és nagytestű tárgyak álltak mellettük némán. 
„Hallgatni is fognak mindenről, ami itt fog történ-
ni” – futott át a nő agyán, mikor egy puha matracra 
ereszkedett le kedvesével .

A nő hanyattfeküdt, egyik karját a feje alá tette, 
másikkal a férfi arcát simogatta, aki mellette feküdt 
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oldalvást, tettre készen . Egy fél percig szemeztek, 
a felizgult férfi finoman végigsimította az asszony tes-
tét, aztán vadul egymásnak estek ajkaikkal, csókolták 
egymás száját, arcát, nyakát . A felkorbácsolt vágy ki-
űzte az asszony fejéből az alkoholt, és nem akart már 
mást, csak a férfit, ahogy a férfi is csak a nőt.

Ott lettek egymáséi a halványan pislákoló, rozoga 
égő alatt.

* * *

A két ifjú, ruhátlan test, egymásba fonódó lábakkal 
feküdt a leterített pokrócon. A fiú a hevesből egyre 
lassuló szívveréssel, kielégülten pihent, a lány visz-
szaidézve magában a szüzessége elvesztését, behunyt 
szemmel mosolygott . 

Igazából előtte nagyon félt, mert az össze barát-
nője riogatta: az első szörnyű lesz, durva lesz, fájni 
fog, vérezni fog… De ez a srác gyengéd volt, puha és 
egyszerre kemény – puha a mozdulataiban, kemény 
a férfiasságában, és ő szinte nem is érezte, amikor 
átszakadt a lányságát jelző gát. Be kellett vallania, 
nem emlékezett rá . Ha fájt is, utána azonnal valami 
szokatlan, forró öröm töltötte el a testét, minden 
nehézséget feledtetve vele . Az eredményt sem nézte 
még meg, hogy vérzett-e, csak hagyta, hogy elözö-
nöljék lelkét az édes percek emlékei. A fiú érintése, 
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az illata, a hangja, a csillogó pillantása, és hogy csak 
az övék volt ez az órácska .

Nem bánták volna, ha az együtt töltött „különóra” 
aznap pont örökké tart .

Hasonlóan érezte magát a barátja is, aki most 
beteljesedni látta a csodát . Hónapok óta ábrándozott 
róla. Várta az alkalmat, de nem akart erőszakos lenni, 
ki szerette volna érdemelni ezt a lányt . Megküzdött 
érte, sokszor önmagával, a vágyaival és a testével, de 
most végre beteljesült . Odaadta magát neki .

Védekeztek is, persze . Összekötötték az óvszert, 
óvatosan belegöngyölték egy papírzsebkendőbe, és 
gondosan elrejtették, mondván:

– Ha anyám felfedezi, megöl… Majd a szomszé-
dék kukájába kidobom .

– Fel lehet itt fedezni bármit is? – kuncogott 
a lány .

– Azt hiszem, nekünk egymást sikerült . 
Nem? – felelte csibészes mosollyal a fiú.

Egyet kellett vele értenie .
Ez egy olyan élmény volt a számára, melyben még 

nem volt része azelőtt, talán hasonlókban, de ugyan-
ilyenben sohasem . Most már láthatatlan kapocs 
főzte össze őket. Másnap, ha bemennek az iskolába, 
leülnek a helyükre az osztályteremben, már nem csak 
két ember lesznek, akik szorosabbra fogták egymás 
között az ismerkedést . Az egyetlen lesz a számára, aki 
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feltérképezte a testét, ahogyan belőle sincs még egy, 
bár sosem kérdezte meg a szerelmétől, hogy volt-e 
már mással azelőtt.

Úgy döntött, hogy nem számít neki, csak a most, 
hogy ők együtt vannak.

* * *

A férfi arra eszmélt, hogy elszunnyadt, és a nőt ölelte 
át hátulról, ahogy meztelenül feküdtek a matracon . 
Jó ég tudja, hogy hova dobálták a ruháikat, úgy „szét-
kapták egymást” . Be kellett vallania, hogy idejét sem 
tudta, mikor volt ilyen jó szeretkezésben része, és 
bűntudata lett, mert a feleségére kellett volna emlé-
keznie… Kellett volna? Fél éve halott… Vajon hagyta 
volna, hogy ne legyen boldog? Vajon ő hagyta volna, 
hogy adott esetben a neje ne legyen boldog valaki 
mással, ha történetesen a férje hal meg? Ilyen iszo-
nyatos gondolatok jutnak most eszébe, hogy végre 
megint egy csodálatos asszonyt karolhat át egy fan-
tasztikus együttlét után? De miért?

A nő is csak pihent, de ő nem aludt, hanem arra 
gondolt, hogy hamarosan össze kell szednie magát, 
hogy valamilyen vacsorát tegyen az asztalra a gyere-
kének, ha hazajön. Még jó, hogy előre gondoskodott 
ilyen görbe délutánokról azzal, hogy előre főzött és 
mélyhűtőbe tette a vacsorát, hogy csak ki kelljen 
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olvasztani. Így talán még nyernek egy kis időt együtt, 
ölelésben, nyugalomban…

Hosszú ideje nem feküdt le senkivel, nem is ran-
dizgatott, az életét a fiának szentelte, hogy sokkal 
értékesebb férfit nevelhessen belőle, mint az apja 
volt . Ez a szerelmeskedés az újdonsült barátjával, aki 
egyben a kollégája is, viszont valahogy visszahozta 
a fiatalságát. Az ifjonti hév, amellyel összebújtak va-
lami régi kapcsolót állított át benne, hogy újra és újra 
felidézze, megkívánja magában ezt az érzést .

Úgy érezte magát, mint már régen nem: végre 
újra nő volt.

Szerette, simogatta, csókolta, babusgatta vagy 
éppen vadul magáévá tette, egyszóval királynőként 
kezelte őt az ágyban ezt a férfi. Ebben a szent pilla-
natban pontosan mindent megadott neki, igen, amire 
csak szüksége volt, se többet, se kevesebbet .

Ők nem védekeztek, vagy legalábbis óvszerrel 
nem . Minek? Túl vannak a klimaxon – talán .

– Jó veled csak így feküdni itt – hallotta a hangot 
és érezte a lehelet izgató legyezését a nyakán .

– Igen, veled is, bárcsak itt maradhatnánk az idők 
végezetéig – duruzsolt vissza neki .

– Félek, ez azt jelenti, hogy öltözzek és men-
jek – sóhajtotta még mindig álmos, de eltelt hangon 
a férfi.
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– Félek, hogy ez azt jelenti, hogy nem akarok ilyet 
mondani neked – az asszony megfordult és lágyan 
megcsókolta a párját .

– Még lopjunk egy kis időt – suttogta az.
– Lopjuk el az összes időt – somolygott a nő.
Ebben a végtelenbe nyúló, párhuzamos való-

ságban, melyet ketten éltek át, békésen pihentek, 
egymást szorítva, anyaszült meztelenül egy romos 
lerakat sarkában, ahol alig világított egy lámpa .

* * *

A fiú felsegítette a lányt a takaróról, összeszedeget-
ték a ruháikat és felöltöztek, de közben nem néztek 
egymásra. A meztelen pillanatot akarták megőrizni 
emlékeikben, de egyszer s mind szégyellősek is let-
tek, bár nem értették, miért .

A lányt a sírás fojtogatta, de nem értette az okát . 
Nem tudhatta még, hogy nincsen ok, csak az, hogy 
a hormonok rohama és az orgazmus furcsa érzelme-
ket vált ki az emberekből. A fiú szótlanná vált, nála 
hamar lecsengett ez a lelki hullámzás, inkább magá-
hoz húzta szerelmét és megcsókolta .

– Hazakísérlek .
– Jó – súgta az ajkai közé és visszacsókolt .
Még álltak így pár percet, mert nehezen akaró-

dzott elindulni a garázsból .
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De tudták azt is, hogy nem maradhattak, mert 
észrevették volna a hiányukat az iskolában, a délutá-
ni foglalkozás helyett elcsent pásztoróra miatt .

* * *

A nő és a férfi megtaláltak mindent, amit levetettek, 
és gyorsan magukra öltötték, segítve egymásnak 
visszakerülni a kisestélyibe, vagy éppen megigazítani 
a csokornyakkendőt. Mint egy igazi házaspár, azzal 
a különbséggel, hogy ők nem régóta ismerték egy-
mást és nem volt jegygyűrűjük – még vagy már.

Mikor végeztek, cuppanós csókot váltottak, majd 
a férfi szólalt meg először:

– Jöhetek még? 
– El se menj, ha már itt tartunk – mosolyogta 

a nő.
– De hát hazajön a fiad, mit fog mondani? – évő-

dött vele .
– Akkor gyere holnap este, főzök valami finomat, 

és legalább megismeritek egymást – így az asszony .
– Hú, ez nagyon gyors és nagyon komoly – vonta 

fel a szemöldökét .
– Beijedtél, nagyfiú? – most az asszony viccelő-

dött vele .
– Nem, de akkor én is bemutatok valakit, a lányo-

mat – húzta magához .
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– Húha, hát legyen – nem állt ellen és rendületle-
nül mosolygott .

Egy hosszú, szenvedélyes csókban tapadt össze 
az ajkuk, nagy sóhajtással váltak el:

– Menjünk, mert ennek nem lesz vége, mondjuk, 
én nem bánnám…

– Kikísérlek, és holnap… Gyertek fél nyolcra . Jó?
Mikor kiléptek a kapun, akkor aludt ki a rozoga égő.
Pont végszóra .

* * *

Messenger, másnap, matekóra alatt .
– Átjössz ma? :)
– Nem jó ma, bocsi. :* Holnap? ;)
– Oké. :P 
– Hé, szeretlek! :* <3
– Én is téged! <3

* * *

Szünetben .
– Na, mi a helyzet? Megfektetted? Mesélj!
– Öreg, perverz barátom, meséljen neked az öreg, 

perverz nagyanyád az!
– Ez az! Megvolt! Éreztem! Boldogság van, mi?
– Jaj, hagyjál már! Az van, de semmi közöd hoz-

zá! Amúgy meg nem tudom…
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– Na! Hát mit nem tudsz, öregem? Te vagy az ász-
csődör! Ne akassz ki! 

– Fogd be! Félek, hogy le fog pattintani .
– Ne már!
– De, frankón. Cseteltünk, áthívtam, de lerázott. 

Gondolom, nem voltam túl jó… Azt írta, hogy holnap .
– Ugyan már! Hülye vagy . Ha holnap, akkor majd 

holnap . Ha meg nem… Na! Tudod, mit, ha nem voltál 
neki jó, akkor hagyd a fenébe .

– De nem megy! Azt hiszem, hogy…
– Ó, basszus! Belezúgtál?!
– Mint a szemét, öregem .
– Hát akkor ez további nehéz harcos menet lesz .
– Ja . Kénytelen vagyok holnapig várni . Félláb? 

Félláb!
– Ez a beszéd! Jók vagyunk!
Ökölpacsi . 

* * *

Szünetben .
– Francba, francba, francba!
– Mit dühöngsz?
– Á, semmi, csak tudod…
– Tényleg, milyen volt tegnap?! Mindent mondj 

el! Kérlek szépen!
– Jaj… Annyira jó volt… Hú!
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– Nem mondod?! Nem fájt? Nem volt rossz? 
Egyáltalán, te még szűz voltál?!

– Igen! Kicsit éreztem is, de nem fájt egyáltalán! 
Sőt… Nagyon jó volt!

– Azta! Ez szuper! Olyan szépek vagytok együtt, 
de akkor mit dühöngsz?

– Hívott ma is, de le kellett ráznom . 
– Te hülye vagy?! Miért?
– Mert apám kitalálta, hogy este elvisz vacsizni 

valahová és meglepetés, és pöccintsem ki magam, 
meg ilyenek . Meg van hülyülve! Nekem is van magá-
néletem! Beszarás!

– Hát találkozzatok holnap .
– Az lesz… Már alig várom! Nagyon jó volt vele! 

Gyengéd volt és kedves… És szenvedélyes! Mint 
az álmaimban!

– Ó, de rohadt irigy vagyok rád, te csaj! De annyi-
ra örülök neked! Jó látni, hogy boldog vagy, te piszok 
mázlista!

Ölelés .

* * *

Fél nyolc .
Csengetnek.
Az ajtón innen egy szépre sminkelt, kellemes 

megjelenésű, negyvenes éveiben járó asszony, mö-
götte áll egy alak .
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– Anya, komolyan nem léphetek le? Csendben 
meghúzódom a szobámban!

– Nem! Tessék itt maradni!
Az ajtón túl egy csinos ötvenes férfi, a jobbján 

valakivel .
– Nagyon remélem, Apu, hogy megéri .
– Majd meglátod, ifjú hölgy!
Arcukkal a találkozási eseményhorizont felé .
Az ajtó kitárul .
Ott állnak egymás előtt, lassan táguló pupillák 

és kerekedő szemek, ellazuló állak és reszkető tagok 
mind .

A férfi és a nő.
A fiú és a lány.
És a ház mögött a lerakatnak használt garázs, 

a kiégett izzóval és a két kicsiny ablakkal .
Búvóhely két párhuzamos világnak, melyek a vég-

telenben találkoznak .
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A lila ötven árnyalata

18+

(életszagú groteszk, vágatlan verzió)

A férfi – Christian – és a nő – Ana – egymásba feled-
kezve léptek be az elhagyatott raktárba, majd becsuk-
ták maguk mögött az ajtót . Ráfordították a kulcsot is, 
hogy ne lepje meg őket senki, amíg együtt vannak. 
Hamar lekerültek a ruháik, ahogy ők is a földre, 
a puszta padlón ölelték és csókolták egymást hevesen 
és felforrt vérrel. Ügyet sem vetettek a körülöttük levő 
kacatokra, lapraszerelt bútorlapokra, dobozokra, tár-
gyakra, melyek némán figyelték a heves együttlétet. 
Belebonyolódtak a szeretkezésbe rendesen, Ana nyö-
géseitől, Christian kéjes sóhajaival telt meg a szűk 
légtér. A férfi kitámasztotta magát, hogy tarthassa 
a ritmust, a nő pedig átadta magát a gyönyörnek. 
Később nem emlékezett már, hogy a hirtelen feltá-
madó elélvezés pillanatában ő tárta volna-e a karjait 
a falak felé, így megérintve a feje mellett felhalmozott, 
lapraszerelt asztallapok oldalát, vagy a férfi remegett 
meg annyira, mikor elment, hogy karjával meglökte 
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ezeket, olyan közel voltak egymáshoz . Az orgazmus 
már majdnem kiteljesedett volna, Christian teljes 
csodálattal bámulta a partnernőjét, miközben élve-
zett, Ana elhalkult és arca egyre komolyabb ábrázatot 
öltött, ahogy belemerült a kéjbe, behunyt szemmel 
úszott befelé a gyönyör-örvénybe, amikor megtörtént 
egy váratlan esemény .

Az egyik oldalsó asztallap megirigyelte a fiatalok 
vízszintes táncát, és azt gondolta magában:

„Én nem szeretkezem . Én baszok . Keményen . 
Orrba .”

Majd lecsapott .
A férfi és a nő sem érzékelte elsőre, mi történt, 

Christian csak annyit látott, hogy még látta part-
nernője kéjtől áthatott arcát, aztán már csak egy 
falapot – Ana pedig erős fájdalmat és valami nehéz, 
lapos tárgyat érzett az orrán hirtelen .

Felkiáltott, de nem a mámor evoéja szólt torká-
ból, hanem a fájdalomé .

– Ó, bassza meg, bassza meg, bassza meg!
Gyorsan felkelt, kibontakozva lábaival a férfi alól, 

és keresve valami hideget, keményet, fémet, bármit, 
amit az arcához nyomhat, hogy nehogy feldagadjon 
az orra .

– Atyaisten, jól vagy?! – kapott utána Christian, 
de Ana addigra már elhajolt .

– Jesszus, lehet, hogy eltört!
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Megtapogatta az orrgyökét és a nyerget, fájt 
ugyan, de nem, nem tört el .

– Nem lehetek lila! Senkinek nem tudok hazudni, 
nem szeretek magyarázkodni!

– Ott a vizes palack!
A nő megkönnyebbült, amikor a hideg plasztik 

az arcához ért . 
– Annyi a csinos orromnak!
Ekkor kitört belőle a nevetés, elkezdett kacagni, 

közben folytak a könnyei a fájdalomtól. Ahogy ő fel-
szabadult a kín alól, a férfit is röhögés fogta el. Fél 
órán keresztül hangosan hahotáztak a kis helyiség-
ben, nem törődve vele, hogy a kéjes sóhajok és si-
koltozások után mit gondoltak azon az arra tévedők, 
hogy ketten teljesen magukból kikelve kacarásztak 
odabent, mint akik vidám sütit ettek .

Hát pont így jártam én is… :D
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Tudásszomj

Vannak helyek, ahol különösen csendben kell lenni, 
a legszelídebb és legáhítatosabb szilenciumban, ami 
csak létezhet a világegyetemben, legalábbis az ember 
létre tudja hozni .

Ezek azok a pontok a tér-idő kontinuumban, 
melyekben kihívás minden mozdulat és cselekedet, 
amely valamiféle nesszel jár .

F . és L . imádják a kihívásokat, a próbákat és úgy 
általában, a másokat megbotránkoztató tetteket, ha 
azzal is csak egy kicsit arra emlékeztethetik a körü-
löttük mozgó tömeget, hogy élnek .

Élnek minden testrészükkel, sejtükkel, atomuk-
kal; gondolatfoszlánnyal és áthúzó energiaívvel a hú-
rok között .

Megpendíteni egymás húrjait, ez a tervük .
Nekitámaszkodnak a polcos gondoláknak, me-

lyekről azért igyekeznek nem leverni a tartalmukat. 
L . háta simul a sötétbarna bútornak, F . mellkasa pe-
dig a lány mellének, szorosan, minden porcikájukkal 
érintkezve .

Ajkaikkal vadul harapva egymást, minden egyes 
molekulát megosztva és elvéve, amit csak lehet, 
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mintegy őrült szomjjal vágyva egymásra, belefeled-
kezve ebbe a megkocsonyásodó pillanatba .

– Minden porcikádra vágyom, megőrjítesz, tu-
dod? – suttogja alig hallhatóan F .

A gondolák párhuzamos sorai elnyelik a halk zö-
rejeket, simogatások, csókok zaját .

Tompa puffanással mégis sikerül néhány dolog-
nak landolnia a padlószőnyegen.

– Várj – sóhajtja L ., majd kibontakozva a szoros 
ölelésből, kinyúl oldalra karjával, tapogatózva.

– Hagyd – susogja bele az ajkai közé F . – Majd 
megkeressük utána… 

Végigsimítja kezét a lány domborulatain, majd 
bontogatni kezdi a blúzát .

Lassan félig ülő helyzetbe csúsznak le a polcok 
takarásába, minden pillanatát kiélvezve az együtt 
töltött időnek. Mind szenvedélyesebben bonyolód-
nak egymásba, a gondola is beleremeg, és L . gyorsan 
lehámozza F.-ről az ingét.

Egyre lázasabb vágyak kerítik hatalmukba őket, 
körülöttük esőként potyognak a tárgyak, a két fiatalt 
teljesen beborítják, míg már semmi nem látszik a ha-
lomból, csak a boldogság hangjai szűrődnek ki.

Elcsitulnak egy idő után, melyből ők nem érzékel-
ték az elmúlást eddig, mert egyetlen egy gyönyörtel-
jes pillanattá olvadtak össze .
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Fölöttük az őket szemérmesen óvó bunker, körü-
löttük a megszűnt környezet, ők pedig mélyen elvesz-
ve egymásban .

És akkor…
– Mondják meg nekem, mi a fészkes istennyilát 

művelnek maguk itt?! Ez könyvtár, nem kupleráj!
F. riad föl elsőnek és bújuk elő a lerázott könyv-

kupac alól, L. pedig ijedten húzza magára az első 
nagyformátumú könyvet, amit talál .

Borzasztóan szégyellik magukat, mert bár elsőre 
jó polgárpukkasztásnak tűnt egy ilyen szent helyen 
szeretkezni, de most már inkább kínosnak tetszik ez 
az egész .

– Nézze, ne haragudjon… – magyarázkodik F . 
rákvörös fejjel, még mindig a halomban ülve de-
rékig – Mi csak… tudásra szomjaztunk és… ez lett 
belőle.
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Köztünk marad

18+

„Anyám is megmondta: első a higiénia.”
Fanni ijedten pattant fel, amikor Levi, a bátyja kopo-
gás nélkül tört be a szobába .

– Menj ki! Menj már ki!
Alig egy év telt el kettejük születése között, mivel 

az anyjuk szinte azonnal teherbe esett, miután vi-
lágra hozta az elsőt. Így ők szinte összenőttek, mint 
az ikrek, életük első tíz évében. De aztán, ahogy ka-
maszodni kezdtek, ez némiképp megváltozott. Főleg 
Fanninál, aki visszahúzódóbb lett, és újabban titko-
kat rejtegetett a szobájában .

– Ne már! – kapta a riposztot . – Nem is öltözöl!
Levi tudta, hogy a tizenöt éves húga nagyon szé-

gyellős volt, pedig aztán a legkevésbé sem kellett tőle 
tartania . Egyrészt a suli egyik bombázójába zúgott 
bele még a tanév kezdetén, másrészt meg a testvé-
rére akkor se mozdult volna rá, ha ő az egyetlen nő 
az egész világon . Még így is kislánynak látta .

– Akkor se gyere be kopogás nélkül, te ba-
rom! – zengett az újra bezáruló ajtó mögül .



45

– Jól van, bocsi, kop-kop – viccelődött a srác –, 
így már bemehetek?

– Nem! – sikoltott dühösen Fanni, majd valamit 
nekihajított az ajtónak, hogy csak úgy csattant .

A papucsa lehetett az, vagy valami más műanyag 
cucc . „A telefonja biztos nem… attól nem válna meg .”

– Akkor add már ki a Függvénytáblázatot, kö-
szi – váltott Levi kicsit komolyabb hangnemre .

Hamarosan résnyire nyílt az ajtó, és a vastag 
fehér könyv a folyosó járólapján landolt. Mire a fiú 
felnézett, megint egyedül volt .

Fanni okkal nem engedte be a bátyját, ugyanis 
tényleg titkolt valamit. Na, persze a belső comb-
jára varratott tetoválást az anyjáék a múlt héten 
felfedezték, és kisebb botrány kerekedett belőle. 
Megnyugtatta őket, hogy egyelőre rajta kívül nem 
nézegeti más, és nem is tervezi, hogy másnak meg-
mutatná. Ő nem volt szerelmes, legalábbis most nem. 
Bár az igaz, hogy támadtak szükségletei, ami a társas 
örömszerzést illette, de ezekről a családja előtt mé-
lyen hallgatott .

Ahogy arról is, hogy pár napja a neten rendelt egy 
kis játékot magának. A barátnői hergelték fel, hogy 
ha már pasija nincs, legalább ne unatkozzon…

* * *
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Levi beugrott este a fürdőszobába csak még egy gyors 
tusolást megejteni, mielőtt aludni megy. Persze köz-
ben tudta, kellemesen ellazulhat, senki sem fogja 
megzavarni . Kikészítette aznap a matek kisérettségis 
feladatsor, a töritémazáró, meg az, hogy elmaradt 
az edzés . Boldog volt, hogy végre másra is gondol-
hatott a sulin kívül . Beállt a langyos zuhany alá, és 
behunyta a szemét. Szandrát, a szőke bombázót látta 
a képzeletében, ahogy előtte térdelt meztelenül, és 
az ő „koronaékszerét” tolta épp a csinos ajkai közé. 
Persze ez csak álmodozás maradt, a valóságban még 
a köszönésig sem jutottak el . Hogy érezze is, amit lát, 
Levi gyakorlottan vette kezelésbe magát, és innentől 
fogva könnyű dolga volt hasítani a gyönyör felé vezető 
sztrádán. Előrehajolt kicsit, és a szabad karjával meg-
támaszkodott a falon, ahogy közeledett az eksztázis . 

„Hú, de jó vagy, istennő! Mindjárt elmegyek…”
Már vagy másfél hete nem nyúlt magához, plusz 

meglehetősen sok feszkó lappanghatott benne, így 
amikor végül elsült, beterítette a zuhanyzó falát .

– Ó, bassza meg! – szitkozódott, mikor magához 
tért, és meglátta az eredményt .

Nem volt mozdítható a zuhanyfej, így a vizes 
tenyerével próbálta letisztítani onnan a mámora 
nyomát . Vajmi kevés sikerrel járt, mert csak jobban 
szétmaszatolta a foltot .
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Első kétségbeesésében kilépett a kabinból, majd 
egy kisebb törülközővel törölte le. Aztán behajította 
a mosógépbe a csatakos rongyot .

„Megoldva! Majd hajnalban kimosom, nem most 
zörgök vele . Az kéne még, hogy apámat hallgassam, 
mit hogyan és hová kell dugni felelős tinédzserként, 
ha már rászorulok a kezem megerőszakolására, sze-
rinte…” Inkább megkímélte magát a szülei szexuál-
etikai kiselőadásától. „Pedig tutira ő is csinálja.”

Kielégülten hagyta el a fürdőszobát, hogy az ágyá-
ba támolyogva álomra hajtsa a fejét .

* * *

Még az éjjeli sötétben Fanni kilopózott a fürdőbe a kis 
játékszerével. Meglehetősen erotikus álomba ébredt 
bele, és remélte, lehetett annyira korán, vagy már 
túl későn, hogy ne zavarják meg. Leült a kád szélére 
a zuhanykabinnal szemben, és megszemlélte a rejte-
getett tárgyat. Egy puha latexborítású, élethű dildó 
volt. A kuporgatott zsebpénzéből fizette ki, akárcsak 
a tetkóját. Ebből viszont nem akart botrányt, ezért 
a barátnője nevére rendelte meg. „Anyám annyira 
nem érti az igényeimet. Mintha ő sose lett volna ti-
zenhat! Na, persze, mert akkor már lazán tolták egy-
mást Apuval, kamaszszerelem címén, csak ugye erről 
nem beszélünk…” Fanninak nem volt senkije, és nem 
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is hagyták volna, mondván, első az iskola. Miközben 
annyira vágyott már arra, hogy elveszítse a szüzessé-
gét, persze egy igazi fiúval. De éppen akkor nem akadt 
senki, neki viszont tomboltak a hormonjai, és az ujja 
már nem volt elég az élvezethez . Úgyhogy rendelt egy 
„műfaszt”…

Felsóhajtott, miközben nekilátott előkészülni 
az örömszerzésre . „Mi is kell hozzá? Ja, persze, 
síkosító…” Azt elfelejtette elkérni a barátnőjétől, 
pedig benne volt a pakkban . „Lenyúlta a kis szemét! 
Majd holnap felkoncolom .” Felkelt, hogy keresgéljen 
a fürdőszobai szekrényben, ám nem járt sikerrel. 
Bánatosan ült vissza a helyére . „Akkor megoldom 
máshogy…”

Széttette a lábait, előrecsúszott a kád szélén, és 
egyik kezével lazán félrehúzta a bugyiját . Le is vehette 
volna, de nem akart nagyon levetkőzni a művelethez. 
„Csak gyorsan kipróbálom…” Hátravetette a fejét, 
hogy ellazuljon, miközben simogatni kezdte magát, 
és finoman bevetette ehhez a dildót is. Egy hangosabb 
nyögés szakadt fel belőle, a jó ég tudja, honnan, mi-
közben cikáztak a gondolatai: „Atyaúristen, ez de jó!”

Hamarosan kopogás zavarta meg, amitől felocsú-
dott, és ijedtében a mosógépbe dobta a műszerszá-
mot .

Gyorsan rendbe hozta magát, elengedte a bugyi-
ját is, és krákogva konstatálta:
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– Gyere!
– Te vagy az, Fannikám? – hallatszott kívülről 

az anyja . – Megvárlak…
„Pont most kellett felkelned?”
– Mindjárt végzek – morogta álmos hangra 

változtatva sóhajait, aztán benyúlt a mosógépbe 
szégyenlősen a cuccért. Meglepődött, ahogy valami 
hideg ragacsosba nyúlt, amikor kihalászta a dildót on-
nan . „Ó, basszus, ennyire benedvesedtem? Az igen!” 
Különös illata volt, de nem maradt rá túl sok ideje, 
hogy foglalkozzon vele . Bedugta a bugyijába oldalt, 
ott nem látszott, és gyorsan kilépett a fürdő ajtaján, 
átadva a helyet az anyjának .

A szobájába vonult vissza, és azon tűnődött, miért 
nem maradt ott eleve . Persze reménykedett benne, 
hogy a játszópajtásához talál síkosítót, de hiába . 
„Meglesz ez anélkül is, ha ennyire be tudok nedve-
sedni…” – morfondírozott .

Az ágyba feküdt hanyatt, kiszedte a bugyijából 
a játékszert, aztán levette és eldobta a ruhadarabot . 
Széttárt lábai között lassan, de izgatóan játszani kez-
dett az ujjaival . Hamar felizgult megint, és hagyta, 
hogy a síkossá vált latex bot becsusszanjon, a játék 
pedig végül orgazmusba torkolljon . Alig bírta visz-
szafogni magát: „Jaj, csak ne sikítsak!” Nem is figyelt 
oda, hogy elvette-e a saját szüzességét vagy sem… De 
valószínűleg igen.
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* * *

Hajnalban első dolga lett Levinek benézni a fürdőbe, 
és bekukkantani a mosógépbe is . „Oké, még ott van .” 
Kiszedte a törülközőt, ami még mindig nyirkos volt. 
„Ó, bassza meg, de büdös… Ezt hogy’ fogom kima-
gyarázni?” Úgyhogy inkább nekilátott hideg vízzel, 
szappannal kisuvickolni az inkriminált szennyest . 
Tényleg elkerült volna egy fejmosást .

Mire végzett a teregetéssel, a kóválygó Fannit pil-
lantotta meg az ajtóban .

– ‚Reggelt, barom!
– ‚Reggelt, picsusz!
Egy ideje így szólították egymást, ha nem hallot-

ták az őseik.
– Kapd be! – somolygott a lány kényszeredetten .
– Kapd be te! De ne az enyémet – riposztolt a srác, 

és váltották is egymást a fürdőszobában.
Amint egyedül maradt, Fanni elővette a háta mö-

gött szorongatott dildót . A csap alá tette, és gondo-
san lemosta, hogy még véletlenül se maradjon rajta 
a gyönyöre emlékéből. Szégyellte magát, bánta már, 
hogy ilyen műanyag vacaknak adta a lányságát. Aztán 
megnyugodott: „legalább nem fog fájni az első igazi”.

A tekintete a kád fölötti szárítóra vándorolt, 
ahol a mosott frottírdarab árválkodott . „Fura szaga 
van…” Átsejlett valami különös a szappanillaton . 
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„Ugyanolyan, mint tegnap…” Megszagolta a dildót, 
valamennyire az is hordozta még. „Ez a kis törülköző 
éjjel nem volt itt… És az előbb Levi volt benn… Ezt ő 
moshatta ki, mert… Ó, fúj!” Az illatfelhő a mosógépig 
vezette az orrát . „Jézusom, ez… tegnap benne volt… 
És az én kiskedvencem meg…”

Megszédült, majdnem belezuhant a kádba . Egy pil-
lanatig forgott vele a világ, ahogy összeállt a nehéz és 
baljóslatú kép… Elhatározta, hogy erről soha nem be-
szél senkinek, elássa magában örökre ezt a kínos titkot . 
„Talán meg se történt, csak álmodtam az egészet…”

* * *

Két hónappal később

A titok azonban nem akart az maradni .
Nem jött meg neki, és rosszullét kezdte gyötörni .

Az anyja nőgyógyászhoz vitte, aggódva, Fanni 
pedig látszólag flegmán kezelte az ügyet. Belül persze 
rettegett .

A doki, tekintve, hogy a lány még nem volt nagy-
korú, az anya jelenlétében volt kénytelen rákérdezni:

– Mióta élsz nemi életet?
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A tininek beködösödött a tekintete . Rajtakapták .
– Micsoda?! – fakadt ki az anyja . – Fanni, ki 

az a srác?! 
– Én nem… Még soha nem voltam fiúval… Csak 

egyszer használtam egy… hát tudja… olyan műpé-
niszt… Biztos az… átszakította… – hebegte .

Az orvos halkan köhintett, egy pillanatra a lába 
elé nézett, majd érzéstelenül kibökte:

– Nem, nem azért kérdeztem . Hanem mert ter-
hes vagy .

Hirtelen nyomasztó csend állt be, csak egy tompa 
puffanás zavarta meg.

Az anyja ájultan rogyott össze, és Fanni sem tu-
dott másra gondolni: „A dildó… a törülköző… nem 
tőlem volt nedves… Atyaisten… miért nem mostam 
le…? Szent szar! A bátyám… az a barom bátyám vé-
letlenül teherbe ejtett… Jézusom…” Aztán mielőtt ő 
is összeomlott volna, még eszébe jutott:

„Anyám is megmondta, első a higiénia…
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Gyorsmenet

– Mit szólnál hozzá, ha mi ketten…? Tudod, össze-
bújnánk?

– Te mindig arra gondolsz?!
– Nem . Mindig nem . Amikor csinálom, akkor 

nem gondolkodom…
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A sötét egyetlen árnyalata

21+

Teljesen normális dolog hajnali negyed három-
kor az írónak azon töprengenie, hogy ledobjon-e 
egy újabb irodalmi atombombát a népre, vagy 
inkább menjen aludni. 2:16 – Akkor üljünk neki! 
3:26 – bomba ledobva!

* * *

Egy ingatag test próbált minél kevesebb figyelem-
felkeltéssel végigjutni a kihalt éjszakai utcán, ahol 
látszólag senki sem járt . Hamarosan azonban nem 
maradt egyedül: egy másik hasonlóan ingatag test 
kezdte követni a macskaköves úton . Ahogy kopogott 
az egyik, úgy kaptatott a másik, egyre jobban beha-
rapva a köztük lévő távolságot. Mígnem egyszer csak 
a második falhoz nem nyomta az elsőt hasmánt, neki 
háttal .

– Mit akar? – remegte a női hang.
– Nem világos? – hörögte a férfi, de ahhoz tényleg 

túl sötét volt . – Megbaszni . Keményen .
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Egy határozott mozdulattal fordította meg, im-
már hanyatt lökve a falnak, hogy csak úgy nyekkent . 
Azonnal a szájára tapasztotta méretes tenyerét, amint 
áldozata felsikkantott, és a gyéren világító gázlámpák 
fényében egy szempár bámulta rettegőn.

– Ha sikítasz, véged – morogta a támadó, és sza-
bad kezével kereste a nő nadrágján a bejutást.

– Üm-üm – nyöszörögte az, és kérőn, megadón 
emelte fel arca mellé a kezét .

A férfi érezte, hogy a szokottnál jóval kevésbé állt 
ellen, mint amire számított .

– Mi van? – lazított kicsit az ajkak feletti szorítá-
sán . – Ne sikíts, mert megöllek!

A nő szabaddá vált szájjal gyorsan hadarta el:
– Hagyom magam, csak engedjen ellazulnom! 

Kérem!
– Mi a pi…? – értetlenkedett a szörnyeteg, de 

azonnal erélyes hangnemre váltott, ám már nem zár-
ta vissza a nő arcára a tenyerét. – Na, ne szórakozz 
velem!

Még durvábban és sietősebben tépte a nadrágot, 
keresve a bugyit a másik kezével, míg ezzel a falnak 
szorítva lefogta áldozata bal karját .

– Basszon meg, nem bánom, csak hagyja, hogy 
előtte ellazuljak! – könyörögte ő.

– Akkor állj neki vetkőzni, a kurva anyá-
dat! – reccsent rá a pasas, majd szétrúgta a nő lábait, 
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hogy beférkőzzön, miközben egy pillanatig nem en-
gedte el a jobbjával .

A kabátja nyitva volt, a hímtagját – főleg így, me-
reven – ki tudta szabadítani a nadrágjából, miközben 
a megtámadott önnön csatjával bíbelődött a kis mel-
lénykabát alatt. A férfi durván nyúlt be a derekánál, 
pattant a gomb, majd lecsúszott valameddig a nad-
rág. A bugyit két ujjával szakította el, majd egyből be 
akart nyúlni a szerencsétlen combja közé .

– Várjon! Hadd csináljam én – vágott közbe 
félelemmel teli kérleléssel a nő. – Benedvesítem 
magam – vette szájába az ujjait és megnyálazta 
őket. – Higgye el, túl akarok én is esni rajta. Utána 
basszon meg, ahányszor csak akarja!

– Te beteg vagy? – meredt rá a támadó egyre ér-
tetlenebbül . Úgy, hogy nem talált ellenállásra, egyre 
kevésbé tetszett neki a dolog. – Meg akarlak erősza-
kolni, te kis picsa! Ez komoly, hogy hagyod magad? 
De végül is… Akkor nesze… ha ez kell! Viszont húzzál 
bele, mert sietnék!

A számon kért lehunyta a szemét, és értőn csúsz-
tatta szabad kezét a csiklójára . Simogatni kezdte, és 
hátravetette a fejét, amennyire tudta . Még sóhajto-
zott is hozzá, mint aki élvezi . 

A látványra teljesen begerjedt a férfi, még annál is 
jobban, mint amennyire már kanos volt . Nem beszélt 
többet, csak őrült és mocskos szenvedéllyel ráhajolt, 
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hogy elvegye azt, ami sosem lehetett volna jogosan 
az övé . Végignyalta rücskös nyelvével az áldozat nya-
kát, aki immár szabad akaratából engedte, hogy köz-
ben tövig is merüljön belé . Tényleg nedves és tágas 
lett .

– Mint egy kurva! – szólalt meg döbben-
ten. – Pedig szűken jobb lettél volna, de sebaj… 
Milyen kibaszott jó szagod van!

Ezen felül egy mozdulata sem volt kedves vagy 
gyengéd, azonban vad és állatias, durva és kegyetlen 
inkább . Felnyársalta, ahányszor nem szégyellte, szin-
te recsegve ropogtak a nő csontjai a falnak szorulva. 
Egy hang nélkül tűrte. A támadó egyre szaporázott 
légzése és erősebb lökései éreztették vele, hogy nem-
sokára talán megszabadul. Alhasa és ágyéka merő tűz 
és kín volt, talán azt is érezte, hogy vérezni kezdett .

– Na, tetszett, te kis ribanc? He? – lihegte a fülé-
be, mikor az utolsó döféssel végre elélvezett, és úgy 
tűnt, tényleg vége a dalnak.

– Megtette – suttogta kéjes hangon a nő, majd 
megvillant pajkos pillantása a cinkos bűntárs félho-
mályban . – Elmentem ám én is – mosolyogták szavai .

Nem tudhatta már, mi volt az orgazmus, és mi 
a fájdalom .

A pasas hitetlenkedve lökte el a faltól, le a földre, 
miközben idegesen röhögött, és a nadrágjába csoma-
golta magát csak úgy, ahogy – sietősen.
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– Aztán ki nem szarja le?
Enyhén szúrni kezdett mellkastájon .
– Óvszert nem húzott, igaz? – Az addig félős és 

csipogó hang szarkasztikusra és mélyebbre váltott, 
miközben tulajdonosa felkelt .

A férfi köpött egyet feléje, válaszként.
– Sötét van, nem nézte, kit baszott meg, 

igaz? – A nő egyre gúnyosabbá vált, és már egyáltalán 
nem volt az, akinek előtte látszott. Egyre hangosab-
ban és mélyebben beszélt, szinte már kiabált . – Azok 
a kurva lámpák! Bár ne mutyizták volna ki belőlük 
az égőket, mi?

– A faszom! – csattant fel a támadó, ahogy ocsú-
dott, ez a hang már nem volt nőies. – Mi a faszom?! 
Te… te egy kibaszott… mi vagy te?!

– Csak egy baszható lyuk – tornyosult föléje 
a rémmé vált kép. – Jól sikerült a nem-megerősítő 
műtétem, ugyi, cukifiú?

A szemétláda lassan, sokkosan hátrált, imbolyog-
va, ahogy érkezett . Ostoba volt, hogy kést nem hozott, 
csak a magával nem bíró farkát .

– Megöllek, te ratyi! – suttogta a torka, de a teste 
végül nem mozdult, amikor megállt, hogy nekirontson .

– Nem te fogsz – nyögte rekedtes férfihangon az, 
akit nőnek látott, miközben a mellét markolászta. – Ja, 
és csináltass AIDS-tesztet! Szerintem pozitív lesz .

Azzal összeesett . Ezt látta utoljára a pasas is .
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* * *

Másnap a halottkém és a helyi nyomozók két holt-
testet találtak egy rosszul kivilágított kis sikátorban . 
A páros halál körülményeit nem tudták megállapíta-
ni, mert bár dulakodás és szexuális erőszak nyomait 
vélték felfedezni, az áldozatokkal sokkal prózaibb ok 
végzett: akut szívroham… 
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Világos minden színében

Nesztek, cukorka, de aztán  
nehogy elcsapjátok a hasatokat! ;)

Egy kiadós szeretkezés után a lány átölelte a nyakát, 
és a hátához simult, mikor a férfi elalvás helyett 
erőre kapó spontaneitással állt neki ütni a laptop 
billentyűit. Író volt az istenadta.

– Ne less – somolygott az orra alatt, miközben le 
sem vette a szemét a képernyőről, ahol egyre tolultak 
a sorok . – Így nem tudok dolgozni! – morogta félig 
nevetve, ahogy az ágy szélén görnyedt .

– Csak szeretem nézni, ahogy alkotsz. Ahogy azt 
is, amikor elélvezel… – duruzsolta a fülébe szerelme, 
és nem tágított a bámulástól . Lábát átvetette az író 
háta mögött, és meztelen mellével és hasával egészen 
rátapadt .

– Jaj, de huncut itt valaki – dörmögte egy elége-
dett vigyorral az ajkán a férfi, és csak rendületlenül 
írt . – Muszáj haladnom, ne haragudj!

Vigasztalásul végigsimította a nyakát kulcsoló 
karokat és gyengéd puszit helyezett rájuk . Aztán 
pötyögött tovább .
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– Hát jó – eresztette el végül a lány könnyed, ener-
gikus hangon . – Akkor viszont hozok kávét – szede-
lőzködött fel az ágyról.

– Istennő vagy – fordult ekkor felé a férfi, elkapva 
a karját, és magához húzta egy csókra .

– Ilyenkor bezzeg – játszott sértettséget párja, de 
azért hagyta, hogy hosszan összeérjen, aztán csattan-
jon az ajkuk .

– Máskor is, mindig – mosolygott rá kiengeszte-
lőn.

Úgy ruhátlanul ment át a szoba másik sarkába, 
ahol az amerikai típusú konyha állt . A helyiség egé-
szében a bézs és világos színek, a bükkfa játszi ere-
zeteinek finomsága uralkodott. Az óriási franciaágy 
a csillogóan fehér ágyneművel, mely most kimon-
dottan gyűrött volt, hívogatta a szerelmeseket, hogy 
egész nap csak egymás gyönyörének hódoljanak .

A falak elnyelték az öröm hangjait, csak az emlé-
kezetük játszotta le újra és újra .

A lány beharapta az ajkát, ahogy visszagondolt 
az előbbi szenvedélyes aktusukra, és megint felhor-
gadt benne a vágy . „De ez most ír . Nekiállt a hülye gé-
pét gyömöszkölni, ahelyett, hogy velem tenné” – do-
hogott magában .

Közben lefőtt a kávé a bézs csempés konyharé-
szen, a kétszemélyes villanyrezsó egyik platniján, míg 
a másikon álló kis küblibe csöpögött . Majd prüszkölt 
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és hortyogott, ontva magából a sötét nedűt. „Istenek 
itala” – hunyta be a szemét a felajzott lány, és a vad 
orgazmusuk jutott erről is eszébe.

Mire visszatért a gyűrött lepedőre, a kedvese már 
egy egész oldalt teleírt fekete pontoknak tűnő betűk-
kel . A lány az ágy mellé húzta a dohányzóasztalt, és 
letette rá a forrón gőzölgő csészéket, megpihentetve 
bennük a tej, a cukor és a kávé édeshármasát .

Újra az író mögé helyezkedett, átölelve hátulról 
a csípőjét, és karjával belecsimpaszkodott a nyakába. 
A férfi világos hajának apró szálai érzékien bizserget-
ték a bőrét, és amikor puszira hajtotta fejét, borostás 
állával beleszúrt, amitől csak még inkább felizgatta 
a lányt .

– Kérlek, szexeljünk – nyöszörögte a nyakába 
könyörgő hangon. – Belőled egyszer nem elég!

– Mindjárt, cicám – dunnyogta szeretetteljesen, 
de azért kicsit irritáltan párja, aki szerette volna meg-
írni a talán legjobb novellája utolsó bekezdését .

– Jó, de a végén öld meg őket – tanácsolta búgva 
a lány, és csak bámulta a monitort .

– Dehogy ölöm meg… – Társa végre leemelte te-
kintetét a képernyőről, kezét a billentyűkről, és oldalt 
fordított fejjel ránézett . – Miért tenném?

– Mert az izgalmas . Anélkül unalmas lenne, nem?
– Ne olvass bele, kérlek! – szólt rá erélyesebben 

az író . – Még különben sincs kész . Pont az utolsó 
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bekezdés van hátra . És még a kávémat is meg aka-
rom inni… Figyelj – fordult felé hirtelen egész fel-
sőtestével, kicsavarodva lent kicsit. De így magához 
tudta vonni és édesgetni a szerelmét . – Ha ezt most 
engeded megírni, utána csak a tiéd vagyok . Minden 
kis pajkos álmodat megvalósítom, oké?

– Csak egy van – dünnyögte félig unottan a lány, 
miközben kibontakozott az ölelésből, és komolyan 
nézett rá. – Öld meg őket!

– Nem ölöm meg, semmi okom rá! – nézett rá 
értetlenkedve a férfi. – A cselekmény sem adja. Nincs 
értelme kinyírnom őket, hiszen nem ez a mondaniva-
lója ennek a novellának . A lényege, hogy… – kezdett 
volna bele a mondókájába, de hepciás párja a szájára 
tapasztotta az ujját, és leállította:

– Minden novelládnak ugyanaz a mondanivalója! 
A jó megkapja jutalmát, a bűnös meg bűnhődik. Hát 
melyik nem bűnös ezek közül? Nyugodtan bűnhőd-
hetnek kedvük szerint. Öld… meg… őket!

Az író finoman, de határozottan fejtette le a tiltást 
magáról, és komolyan, kissé türelmetlenül nézett 
a lány szemébe .

– Nem tudom, miért csinálod ezt, de nem ölöm 
meg őket, és befejezem a novellát, ha tetszik, ha nem.

Be kellett vallania, hogy elcsábult az igéző kék 
szemektől, amelyeket a dús, hátközépig érő, barna 
hullámos hajkorona keretezett, és olyan érzéki ajkak, 
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hogy attól merev lett, ha meglátta őket. És a huncut 
némber még csücsörített is, szája szegletében valami 
irdatlan szexi mosollyal .

– Ne csináld ezt! – fogta most könyörgőre a férfi, 
mert tudta, még pár másodperc, és nem marad 
a maga ura . – Este hétig le kell adnom a kiadónak, 
különben nem kerül bele az antológiába, és…

– Tudom, tudom, nem kapod meg a tiszteletdíja-
dat – sóhajtotta a lány megadóan, miközben kedvese 
karjába zárta őt.

– De utána tényleg… annyira kárpótollak, 
hogy… – itt mélyen beszívta a levegőt, mert alig bírt 
uralkodni magán . – Na, nem, muszáj az írásra kon-
centrálnom, különben… kegyetlenül és végletekig 
fokozott szenvedéllyel… foglak magamévá tenni!

– Ez az, ez az – nyögte lassan burukkolva –, 
mondd csak tovább! Nézd, mennyire kemények 
a mellbimbóim…!

– Na, elég, gaz csábító! – Az író viccesen színpadi-
as hangsúllyal lökte el magától, de cseppet sem akart 
fájdalmat okozni neki . – Ezért nem kíméllek majd, 
úgy megdöngetlek… de most, most vissza kell térnem 
a harcmezőre, és csatáznom a hős Allegóriával és 
Metaforával!

Addigra a lány már a hasát fogta nevettében, any-
nyira kacagott, hogy kicsordult a könnye az előadás-
tól . Hanyatt terült az ágyon, és csak vihogott .
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– Istenem, te annyira bolond vagy!
– Te tehetsz róla, beléd bolondultam – hajolt rá 

szerelmesen a férfi, és olyan pózban voltak, amiből 
nyugodtan kerekedhetett volna szerelem . – Megyek 
írni, te huncut kis gésa, mert ennek túl jó vége lesz!

– Nem, ha kinyírod őket – biggyesztett a hoppon 
maradt úgy fektében, miközben beletörődött, hogy 
még mindig várnia kell a férfira.

– Ne kezdd megint, kérlek! – Az író kezdte tény-
leg elveszteni a türelmét. – Nincs okom megölni őket. 
Mindketten követtek el hibát, amiért megbüntették 
egymást . Egyenlítettek . Itt nincs helye halálnak .

Közben persze kihűlt a kávé, de a szerelmespár 
nem bánta, csak együtt ihassa meg . Kint az ablakon 
túli világon már egyre sötétebb lett a kék, ahogy le-
szállt az este. A lány csöndben kortyolt, a férfi elgon-
dolkozva szopogatta a brazil ambróziát ajkai között, 
miközben vizslatta a monitort .

Egyre sötétedő pillantással szemlélte két teremt-
ményét, akiket összesodort a végzetük és a történetük . 
Az őket Író Isten kegyéből vagy épp hirtelenségéből 
ide-oda mozgatta a saját életük sakktábláján, ahogy 
neki tetszett. De életben akarta tartani őket, ameddig 
csak lehetett . Nem vette tervbe a megölésüket .

Akkor azonban átfutott agyán az a bizonyos 
gondolat: „Mi van, ha mégis? Ha mégis csak a halál 
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jelentene megnyugvást a számukra, és megoldást 
a problémára, amit a létük jelent?”

– Mit is mondtál? – motyogta, de már csak ma-
gának . – Nem is mondtál butaságot… Nézzük csak…

A két szereplő konfliktusba keveredik, melyből 
mindketten jól jönnek ki . Aztán jön a végkifejlet, ami 
mindkettejük sorsát örökre megpecsételi . De nem 
számolnak a keserédes, tintalelkű Sorssal: aki csak 
fogja, és snitt, egy tollvonással véget vet az életüknek .

Szaporodtak a betűk a képernyőn a szövegszer-
kesztőben, miközben az íróban egyre nőtt a meg-
könnyebbülés .

„Hát meghaltak .” Felsóhajtott, és közben érezte, 
ahogy a csípőjében körbefordul a bizsergés, ami há-
tulról indulva, előre futva vérrel töltötte meg az ágyé-
kát . Olyan merevedése lett, mint annak a rendje . „Na, 
hát azért remélem, nem a végkifejlettől…”

Az órára nézett: „Mindjárt fél hat. Még van egy 
órácskám elküldeni a novellát…” 

Behunyta a szemét, miután átolvasta a sorokat, 
és leírta a VÉGE szót. Azonnal felsejlett előtte a lány, 
ahogy vadul tekergett a csípőjén ülve, és olyan gyö-
nyörben részesítette, amire most már újra vágyott . 
Megint látni akarta azokat a kéjtől csillogó, kék 
szemeket, az elnyíló ajkakat, azt az egyszerre békés 
és csodálkozó arcot, ami pirospozsgásan hirdette 
a legfelsőbb mámort. A legszebb pillanatot, amit férfi 
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keresett a nőben, amikor eljuttatta a csúcsra, és erre 
ott és akkor csak ő lehetett képes. „Ó, basszus, el ne 
menjek itt előbb, mint kéne…” – figyelmeztette ma-
gát, kinyitva szemét .

Beletúrt a szőke hajába, és becsukta a laptopot, 
amit két puffra tett a dohányzóasztal helyett. Nem 
szeretett üvegen gépelni, a puha támaszték meg-
nyugtatta ujjait . „Ó, most tudom, milyen puhaság 
nyugtatná meg az ujjaimat…”

– Kész vagyok – sóhajtotta tettre készen, ho-
mályosodó tekintettel, majd megfordult, és maga is 
meztelenül bemászott az ágyba, a lányhoz .

Izgató bájai így ruhátlanul minden szempontból 
felajzották, és ahogy a hasán feküdt, széttárt lábak-
kal, puha szeméremtestét megmutatva neki, úgy meg 
főleg. Fölé hajolt, két combja közé bújva, két oldalt 
megtámaszkodva, és célzásra készen .

– Mit kíván, hölgyem? Minden vágyát teljesí-
tem – duruzsolta, ahogy a nyakához ért ajkával .

Akkor hallotta meg az egyenletes szuszogást, és 
konstatálta: élete szerelme elaludt.

– Édesem – cirógatta meg leheletével a fülét –, 
ne csináld ezt velem! Itt állok… rendelkezésre… min-
denhogyan… – nyögte kétségbeesetten .

„De megérdemlem! Azonnal meg kellett volna 
dugnom, ahogy adódott, nem itt klimpíroznom ezen 
a szaron!”
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– Ne már… – szontyolodott el, mint egy kisfiú, ha 
elvették a játékát . Sehol nem volt már az az elhivatott, 
húszas éveinek végén járó író, aki tántoríthatatlanul 
ragaszkodott a kéziratához .

Finoman próbálkozott, hogy behatolhasson, csak 
egy kicsit, hátha felizgatná a párját egy kis ébresztő 
hancúr, de belátta, hogy túl mélyen aludt a lány . 
Gyengéden a csiklójához dörgölődzött, de semmi 
reakciót nem kapott .

Tudta persze jól, a lány nem szerette, ha azért 
ébresztette fel, mert szexelni akart. Persze reggel elő-
fordult, hogy meglephette egy szeretkezéssel, de ez 
ritkán alakult így . A munkabeosztásuk pedig csak va-
sárnap hozta őket össze, egy teljes napos együttlétre.

– Cicám – búgta minden szerelmével, hátha 
meggyőzhetné. – Kelj fel, kérlek! Többet nem ha-
gyom, hogy az irodalom elválasszon minket… Na, 
nem mintha nem lett volna arról szó, hogy aztán 
jövök, és úgy… – Felszisszent, mert tombolt benne 
a vágy, és lassan már fájt az erekciója . – Naaa… 
Annyira kívánlak, hogy… felrobbanok .

Mintha nem is bújtak volna össze egy pár órája, 
olyan érzése volt, megint őrjöngött benne a szexuá-
lis izgalom. Persze még mindig őrülten szerelmesek 
voltak egymásba, vagy talán éppen váltásban voltak 
kifelé menet, ahogy a harmadik együtt töltött év után 
közeledett a negyedik évforduló .
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Igazából négy és fél éve ismerték meg egymást, 
egy könyvesboltban. A férfi kezdő, alig ismert tollfor-
gató volt, egy helyi lapnál dolgozott, mint gyakornok 
publicista . A lány pedig hivatásos könyvmoly, ahogy 
mondták maguk között . Egy társadalomtudomány-
nyal foglalkozó bölcsész szak-tanhallgató, de közülük 
is a legszebb . Nem hordott vastagkeretes szemüve-
get, sem bokáig érő szoknyát, vagy vastag pulóvert. 
Őrülten szexi volt, briliáns elmével a fantasztikusan 
szép arc mögött . Összejöttek, de sokáig csak jártak, 
aztán egybebútoroztak, és közben dúlt közöttük a sze-
relem . Arra gondolt, végre megkéri a kezét, és erre 
gőzerővel készült. Mivel tudta, hogy a lány mennyire 
rajong a könyvekért, és a közben befutó, sikeres író-
ért, ezért akart írni csak neki egy könyvet . Persze azt 
hazudta, hogy antológiába ír, ami részint igaz volt, 
mert leadott egybe oda is anyagot, de ezt az utolsó 
novellát a titkos projektbe szánta . Az egész könyvet 
úgy tervezte meg, hogy ki lehessen vágni a belsejéből 
egy rekeszt, melybe belecsempészett volna egy éksze-
res dobozt. Ajándékba adta volna a lánynak a közelgő 
születésnapján, az antológiakötet álcaborítója alatt, 
de valójában a saját borítójával…

És ha nem adta volna le időben az anyagot, 
a könyvet nem tudták volna határidőre gyártani.

Gyorsan az órára nézett . Hat óra öt .
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Kelletlen visszakúszott az ágy végébe, kinyitotta 
a laptopot, és sebtiben elküldte a novellát a szerkesz-
tőségnek, beleírva a fájl nevébe: „KÉSZ”.

*Fél hétkor még mindig aludt az ő Csipkerózsikája, 
és már valamelyest horkolt is. Az ő merevedése már 
elszunnyadt, követve nőjét, úgyhogy feladta, hogy 
aznap este újra oltári szexben lehessen része . Persze 
minek is kerített ennek feneket, ha egyszer övék 
a vasárnap, de másnap a lánynak már menni kellett 
dolgozni, ahonnan egész héten alig került haza…

„Most akarok szeretkezni vele!”
Megfordult, és a még mindig izgató békapózban 

fekvő lányra mászott. Finoman a combja közé hatolt 
kezével, hogy lágyan simogassa a csiklóját némi ned-
vességért . Erre már szíve hölgye is megmozdult, fel-
mordult, de nem tudta eldönteni, hogy tetszett neki, 
vagy elhessegette volna .

– Kérlek – suttogta a fülébe, ahogy föléje maga-
sodott, és csak centik választották el a forró céltól –, 
engedj be! Jó kisfiú leszek, ígérem, elkészültem, tiéd 
vagyok mostantól fogva mindörökké! Többet nem 
írok ahelyett, hogy téged kényeztetlek, hanem csiná-
lom, amíg csak bírom, esküszöm! Csak hadd bújjak 
beléd, cicám, kérlek szépen! Annyira felizgattál…

Nem folytathatta, mert ismerős és mégis váratlan 
hang ütötte meg a fülét, és a szexi hát rázkódni kez-
dett .
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A lány nevetett, szinte kacagott, vihogott hasmánt 
fekve, félrefordított fejjel, lehunyt szemmel, és meg is 
jegyezte:

– Annyira édes vagy, ahogy kunyizol! Tudod? 
Cuki vagy. 

A férfi egyre szenvedélyesebb hangulatban tapadt rá.
– Igeeen? Te mindvégig fenn voltál, igaz? – hara-

pott bele finoman az incselkedő fülébe.
– Mindent hallottam . Azért csak gépeztél 

még – adta meg a kegyelemdöfést a lány .
– Ez nem szép tőled – biggyesztett a méltóságá-

ban kicsit sértett író . – Itt hagytál senyvedni… Tudod, 
mekkora voltam? És nem is láttad . Úgy felhúztál, 
beléd sem fértem volna!

– Na, te szájhős – vigyorgott elégedetten szerel-
me, de még mindig nem fordult meg, csak feljebb 
tolta a fenekét –, akkor mutasd meg, mit tudsz!

Ám amikor hősünk már épp behatolt volna, ő 
rafinált módon elfordult oldalra, és összezárt, ezzel 
kirekesztve őt.

Szembekerültek egymással, és a lány belemé-
lyesztette pillantását a szürkés íriszbe, ami egyre 
ködösebben bámulta .

– Megölted őket, ahogy kértem? – szegezte neki 
a kérdést látszólag rideg hangon, és hagyta, hogy 
a férfi föléje magasodjon, de még nem tárta szét a lá-
bait .
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– Mindkettőt a legaljasabb módon, úrnőm – mo-
solyodott el a férfinép minden elégedettségével az író, 
hisz’ végre csatát nyert . – Szívroham végzett velük .

– Helyes – szusszant felajzottan a lány . – Akkor 
most engem is megrohamozhatsz…

Kettévált előtte a combok kapuja, hogy belemé-
lyedhessen és megmártózhasson a legédesebb és 
legforróbb édenkertben, amit csak el tudott képzelni .

Hamarosan újra visszhangozta a szoba gyönyörük 
minden sóhaját és vágyaik minden sikolyát .

Az ablakon túli környezet elsötétedett, miközben 
bennük kivilágosodott a legszentebb orgazmus, amit 
valaha átéltek . 

A lány beavatkozott abba a világba, amit az író 
teremtett, hogy ezzel teljesen megpecsételje azt, 
ami minden szeretkezésen túl összeolvasztja a nőt 
és a férfit: a közöttük húzódó, elszakíthatatlan, örök 
szerelmet .
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Anonina

21+

– Sziasztok, Nina vagyok, szexfüggő.
– Szia, Nina!

Nem hallotta meg, ahogy valaki csoportból, a hát-
térben „pinának” szólította, és beleröhögött a marká-
ba az arca előtt.

– Tizenkét éves korom óta… amióta a szomszé-
dunk megerőszakolt, folyton csak dugni akartam. 
Azért, mert azt mondták, hogy az jó, és bassza meg, 
tényleg jó . Szóval imádtam állandóan csak kefélni, 
reszelni, tudják? Fűvel, fával, bokorral, férfival, nő-
vel, mindkettővel… ami jött. Annyira, hogy elmentem 
kurvának, de csináltam bárkivel, akár ingyen is, csak 
mindig legyen bennem valaki, értik .

Monológját halk torokköszörülés szakította félbe, 
ahogy a zavart közönség figyelemmel kísérte. A re-
kedtesen mély, kicsit tónusvesztett hangú, szilfid, 
barna hajú és szemű lány egy pillanatig szünetet tar-
tott . Kinevetik? Nem nevetik? Elhiszik? Nem hiszik?

– Folytasd, Nina – biztatta a gyűlésvezető az első 
sorból suttogva . – Mind azért vagyunk itt, hogy meg-
hallgassunk téged .



78

– Azt akartam érezni, hogy folyamatosan a meny-
nyországban pörgök, és sosem álltam le. Csak basz-
tam és basztak engem kifulladásig, akár napjában 
tízszer is, ha olyanom volt . Frankón, volt olyan évem, 
hogy felkeltem, jött az ügyfél, lezavartam egy nume-
rát, gyors reggeli, aztán három menet, ebéd, alud-
tam, aztán négy tekerés vacsoráig, utána még két laza 
kufirc a főnökkel, igaz, ebből egyben csak leszoptam. 
Ez pár évig ment, de úgy összességében tizenkét évig 
csináltam . – Megvakarta a tarkóját, ahogy észrevette, 
hogy hallgatósága teljes sokkban ült előtte. Kivéve 
azt a tagot, aki a hátsó sorban éppen rajta kuncogott, 
és a csend megmutatta szégyenteljes tettét .

– Moor, bírj már magaddal! – sziszegte utána egy 
azonosíthatatlan hang .

– Bocsánat – krákogott a gyűlésvezető, miután 
hátrafordulva gyilkos pillantásokat lövellt a nevető felé, 
majd visszanézett Ninára –, csak folytasd, folytasd bát-
ran! Itt senki sem ítél el téged . Ha úgy érzed, hogy…

– De, de, menni fog! – szakította félbe a szónokló 
bizonygatva lelki erejét . – Már nagyon régóta nyo-
maszt ez az egész, és… Tizenkét év nonstop kúrás után 
betalált az éca, hogy nem lesz ez így jó . Felemésztett 
testileg és lelkileg. Meddő lettem, kipakoltak, szóval 
gyerekem már nem lesz sose . De szerelmem még 
lehet . Úgyhogy fél éve artemiszi absztinenciát fogad-
tam, vagy mit . Tudjátok, nem fekszem le senkivel . 
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És nem azért, mert állva csinálom! – ejtett el egy kis 
humormorzsát, amit a többiek hálásan csipegettek 
fel, és így legális lett az általános derültség . – Tényleg 
abbahagytam a dugást, vagy legalábbis szünetelte-
tem, amíg… meg nem találom az igazit .

Látszott, hogy Nina is könnyebben oldódott fel . 
Mesélt magáról, arról, hogy huszonöt éves lett pár 
hete, végre tele tervekkel, álmokkal, amiért feladta 
a mindennapi szeretkezést . Fél év után eljutott arra 
a szintre, hogy csak napi kétszer maszturbált, és így 
nem volt szüksége partnerre . Igyekezett rendszer 
szerint, lassan leszokni a szexről. Inkább elfoglalta 
magát, esti iskolába iratkozott, hogy leérettségizzen 
és szakmát szerezzen, meg a helyi plébániát is láto-
gatta, persze szigorúan lelki felüdülésért . Hálás volt 
Istennek, és boldognak érezte magát .

A gyűlés után mindenki barátsággal megölelte és 
hátba veregette a színt valló lányt, egy kicsit beszél-
gettek még, majd a közös teázgatás után ki-ki haza-
felé indult. Nina ott ragadt még a gyűlésvezetővel, 
két széken, nagy beszélgetésben, és már csak Moor 
lézengett a teremben .

– Mondani akarsz valamit, klubtárs? – szólította 
meg a vezető férfi az ide-oda téblábolót.

– Jól van, hát – bökte ki a röhögős. – Elnézést 
szeretnék kérni . Hogy tudod, kinevettelek… Nem 
haragszol? – lépett a fiatal nő felé.
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– Semmi baj, kedves… – biccentett elfogadón 
Nina, és nyújtotta a kezét .

– Moor – fogadta el ő bűnbánó tekintettel. – Nem 
azért aszaltam, mert elítéltelek, hanem mert… 
Egyszer együtt voltunk . Tudod, úgy . Biztos nem em-
lékszel már rám .

– Jesszus! – kacarászott a lány zavará-
ban . – Tényleg? Bocsi, hogy nem… Moor? Nem rém-
lik, de hát több ezren lehettek, akik… akik bennem 
jártak . Uh! – A felismerés gondolatára hirtelen rosz-
szul lett, és enyhe hányinger környékezte meg .

– Semmi baj! Az a régi életed, aminek már vége, 
ez pedig az új, ami még csak most kezdődik. Nem 
ronthatja el semmi, ugye, Moor? – vetett oda még 
egy atyai villanást a gyűlés vezetője.

– Nem, persze… Persze, hogy nem – köhintett 
alázatosan a férfi.

Igyekezett palástolni feltámadó merevedését, amit 
Nina felismerése és közelsége okozott. Egyszerűen 
begerjedt a lánytól és a gondolattól, mennyire tiszta 
lehet a lelke, ahogy keresi az igazit, ha feladta azt, 
amiben olyan kibaszott jó volt… Nem találkozhat-
tunk kétszer véletlenül, biztos, hogy én vagyok neki 
az igazi! Elhatározta, hogy hazakíséri, még aznap 
este keményen megkeféli, és aztán el sem ereszti, ez 
a Nina-pina az ő kurvája lesz. 
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– Nem akarsz hazamenni? Rosszul nézel ki – ha-
jolt közel hozzá a gyűlésvezető, ahogy látta, hogy 
a férfi arca kivörösödött és leizzadt az őt elárasztó 
fantáziaképektől.

– Se… semmi bajom – hebegte ő félig transz-
ban . – Maradok .

– Menj nyugodtan, fiam – tette a vállára vezetőjük 
meggyőzően a kezét. – Nem akarom, hogy valami ba-
jod essen . Én hazakísérem Ninát, neki sem lesz bántó-
dása . Tudod, én ártalmatlan vagyok… Nem csábítom 
gonosz utakra. Sőt, felszabadítom a drága lelkét.

– Na, igen – somolyodott el erőtlenül Moor. – Jó 
neked, Tim, hogy aszex vagy . „Nem akarnád ájultra 
dugni, mint én” – tette hozzá gondolatban .

Összevigyorogtak, és Nina is csatlakozott hozzá-
juk. Érezte, hogy elfogadják és kedvelik. Most először 
hallotta a gyűlésvezető nevét. Tim, talán Timothy. 
Milyen kedves, férfias név.

– Találkozunk még, Moor – duruzsolta min-
den hátsó szándék nélkül, csak az anonim klubra 
utalva a lány, és megszorította a férfi kezét búcsú-
zóul . – Vigyázz magadra!

– Úgy lesz – pattant fel ő a székről, majd azonmód 
el is viharzott; ne lássák meg, ahogy nedvesség kez-
dett a nadrágján, ágyéktájon átütni . „Bassza meg!”

Kiürült a terem, csak Tim és Nina üldögéltek ott .
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– Rendes fiú ez, csak néha hebehurgya, meg éret-
lenkedik . Alkoholista, de már két éve tiszta, egyike 
az első klubtagjainknak – anekdotázott a középkorú 
férfi. – Büszke vagyok rá, hogy győztes életet él. Amúgy 
nem szokott sokáig maradni, de ma este kicsi a világ .

– Hát most is elég gyorsan elment… Érted, ugye 
láttad, hogy a gatyájába élvezett? – kuncogott egyet 
a lány, eleresztve a nyelvét, mert azért a humorát 
meghagyta pajkosnak . Ha nem csinálom, legalább 
hadd beszéljek róla!

A vezető egy szolid mosollyal nyugtázta a vaskos 
szóviccet .

– Te tényleg nem érzel szexuális vonzalmat senki 
iránt? – Tim szótlanul bólintott . – Isten az égben, 
felnézek rád! Szeretnék én is az lenni, tudod… hátha 
sosem jön el az igazi – tűnődött el a sorsán röpke idő 
óta ismert mentoráltja .

– Ez nem olyasmi, amit szerez az ember – mo-
solygott keserédesen a férfi. – Valahogy kialakul, vagy 
már ott van eleve . De azért ne add fel olyan hamar 
az igazi keresését! Sokszor akkor jön el, amikor nem 
várnánk . Légy az, aki vagy, és ebben teljesedj ki! Nem 
a függőséged vagy annak hiánya határoz meg téged. 
Nézz a céljaidra, nap nap után tedd a lábad, mindig 
csak egy kicsit előre, mint a lépcsőn. Te tudod, mer-
re mész, már csak el kell érned . És te el fogod, mert 
megvan hozzá az eszed, erőd és kurázsid. Csak ne 
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add fel, Nina! Az álmod elérhető. Erre koncentrálj! 
Testileg már fél éve győztes vagy, ezt soha ne feledd! 
És azzal, hogy beszélsz a múltadról, megkönnyebbül 
a lelked is .

– Aha, tyű… – A szexfüggő szinte itta a szavait 
még egy órán át .

Amikor elindultak a gyűlésházból, már annyira 
közel érezte magához az ötvenes férfit, hogy neki 
merte szegezni a kérdést: 

– Tim… Megkérdezhetem, te milyen függőségből 
szabadultál meg?

– Társ – felelte ő lakonikusan. 
– De hát te aszex…
– Nemi vonzalom nélkül is építhet az ember mély 

kapcsolatokat . Olyanokat, amelyek behálózzák és 
nem eresztik a lelkét . Nehezen jutottam túl rajtuk, 
de végül sikerült. Sokszor úgy gondoltam, legyőzött 
a gyengeségem, de aztán mindig felülkerekedtem, és 
én nyertem .

– Hányszor?
– Négyszer .
– Te hős vagy, Tim!
– Ugyan – somolygott titokzatosan a gyűlésveze-

tő. – Csak kitartó. Minden a kitartáson és a tervezé-
sen múlik . Tudnod kell, Nina, ha egyszer rászoktál 
valamire, mindig függő maradsz. A lelked így sérült, 
ezzel kell együtt élned . De a te döntéseden múlik, 
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hogy a defekted szerint élsz-e, vagy uralkodsz ma-
gadon. A kezedben a változtatás lehetősége minden 
egyes nap . Ha egyszer elbuksz, kétszer állj fel és menj 
tovább! Ennyi a titkom .

– Érzem, hogy kurva sokat tanulhatok még tő-
led! – Nina teljesen bezsongott. „Lehet, hogy… ő 
az igazi? És pont azért, mert nem szexel?! A lelkébe 
bele tudnék szeretni! Lehet, hogy már meg is történt…”

Tim nem szólt többet, csak rámosolygott, fino-
man megérintve a hátát, ezzel a mozdulattal jelezte, 
hogy lekíséri a lépcsőn, az épület elé.

– Megérdemled, hogy megismerd az igazit, Nina . 
Jogod van küzdeni érte . És biztos vagyok benne, hogy 
hamarabb megleled, mint gondolnád .

A fiatal nő csillogó pillantással bámult bele a férfi 
égszínkék szemébe, úgy mondta:

– Ebben totál egyetértek! Köszönöm, Tim!
Késő éjszaka volt, és a kihalt utcán álltak, szem-

ben egymással: a szex- és a társfüggő, a mentorált 
és a mentor . Nina lábujjhegyre állva felemelkedett, 
ajkával pedig lassan közelített a nála egy fejjel ma-
gasabb férfi szikár arcához, és megpuszilta. Tim nem 
húzódott el, de érzelmeket sem mutatott felé .

„Soha többet nem akarok kúrni” – villant át 
a mentorált agyán . „És soha többet nem is fogok sen-
kivel! Ez így tökéletes . Timmel akarom leélni az éle-
tem… Kerül, amibe kerül!”
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* * *

Másnap reggel találták meg a lány holttestét a közeli 
erdőben. Kórboncnoki módon, Y-vágással metszették 
fel a mellkasát és hasát, a zsigereket pedig szétszórták 
a test körül . Mint egy óra számlapja, tizenkét helyre 
kerültek a szervek, miközben mindent beborított 
a vér . Az áldozat arca különös kifejezésben mereve-
dett meg: mintha orgazmust élt volna át a halálakor. 
Valószínűleg azonnal meghalt, azért nem szenvedett 
sokat . A homlokára már kivérzés után, késsel met-
szették fel a B, U, J, A betűket.

A helyszínelést vezető nyomozó, akit speciálisan 
ilyen esetekhez hívtak ki, már edzett volt, ami a kö-
rülményeket illette. Az újoncok elfutottak az erdő 
szélére könnyíteni magukon, annyira rosszul lettek 
a látványtól . McDonoughan nyomozó azonban érze-
lemmentes képpel telefonált a felettesének:

– Úgy néz ki, meglett az ötödik áldozat: a Buja, 
uram. Ha a hét főbűnt számoljuk, sajnos még találni 
fogunk kettőt, ha nem csapunk le időben. De vajon 
hol a picsában lehet az Ítélőbíró? – tette hozzá gon-
dolatban . Így nevezték a sorozatgyilkost, akit már 
három éve üldöztek, de mindig árnyékra vetődtek, 
csak a szaporodó hullák jelezték, merre járt .
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– Akkor intézkedjenek mielőbb! Több ered-
ményt, kevesebb áldozatot! Az Ítélőbíró fejét aka-
rom! – harsogta a túloldal .

Timothy Dawson reggele ugyanúgy indult, mint 
a többi . Talán annyiban változott, hogy most nem 
aludta ki magát annyira, mint máskor, de nem bánta . 
Dupla kávét iszogatott a konyhában, mielőtt a dol-
gára ment volna . Mozgalmas volt az éjjele, akárcsak 
három évvel ezelőtt, amikor elkezdte a ténykedését. 
„Végre a helyes útra tereltem ennek a báránykának 
is a lelkét . Micsoda méltatlan, erkölcstelen testben 
kellett senyvednie! Nem függhettem volna tőle… 
Nem engedhettem! Négyszer elbuktam, de felálltam, 
ím, ötödszörre is sikerült, maradt még kettő esélyem, 
és soha, soha többé nem fogok függeni senkitől, még 
magától az Úristentől sem, én, az Ítélőbíró…”
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Snitt

– Ez az, bébi, csináld, hú, de jó vagy!

Snitt.

– Csak feküdjön kényelmesen a pamlagra, úgy, és 
lazuljon el!

Snitt.

– Robert? Itt vagy?

Snitt.

– Úristen, de jó vagy, ne hagyd abba, kérlek!

Snitt.

– Kérem, mondja el, mire emlékszik abból a napból, 
amikor a baleset történt?

Snitt.
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– Hahó! Föld hívja Robertet, Föld hívja Robertet, 
jelentkezz!

Snitt.

– Most fogok elmenni…!

Snitt.

– Bent ültünk a barátnőmmel a kocsiban, félreállva 
a lehajtón. Ő az ölembe hajolt, és hát… éppen vadul… 
hát szóval a szájában voltam, ha érti… Késő éjjel ki 
gondolta, hogy nem leszünk egyedül! Amikor egyszer 
csak hátulról belénk szaladt egy coupé… Mire esz-
méltem, már a mentőben voltam…

Snitt.

– Úgy elgondolkoztál . Jól vagy, Robert?

Snitt.

Helyszínelő rendőrök, halottszállító, hajnali három.

Snitt.
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– Hogy élte meg a rekonstrukciós műtéte utáni idő-
szakot?

Snitt.

– Jól, csak kurva nehéz néha a munkám .

Snitt.

Mentő, kórház, műtét.

Snitt.

– A barátnőm halála után volt pokoli, amúgy a dolgot 
meg kibírom . Pisilek ülve, és kész . 

Snitt.

– Szar pszichológusnak lenni, és rettenetes sorsú, 
felelőtlen huszonévesek még borzasztóbb szexuális 
baleseteiről álló nap hallgatnom, miközben úgy te-
szek, mintha érteném, mennyire rohadék is tud lenni 
az élet…

Snitt.
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Ne bújj el!

(életszagú erotikus fikció)

Lezárult egy korszak .
Végignézünk a frissen kipakolt raktárhelyiségen, 
ahol már csak néhány pormacska pihen ráérősen 
a sarokban. Ő nem siet, csak mi költözünk.

Ó, ha azok a falak mesélni tudnának! Amikor nem 
volt hol együtt lenni, mert alapból öten laktunk hu-
szonöt négyzetméteren, akkor ez volt a titkos búvó-
helyünk . Jó, nem volt titkos, de csak mi tudtuk, hogy 
mit csináltunk itt rendezkedés címén . Általában jól 
rendbe raktuk egymást, legalábbis testileg-lelkileg 
biztosan . Aztán pihentünk egy kicsit a másik karjá-
ban, összegabalyodott lábakkal, anyaszült meztele-
nül, hogy utána újrakezdjük megint . Fáradhatatlanul, 
míg végül mégis a jóleső kimerülés győzött, és alud-
tunk egy nagyot a szerelmi zugunkban, két szinttel 
a föld alatt . Szartunk mi a raktár kacatjaira, nem 
pakoltuk…

Most visszaemlékszünk arra, amikor például egy 
szék támlájának dőlve, kifeszített térddel állva, há-
tulról tett engem a magáévá. Vadul, ösztönszerűen, 
őrülten, sikoltva… Ismét elhatalmasodik rajtunk 
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az érzés, és újra kívánjuk egymást . Ott, hevesen, 
szerelmesen, az élet kegyetlen, sivár valóságában . 
Nincs semmi más, csak két test egy akarattal egy üres 
szobában .

– Méltón kéne elbúcsúznunk ettől a helytől, nem 
gondolod? – kacsintok életem szerelmére .

Ő válaszul csak kéjesen felmordul.
– Hoztam mindent, ami kell – teszi hozzá .
Ahogy én magamat, ő is hozta magát, meg egy 

dobozka óvszert. Már bontottat, kettő van betárazva, 
nem aprózzuk el, bár nincs sok időnk.

Az elmúlt egy hétben amúgy is egymásra kat-
tantunk, mindennap összegyűrtük az ágyneműt. Jó, 
egyszer az étkezőasztalon is csináltuk. Mint a tizen-
évesek, mintha éreznénk, hogy talán idő előtt öreged-
nénk meg enélkül, nem tudom . Még bakancslistás 
pontokat is kipipáltunk, legalábbis én mindenkép-
pen. De szerintem ő is, mert nagyon boldognak tűnt.

Annyira benne volt az, hogy ebben a raktárban 
búcsúzóul akartam még szeretkezni vele egyet vagy 
kettőt. Amennyi belefért volna.

Most nincs szék, csak csupasz fal, meg oldalt ra-
diátorok . Azok kiválóan elbírják, ha rájuk támaszko-
dom, de a karomat a csempének is vethetem . Bárcsak 
lennék pár kilóval vékonyabb, ő pedig pár évvel fiata-
labb, meg persze teljesen egészséges, hogy felkapjon 
a csípője köré, háttal döntsön a falnak, és aztán hadd 
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szóljunk . Vagy letérdelhetnék a földre… Leülhetne 
ő, én pedig az ölébe… De örömet okozhatnánk egy-
másnak akár kézzel vagy szájjal, és akkor nem kell 
kicsavarodva szexelni… „Ó, a jó életbe!” Felizgulok 
a gondolatra. „Hát bőven van megoldás!”

Akárhogyan is, de mocskosul beindulunk . A hir-
telen nagyra nőtt, üres raktárhelyiség falai szapora 
levegővételeinket visszhangozzák. Középen talál-
kozunk, ajkainkkal a tűzjelző és a vízszóró alatt. 
Remélhetőleg nem gyulladunk ki, csak képletesen, és 
a nedvesség is csak alul önt majd el .

Mi lenne alkalmasabb a méltó búcsúnál a helytől, 
mint ez? Lassan megindulok lefelé az arcán, nyakán, 
mellkasán, még úgy ruhában, és letérdelek előt-
te, vele szemben. Az arcom pont az alhasa előtt áll 
meg, „ideális magasságkülönbségünk van”, villan át 
az agyamon . Izgatottan néz rám, végigsimítja az ar-
com, a hajam a fülem mögött .

– De huncut itt valaki! – sóhajtja felajzot-
tan . – Tetszik!

Csak egy szexi mosolyt vetek felé, és gombolni 
kezdem a nadrágját .

Hamar kiszabadítom hímtagját az alsójából, már 
nem kell keresnem, mert nagy és kemény, tettre kész . 
Könnyen átkulcsolom ujjaimmal, hogy ajkaim közé 
vehessem . Finoman szívom, körbenyalom, aztán 
ahogy felajz ez a játék, ösztönös ingatásba kezdek 
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a fejemmel, akkor már szenvedélyesen falom, ízlelem 
minden cseppjét . Pillanatok alatt elnyelem, pedig ha-
talmas, de már nem vagyok ura a tagjaimnak . Nem 
törődöm a garatreflexszel, csak hagyom, hogy magá-
évá tegyen a számban . Ha nem is ugyanolyan intenzi-
tással, de bizony élvezem én is, nem csak ő. Képtelen 
vagyok visszafogni a nyögéseimet, és hallom, ahogy 
ő is zihálni kezd. Beletúr a hajamba, megszorítja, 
ahogy végigsimít rajta .

– El fogok így menni – nyöszörgi, és kihallom 
hangjából, hogy komolyan közel a vég .

Elégedetten mordulok, mondván: „nem baj, gyere 
csak!”, és fokozom a tempót . Piszkosul izgat engem 
is, nem véletlenül . Egyszerre selymes és kemény, 
a hegye pedig sós ízű lesz.

Egyre jobban remeg, lüktet a bőre, amikor egy-
szer csak sós forróság önti el a szájpadlásomat . 
Megint az ösztönöm segít, és nyelek egyet . Még utol-
jára, mikor elengedem, ő nem mozdul, csak élvez, én 
pedig hagyom, hogy kifolyjon . Végig az államon, be 
a nyakamba, a pólóm alá. Nem zavar, őrült eksztázis 
kerülget, akárcsak őt.

– Ez nagyon jó volt! – sóhajtja, majd hozzáte-
szi: – De most én jövök, ugye, tudod?

Bólintok hümmögve, ő pedig felemel, s ott állok 
félig öntudatlanul, míg ő térdel elém.
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– Várj – lihegi az ágyékommal szemben –, ez így 
nem lesz jó. Dőlj a falnak!

Engedelmeskedem, behunyt szemmel, hátrave-
tett fejjel és széttárt lábakkal . Kicsatolja a nadrágom 
övét, és szépen-lassan szabadít meg alsóruháimtól . 
Szabad leszek, ő pedig finoman benyúl a csiklómhoz, 
miközben előretolom a csípőmet:

– De nedves itt valaki! – Azzal közelebb hajol, és 
nyelvével cirógatni kezdi .

Ujjával közben felfedezi a nyílást, és behatol, 
puhán és izgatóan ki-be járatva, amitől megsokszo-
rozódik bennem az épp tisztulni igyekvő élvezet. 
Szaggatott lélegzetem hamar hangos sóhajtozássá és 
sikongatássá fajul, ahogy bent simogatja a G-pontot, 
közben végignyal kívül . Komótosan kapaszkodok fel 
az orgazmus csúcsára, de amikor elérem, kiteljesedik, 
és hatalmas sikítással adom meg magam a gyönyör-
nek . Nem érdekel, hányan hallják a folyosón, ahogy 
ezt kiabálom:

– Édes istenem! Ez annyira jó!
Azt mondják, ez nem minősül imádkozásnak, 

most mégis Vénusz templomában áldozunk .
Érzem, ahogy a nedvességem elhagyja a testem, és 

halvány örömkönnyfátyolon keresztül látom, amint 
végigcsurog a tenyerén, ő pedig lenyalja.

– De jó ízed van – nyögi mámorosan .
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Lassan magunkhoz térünk a szerelmi révületből, 
és szomorúan konstatáljuk, hogy nincs mibe megtö-
rülköznünk. Én a pólómba, ő az ingébe, és reményke-
dünk benne, hogy a szennyesben majd senki nem fog 
kutakodni a közös titkunk után…

Otthon várnak minket, két olyan – már nem ki-
csi – gyümölcs, aki hasonló szenvedélyből született, 
mint ez, igaz, az nem volt orális. Hűségesen várnak 
ránk, míg mi elcsíptük ezt az édes félórát, és a két 
óvszer is megmaradt… Tiszta haszon .

Zárásképpen valamilyen hirtelenség folytán egy-
más ajkára tapadunk, nem törődünk vele, hol jártunk 
előtte. Nincs íze, mégis édes és gyönyörű, ahogy nyel-
vünk egymással összeolvad, mielőtt végre elengedjük 
a másikat, és konstatáljuk:

– Hú, ez valami eszméletlen jó volt megint! 
Méltóképpen búcsúzunk ettől a helytől.

Lezárult egy korszak, vélhetően, hogy helyet ad-
jon valami újnak . Bármi is jöjjön, mi már ismerjük 
egymás ízét, aromáját, illatát . Ezt és ennek az örökre 
belénk ivódó emlékét senki nem veheti el tőlünk, so-
dorjon akárhová bennünket az élet .
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L’art pour l’art

A művész lassan leeresztette ecsetét, palettáját és 
a festővászonra nézett. Elégedett és kéjes sóhajtás tört 
elő belőle: elkészült a mű. Gondolt egyet, ráfújt, és 
hirtelen megelevenedett a kép . A gusztusos és formás 
akt megmozdult az ágyon, szétnyitotta dús combjait, 
és a festő szinte hallotta, ahogy aprókat nyögve hívo-
gatta őt. Felemelte fehér karját, hátraszegte a fejét, így 
selymes nyaka felszabadult. Abszolút betörhetőnek, 
lerohanhatónak állította be magát a Nő, a Modell, 
az Eszmény . „Foglalj el! Hiszen már meghódítot-
tál” – suttogta a festővászon, a művész pedig nagyot 
nyelt és minden érzéke új életre ébredt . Különösen egy, 
a nadrágjában… Halk morgással konstatálta, hogy egy 
szinttel feljebb jutott az élvezet felé, ahogy egyre nézte 
alkotása mozdulatait . „Gyere!” – susogta az ablakon 
belendülő széllel együtt a Kedves, akinek piros pipacsz-
szirmok táncoltak az arcán, és kitárt combjai között 
is duzzadt, vörös rózsák nyíltak . Elszédült az alkotó, 
ahogy kiszökött a fejéből a vér. „Mire vársz? Vedd be 
a váram! Vagy én veszem be a tiédet…” – duruzsolta 
egy mocskos hang tisztán az elméjében .

A festmény még száradt, de ő újra az ecsetért 
nyúlt, egy hirtelen, hagymázos pillanatában . Ágyékát 
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szabaddá tette, hadd meredezzen a világnak, de legin-
kább a vásznon vonagló Múzsájának. „Tetszetős, amit 
látok, édes…” – nyögte a Sík szerelmesen, és puha 
mozdulatokkal lemászott az ágyról, hogy közelebb jöj-
jön a harmadik dimenzióhoz . Az ágy mellé festett szé-
ket középre húzta, majd ráült vele szemben, és ismét 
ketté tárta lábait, teljes betekintést nyújtva a gyönyör 
forrására . Simogatni kezdte a melleit, és hátravetette 
a fejét, amitől mogyoróbarna és hullámos fürtjei a szék 
mögé csapódtak. Az egész aktkép feltöltődött valami 
őrült bujasággal, és a művész nem várt tovább.

Az ecsettel finoman cirógatni kezdte a modell 
lágy szeméremtestét, végig a csiklón és a kisajkakon, 
egészen a nyílásáig. A nedvességtől, ami előtört, ki-
csit elmaszatolódott a kép. A Nő sikolyai a fülében 
visszhangoztak, amitől benne is fokozódott a vágy, 
és felszakadt mellkasából valami zihálás . Másik 
kezébe vette hímtagját, majd az ecsettel tovább iz-
gatta festett szerelmét, ő maga pedig a vászonhoz 
dörzsölte magát. Örömcseppjei keveredtek a Nő 
olajos vonalaival, ahogy egyre szilajabbul simogatta 
a síkját . Felkapaszkodott a gyönyör hullámvasútján, 
ahogy a Múzsa is hangosabban sikoltozott a fülében: 
„Annyira jó, csináld, csináld! Teremts valami újat 
bennem! Könyörgök, ne kínozz tovább!” 

Aztán egyszer csak megtörtént . Mély morgással 
együtt tört elő a művészből saját teremtő ereje, amivel 
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végigfröcskölte a vásznat, és a legmagasztosabb gyö-
nyörben elhomályosította saját teremtményét .

Mire újra észhez tért mámorából, egy teljesen 
fehér, üres vászonnal találta szembe magát .

„Köszönöm!” – visszhangozta egyre elhaló nyö-
géssel az ihletadó Nő.

Ő pedig ismét állhatott neki festeni. Csak úgy, 
l’art pour l’art*…

(*csak a művészet kedvéért)
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Hopsz, ezt benéztem!

Fiatal férfi támasztja a pultot a helyi ivóban. Jól szi-
tuált, öltönyös, megnyerő külsejű, rövid szakálla van, 
már nem borosta, de még ápolt, szépen trimmelt 
széllel. Úgy tűnik, mintha a puszta véletlen vetette 
volna oda, vagy valami látomás, így aztán mindenki 
kinézi, de szólni senki sem mer . Lehet, hogy közhi-
vatalnok, gondolják, és ha baja esik, még bezáratja 
a krimót . De ez csak ül ott, teszik hozzá agyban, mint 
egy darab rohadt hal, és busong .

– Aztán neked mi bajod, fiam? 
Az ősöreg Kálmán bácsi, aki szarik a konven-

ciókra, csak beleköt szegény párába . Hiába mutogat 
a pultos, hogy hallgasson, senki nem akar bajt, hadd 
busongjon, majd elmegy, őket meg nem bassza meg 
a NAV, vagy a NÉBIH .

A jól öltözött ficsúr felemeli a fejét és végigméri 
az öreget. Botrány lesz! De aztán tisztelettudóan felel:

– Semmi sem, bátyám – látszik, ismeri a szabá-
lyokat –, csak iszogatok itt egy kicsit .

– Le vagy törve, mint a bili füle, hej! Öntsd ki 
a szívedet, fiam!

– Nem szükséges, higgye el – legyint egyet a fur-
csa vendég, és egy szuszra kiissza a poharát, amit 
eddig csak szopogatott .



104

– Ne etesd már a vén hülyét! – csapja hátba 
barátságosan Kálmán bá . Botrány lesz, nem hagyja 
abba mindjárt? – A magadfajta nem ide jár inni, 
fiam. Nagy bajod van neked.

– Aztán ahhoz mi köze, bátyám? – húzódik el, de 
még mindig higgadt az ürge .

A pultos az orrához nyúl, szippant egyet zava-
rában, aztán előkapja a pult alól a nyugtakönyvét. 
Biztos, ami biztos .

– Hátha segít, ha kibeszéled magadból – folytatja 
a vénség, mintha semmi sem történt volna . – Nem 
vagyok én pszichomókus, nehogy azt hidd, meg öreg 
fasz se, aki a nyomorodra veri a nyálát. Csak mi ösz-
szetartó népség vagyunk . Más nemigen maradt, mint 
alaposan kibeszélni a dolgokat magunkból…

– Jól csűri a szót – csapja le poharát kicsit inge-
rülten a pasas a pultra, de lassan megadja magát .

– Sokat láttam már, fiam – paskolja meg megint 
a hátát Kálmán bá, de a vendég nem húzódik már el .

– Olyat tutira nem, amit én – csóválja szomorú 
mosollyal a fejét az öltönyös, és a pultos felé pöccinti 
a poharát: – Még egy ugyanilyet, legyen szíves!

– Ha mégis, én állom a cechet, fiam – vigyorog 
az öreg szóláda, és a pulthoz, a férfi mellé telepszik 
egy bárszékre . – Na, mesélj!

– Hát, tudja mit… Legyen! – veszi át az újabb kör 
whiskyt a ficsúr, és megadja magát a kíváncsiság ereje 
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előtt. – Úgy volt, ma elugrom az őseimhez, megünne-
pelni a faterom hatvanadik születésnapját . Délután 
volt megbeszélve, de gondoltam, meglepem délelőtt, 
vittem neki egy üveg bort, egy vízálló karórát és egy 
háborús könyvet, amit már régóta szeretett volna 
elolvasni . Gyanútlanul beállítok, persze inkább sur-
rantam, nyitom ki a bejárati ajtót, belépek . Látszólag 
üres a ház, és halkan osonok befelé. Az előszoba után 
jobbra bent a konyha, én csak odapillantottam, mert 
furcsa hangokat hallottam… 

Itt elhallgat, de nem mer senki közbeszólni . Attól 
rettegnek, a fiatalember vérbe fagyva találta a szüleit. 
Ilyenkor ez szokott jönni . Bár akkor nem csak inna 
itt . Talán nem olyan rossz a helyzet…

– De amit ott láttam, azt nem kívánom senkinek . 
Persze, lehet, én vagyok puhapöcs, de azt hiszem, 
az embereknek van valami minimális szégyenérzete, 
azontúl pedig rájöttem, rohadtul nem kellett volna 
meglepnem apámat… Helyette csak délután oda-
menni . De ezt már cseszhetem…

– Mi történt, fiam? Mit láttál? – Kálmán közelebb 
húzódik, mintha bizalmasává akarna lenni .

– Ott feküdtek a konyhaasztalon… – Az öltönyös 
szája széle megremeg, úgyhogy odaemeli a poha-
rat . – Anyaszült meztelenül… – Felhörpinti az italt . 
– Hatvankilencesben… – Egyenest Kálmán bára néz 
kifejezéstelen arccal . – A muter fölül, fater alul, és 
épp nagyon el voltak foglalva…
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Szinte hallani lehet, ahogy a szemek kiguvadnak 
a beálló csendben . Na, ilyenre, asszem, nem számí-
tott senki .

– Hát lefagytam, baszki . A szám is tátva maradt . 
Hát a muteromé is, épp tolta befelé… Bazmeg! – fakad 
ki, és két ujja közé fogja az orrnyergét, összeszorítva 
a szemét . A válla rázkódni kezd, de nem lehet eldön-
teni, hogy sírva fakadt vagy röhög . Talán mindket-
tő. – Percekig csak álltam ott, mint apám fasza – vi-
gyorodik el, ahogy hatni kezd az ital –, ők meg… Észre 
sem vették, hogy bejöttem, csinálták tovább .

– Még egy kört a fiatalembernek, az egészet 
én állom – csap a pultra a vén kecske egy ötez-
rest. – Csakugyan nem láttam még a szüleidet fran-
ciázni, fiam! – Itt kirobban belőle a nevetés, és vele 
együtt az egész krimó kacag .

Az a szerencséjük, hogy a kárvallottban már ben-
ne van öt centi alkohol, így a kedve oldott, nincs ked-
ve elszégyellni magát vagy megsértődni, amint épp 
az öregeivel együtt nevetség tárgya lesz .

– Ennek több tanulsága is van ám – emeli fel 
mutatóujját Kálmán bá, és elcsendesül a hely. – Egy: 
akkor menj bárhova, amikorra hívnak! Különben 
könnyen érhet meglepetés, aztán többet látsz, mint 
amit szeretnél. Kettő: vén kecske is megnyalja a sót, 
mondták volt az öregek . Manapság igen szép dolog, 
ha az embernek még hatvanévesen is áll a pöcse, 
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és van kibe mártani. Becsüld meg a szüleidet, fiam! 
Akkor szép az élet, ha az emberek sokáig szeretik egy-
mást – veregeti vállon a szónoklata után az öltönyöst .

A kocsma megtapsolja a legbölcsebbet, aki ott 
hagyja a pultnál az elgondolkozó és spicces fiatal tár-
sát, előtte pedig az ötezrest.

– Nem tudom, mi ütött bele – somolyog a bajsza 
alatt a pultos, és elveszi a pénzt . – Ez nem szokott ám 
ilyen dumagép lenni… Pláne nem fizet senkinek…

A lelazult férfi a whisky ködén át válaszol:
– Szóra bírjam? – Hátra fordul, és elrikkantja 

magát: – Bátyám! Én kiteregettem a szennyest, most 
maga jön! Két ilyet teszek rá, hogy magának is van 
ilyen kínja…

Kálmán bá visszaaraszol a pulthoz és felül a bár-
székre .

– Hát, fiam, ehhez hasonló volna, de elunnád 
magad . Pont ilyen történetem van, csak az asszony-
nyal meg a postással . Tippelhetsz egyet, melyikük 
nyekkent nagyobbat a konyhapadlón, mikor rá-
juk törtem . Öt évig ültem miattuk . Na! Fizess, ha 
akarsz, én lassan elindulok hazafelé . Még meg kell 
locsolnom az azáleákat… A virágnál nincs szebb 
szerelem! – Egykedvűen kezet fog a pultossal, aztán 
biccent, és feldobja a svájci sapkát a fejére . – Na, szép 
napot mindenkinek!

Csilingel a kapu, és Kálmán bá alakja a múlt ho-
mályába vész .
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Az öltönyös szó nélkül kitesz egy tízest az ötösre, 
bólint, halkan rebeg egy köszönömöt, és távozik .

Este tizenegykor zár a krimó, mint mindig, de 
most már két különös történettel gazdagabb a le-
vegője…
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A gyenge pont nem változik

Ott ült a fürdőszobában, rárogyva a lehajtott vécé-
ülőkére, és elképedten bámulta a műanyag lapkát 
a kezében .

„Nem, ez nem lehet!”
Harmincöt évesen, nőként, végre megkapta a hőn 

áhított vezetői állást a cégénél. Egyedül élt, nem akart 
saját családot, talán mert már fiatalkorában végigélte 
azt, ami utána sosem hiányzott többet .

„Úristen! Most egészen egyszerűen nem lehetek 
terhes…”

Csak egy rohadt egyéjszakás kaland volt, valami 
menedzserrel a céges buliról. Életében akkor látta elő-
ször, és remélte, hogy utoljára is . Nagyon berúgtak, de 
minden alkoholos állapot ellenére pikk-pakk egymás-
nak estek a helyszín mögötti tárgyaló kerekasztalán . 
Úgy emlékezett, hogy helyes arcú pasit fogott ki aznap-
ra, de tizenkettő egy tucat alapon csak kufircolni akart 
egy jót . Meg sem kérdezte, hogy hívják, melyik osztály-
ról való, csak széttette neki a lábát . Egészen pontosan 
hátulról, így nagyon nem is nézegette a hímpéldányt, 
aztán pedig mind a ketten elaludtak a szőnyegen. Mire 
felébredt, a röpke numeralovag már rég megpattant, 
csak a helyszínen takarító gép zümmögése hallatszott 
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be a tárgyalóba, kint pedig már bőszen hajnalodott. 
Egy szó, mint száz: fogalma sem volt, védekeztek-e 
vagy a fickó szenvedett-e valami nemi betegségtől, 
csak megdugatta magát vele, és tessék, ez lett a vége: 
„úgy” maradt .

„Mekkora hülye picsa voltam! Voltam?! Vagyok, 
még mindig! Ez azóta sem változott…”

* * *

Húsz évvel ezelőtt is így esett meg az első. Micsoda 
őrült időszak volt! Sosem akart abba a táborba el-
menni, sőt, legkevésbé oda vágyott. Azon a nyáron 
lépett nyolcadikból kilencedikbe, és iskolát is váltot-
tak költözés miatt. Bárcsak a régi barátnőivel maradt 
volna, a réges-régi dalaikat hallgatni, a jól bevált 
együtteseiket imádni vagy a saját, ósdi, de a barát-
ságuk alapját képező poénokon röhögni! Azonban 
a szülei döntöttek, neki pedig mennie kellett . Abban 
reménykedtek, ez a tábor Mainchestcreek mellett 
majd némiképp kárpótolja őt a veszteségért, de té-
vedtek . Semmi sem vigasztalhatta meg, ez az ostoba, 
idejétmúlt lánycserkészbanzáj meg végképp nem . 
Viszont a szülei rettentően szigorúak lévén, vallásos-
nak nevelték, szerintük ez volt maga Isten akarata . 
Milyen isten az ilyen? – gondolta akkor és most is, 
ahogy a terhesteszt fölé görnyedt .
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Húsz évvel ezelőtt az egész mainchestcreeki tá-
bor egyetlen jó pontjaként a szomszédos völgyben, 
Southportridge-ben egy hasonló ifialakulat sátoro-
zott, csak az fiúkból állt. Úgy adódott, hogy az ismer-
kedési esték tábortüze átvilágított a Mainchestcreek 
és Southportridge között elterülő tavon, így fedezték 
fel, hogy a szomszédos parton is vannak . Néhány 
vakmerő fiú közülük átúszott a vízen, és meglepte 
a lányokat, akik sikoltozva menekültek be a fák közé . 
Kivéve őt, aki örült, hogy végre történik vele valami 
érdekes . Az egyik srác vizesen odacsattogott elé, 
majd úgy mozdult felé, mint aki meg akarja ijeszteni, 
és hozzátette:

– Hu! Te nem szaladsz el?
Ő összefonta melle előtt a karját és vékonyra húz-

ta az ajkait, mondván:
– Nem én!
– Aztán miért nem?
– Ahhoz nekem több kell, hogy elfussak! – kap-

csolt be benne a kamaszkori lázadás .
– Hát mi kell neked? – lépett közelebb az isme-

retlen .
Vállat vont és utálkozva biggyesztett egyet . „Haza 

akarok menni .”
– Semmi .
– Te aztán furcsa lány vagy – felelte rekedtes 

hangon a fiú.
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Nem lehetett nála idősebb, talán csak két évvel. 
A beálló félhomályban nem tudta megállapítani, de 
termetre szép szál volt, nem túl magas, nem túl iz-
mos, de vékony sem, pont közepes . A haja divatosra 
nyírt rövid, és az arca egész helyes lehet, állapította 
meg . Istenesen megnézte magának, annyi szent, még 
ha nem is láthatták jól egymást . 

A srác még zihált a partra érkezéstől, és nem is 
mondott többet, mert felharsant egy éles hang:

– Ott vannak! Ők azok! – Visszatért a a lánytá-
borból az erősítés.

– Lépjünk le! Ne most csajozz, te hülye! – csapta 
vállon az egyik társa, így a frissen felbukkanó idegen 
egy szó nélkül újra elmerült a tóban, és vágtában 
tempózott vissza Southportridge felé .

A botrány kipattant azon az estén, és onnantól 
fogva senkinek sem volt szabad a tó partjára menni . 
A két cserkészszövetség nem is találkozhatott ilyen 
sátorozások alkalmával egyáltalán, mert az egyik 
fiúkból, a másik lányokból állt, és tiltotta a szabály-
zatuk . 

Ő lecsapott erre a lehetőségre, és másnap – el-
lentétben a többiekkel, akik elmentek megnézni 
a helyi kis patak vízesését – délelőtt leszökött a tó-
partra . Élvezte a lázadás minden pillanatát, hirtelen 
az is eszébe jutott, ha eléggé kihúzza a gyufát a ve-
zetőségnél, talán még haza is küldik. Az lenne csak 
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a királyság! Titkon remélte, hogy újra láthatja a fiút, 
mintha ebben a titkos összeesküvésben a társára ta-
lált volna . A túlpart azonban üres volt .

„Mit is képzeltem?!”
Ha már erre járt, elfeküdt a füvön, nem érdekelte, 

hány hangya mászik be a térdgatyája szárába, vagy 
a hátát mennyire csípte a csalán . Ennyi szenvedést 
megért neki, hogy azt tehesse, amit éppen akart . 
Behunyta a szemét, és végre önmaga lehetett, akár 
egyedül is, mert nem volt szüksége társra egyáltalán .

„Pukkadjon meg!”
De hisz csak egyetlen egyszer látta! Hogy is le-

hetett volna a lázadásában szövetséges? Egyáltalán 
nem tudott róla semmit, még csak be sem mutatko-
zott neki . Itt arcoskodott, ijesztgette, mint egy idióta, 
talán csak egy mezei bunkó, aki szót sem érd…

– Helló!
A hangra ijedten pattant fel a szemhéja, és ott állt 

fölötte… igen, minden kétséget kizáróan egy határo-
zottan nem nőnemű alak. Csípőre tett kézzel, kister-
peszben állva, hanyagul magasodott fölé hasonló, de 
bővebb térdgatyában és csupasz, vizes felsőtesttel… 

„Az nem lehet…?!”
Szisszent egyet ijedtében és fel is ült rögtön, hogy 

ne fejtetőre állva lássa a jelenést. 
„Igen, ez a tegnapi gyerek!” 
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Végre napfényben is szemügyre vehette . Nem 
volt annyira helyes, mint amire emlékezett, de nem 
tudhatta, hogy az elme a saját védelmében minden 
emléket szebbre fest, mint ami valójában . Azért 
a srác még így is szimpatikusnak tűnt. Rövid kese 
haja víztől csatakosan meredezett az ég minden tája 
felé, hidegkék szeme körül vízcseppek folytak végig 
az arcán . Vékony ajkai voltak és ovális arcformája, 
egy lehetett a sok közül, akiket valaha megbámult 
az utcán, az iskolában, a környezetében . Egy kedves, 
de tucat arc .

– Neved is van? – vakkant rá undokul .
„Pont megszoktam az egyedüllétet, ez meg ide-

jön!”
– Tim – vágta rá váratlan látogatója . – És neked?
– Karla – vont vállat a szokásos flegma módon.
„Hát akkor ez van . Majd megszokom a társaságát . 

Legalább unatkozni nem fogok .”
Egy darabig csak ültek egymás mellett, némán, 

mintha egyszerre fogadtak volna véd- és dacszövet-
séget a mindenség ellen. Tim egy fűszálat sodorgatott 
az ujjai között, Karla pedig a térdére támaszkodva 
bámulta a tavat . Együtt hallgattak, és csak ez így, tá-
vol a szokásoktól és a többiektől, egyszerűen jólesett.

Nem maradhattak sokáig, mert mindketten tud-
ták, hogy ha felfedezik őket, vége a boldog, lopott, 
saját időnek.
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– Holnap? – nézett rá a srác, mielőtt elnyelte 
a távolság .

– Holnap – bólintott egyet, és hagyta menni .

* * *

Másnap ugyanúgy elbliccelte mindkettő az épp ese-
dékes kirándulást . Hogy miképp nem vették észre 
a hiányukat, azt azzal magyarázhatták, hogy mindkét 
táborba több mint ötven gyerek jelentkezett, és nem 
tűnt fel, ha egy nem volt ott, ahol a többiek. Mindenki 
ráfogta a másikra, látta, mert nem akarták, hogy 
megbüntessék őket.

Akkor már beszélgetni kezdtek, persze nem sokat 
és csak halkan, hogy a pletykás vízfelszín ne leplezze 
le őket. Kiderült, hogy Tim is unta magát, neki a szü-
lei voltak válófélben, és addig szélnek és cserkésztá-
bornak eresztették őt. Másodikos gimnazista lévén 
már inkább diákmunkára ment volna, hogy ne legyen 
otthon, de a szülei hallani sem akartak arról, hogy 
a fiuk az iskolás évei alatt dolgozzon. Azt mondták, 
gürcölhet eleget majd az egyetem alatt, addig hasz-
nálja ki, hogy még gyerek . Karla örömmel hallgatta 
és mesélte el a saját történetét, a találkozás végén 
pedig már kézfogóval köszöntek el egymástól .

Harmadnap azért nem akarták felhívni magukra 
a figyelmet, hogy nincsenek a közös foglalkozáson, 
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ezért azt megbeszélték előre és kihagyták. Ez alatt 
mindketten rájöttek, hogy beindult valami kölcsönös 
vonzalom . Barátság, szerelem, ki tudja, ilyen rövid 
idő alatt nem lehetett megállapítani. 

Azután, a táborozás vége előtti napon nem tud-
hatták, hogy a másik újra eljön-e a partra vagy sem . 
Karla és Tim torkukban dobogó szív érzetével pil-
lantották meg egymást, pont, mielőtt feladták volna 
a várakozást. A fiú kiúszott a partra, és váratlanul 
megölelte a lányt, mintha már ősidők óta barátok 
lettek volna. Ő meglepődött, és hátralépett. 

– Azt hittem, nem jössz el – mondták szinte egy-
szerre . 

– Hé, én hittem azt!
– Nem is, mert én!
Összenevettek, és közeledni kezdtek . 

Vitathatatlanul egymáson járt már az eszük, és el-
kezdődött valami szokatlan, egyszersmind zavarba 
ejtően jóleső dolog a testükben.

Karla nem tudta megállapítani, hogyan került 
vissza Tim karjába, de miután lehunyta a szemét, 
meleg, nedves ajkak tapadtak az övére . Végtelenül 
finom, egyszerre bátortalan és mégis gyengéd érzést 
keltett benne, amit most tapasztalt meg először. 
Persze csókolták már meg valami pizsipartin még 
nyolcéves korában . Nem volt rá büszke kislány-
ként, hallgatott róla mindenki előtt. Aztán el is 
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feledte, béna, esetlen és ártatlan próbálkozás lévén . 
Szemben ezzel, amit Timtől kapott, és amiben már 
sokkal több ismeretlen szenvedély vagy talán tit-
kos vágy lapult . Teljesen más volt, új, szokatlan és 
csábító . Nem is tudták abbahagyni, bármennyire 
is tiltakozott a fejében egy kis hang: hogy ezt nem 
beszélte meg előtte senkivel, és jól nevelt keresz-
tény lány nem csinál ilyesmit tizennyolc éves kora 
előtt. Aztán amikor nem hallgatott rá, miszerint ha 
most nem áll meg, később sem lesz képes, a hang 
lassan elenyészett . Valami elemi ösztön árasztotta 
el az egész testét, amitől nem akart mást, csak ezt 
a srácot, az ölelését és a csókjait .

Amikor eltávolodtak egymástól, már azt vette 
észre, hogy a fűben fekszik hanyatt, és a fiú fölébe ha-
jolva őt nézi. Akkor jött rá, hogy olyasmit terveznek, 
amire ő még nem készült fel.

– Én… – kezdett volna a kifogáskeresésbe, de 
jobb ötlete támadt . – Van kedved úszni egyet? – Úgy 
kérdezte, hogy Tim ne válaszolhassa, ha nincs .

Éppenséggel neki volt; le akarta hűteni felfor-
rósodott vérét. Felkelt és oda sem figyelve dobta le 
a fölsőjét, miközben igyekezett a víz felé. Akkor vette 
észre magát, amikor visszafordult, és a meglepett, 
csillogó szemű srác elnyílt szájjal bámult rá. Már késő 
felöltözni, gondolta, ezért könnyebbnek látta eltűnni 
a tó felszíne alatt. A víz meglepően langyos volt, mert 
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a nyári hőség a hegyek közötti karsztforrások táplálta 
tavat sikeresen felmelegítette .

„Köszönöm, augusztus!”
Ha a vére le nem is hűlt, ő annál gyorsabban el-

merülhetett. Mire kettőt tempózott, Tim melléje ért, 
és kettesben lebegtek tovább .

– Jó gyorsan úszol – lihegte a fiú.
– Te is – mosolygott rá félszegen Karla, és igyeke-

zett a felszínen maradni .
– Csak nem beijedtél? – kacsintott rá Tim, és vi-

gyorgott egy csibészest . – Akkor most elszaladsz?
– Nem én – kapta be az alsó ajkát ő, jelezve, hogy 

hiába küzd ellene, felizgatta a társasága, és nem tudja 
visszafogni magát . – Vízben úgyis csak úszni lehet, te 
nagyokos .

A tóban tempózva csak még jobban vonzódott 
hozzá, nem tehetett ellene semmit, úgy húzta magá-
hoz ez a fiú, mint a vasat a mágnes.

– Visszább mehetünk a parthoz, szerintem – vet-
te át Tim az irányítást . – Ne kepesszünk itt a mélyben!

Újfent nekiiramodott, de amikor a karja a tómed-
ret érintette, a srác megfogta a lábát és nem engedte 
el. Ettől kicsit megrettent, bár nem merte mutatni, 
inkább még határozottabban úszott kifelé. A fiú úgy 
értelmezte ezt a mozzanatot, mint felhívást keringő-
re . Egyenest utána vetette magát, és nevetve hanyatt 
fektette a part menti részen .
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– Hu! – bazsalygott rá diadalittas képpel . – Te 
beijedtél!

Karla nem bírta tartani magát, és kipukkant 
belőle a nevetés, ám aztán gyorsan csendre intette 
mindkettejüket, nehogy észrevegyék, hogy a tilosban 
pancsolnak . „Én ráadásul félmeztelenül…”

– Lassan… mennünk kéne – figyelmeztette Timet, 
miután kicsit lecsillapodtak a kedélyek, és komoly 
pillantással néztek egymásra .

– Sss – nyugtatta a srác . – Ráérünk még .
Megint úgy feküdtek a sekély vízben, mint a par-

ton, ahonnan a lány úszni menekült. Úgy tűnt, nem 
szabadulhatott a sorsától, hogy ez a srác fel fogja fe-
dezni magának a testét. Amitől kicsit megszeppent, 
kívánta is, nem is, de már nem állíthatta meg a kezét . 
A fiú lassan és tisztelettudóan, mégis vággyal telve 
érintette meg a bimbót a fedetlen keblén, és Karla nem 
húzódott el . Mellkasa szabálytalan lélegzést takarva 
emelkedett-süllyedt, tekintete belefúródott Timébe, 
egy percre sem szakították meg a szemkontaktust .

Újra csókolóztak, de a fiú most már végig is simo-
gatta a felsőtestét és egészen ráfordult. Térdét Karla 
combjai közé vetette, így nem nagyon maradt számá-
ra tovább menekvés . Nem mintha futni akart volna…

Ott, a langyos, sekély partmenti hullámok között 
veszítette el a szüzességét, és nyúltak órákká a lopott, 
édes percek . Egyikük sem akarta, hogy véget érjen 
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az álomszerű érzés, még ha az első Karlának kicsit fájt 
is, de a víz óvón körbecirógatta őt, Tim pedig végtelenül 
kedves és gyengéd volt vele . Azt érezte, hogy neki már 
lehetett ilyen élménye, mert sokkal tapasztaltabbnak 
bizonyult nála, de nem nevette ki érintetlensége miatt . 
Igazából élvezte, hogy egy tőle különböző ember testén 
minden porcikát felfedezhetett, és senki nem büntette 
meg érte . Olyan örömöt élt át, amilyet még sosem, bár 
tudta, hogy ezt végképp titokban kell tartaniuk, és ez 
különösen izgalmassá tette a dolgot .

Már éppen keresni kezdték őket, mert annyira 
elmaradtak, hogy az a táborvezetőknek is feltűnt. 
De még idejében rebbentek szét, hogy ne jöjjenek 
rá felnőttes cselekedetükre, csak arra, hogy a tiltott 
övezetben jártak . Gyorsan kellett visszajutni a sátrak 
közé, kinek-kinek a helye szerint, ezért nem tudtak 
címet vagy telefonszámot cserélni .

Véget ért az egyhetes cserkészet, és úgy tűnt, a kó-
sza, tavi szeretkezés csak egy bohó tábori titok és örök 
emlék marad . Timnek mindenképpen az is lett, de 
Karlát pár héttel később furcsa rosszullétek kezdték 
gyötörni, felpuffadt a hasa, kimaradt a havi vérzése, 
ezért a háziorvos nőgyógyászati vizsgálatra utalta.

Az édesanyja kísérte el oda a lányt, és ott szembe-
sültek minden anya rémálmával: az épp hogy serdült 
tini terhes lett . Kiderült a titka, nem rejtegethette to-
vább, hogy a táborban lefeküdt valakivel . A szülei nem 
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fenyítették meg, mert azt mondták, épp elég büntetés 
lesz neki, ha gyerekfejjel életet kénytelen adni egy 
másik gyereknek . Nem egyeztek bele az abortuszba, 
hiszen azt gyilkosságnak és Isten rendelése elleni 
véteknek tartották .

Karla tizenöt évesen szülte meg a fiát, és tekintve, 
hogy folytatnia kellett iskolai tanulmányait, a kicsit 
gyakorlatilag a szülei nevelték . Nem volt más választá-
sa, és érettnek sem gondolták, inkább bentlakásos is-
kolába íratták – újra kilencedikbe, hiszen a terhesség és 
a szülés miatt ki kellett hagynia egy évet . A kis Vince-t 
pedig úgy nevelték fel, mintha Karla csak az idősebb, 
távoli nővére lett volna. A kapcsolatuk így nem is ala-
kult máshogy, mint egy hektikus, testvéri nexus, és 
az igazi anya már beletörődött, hogy a fia mindörökké 
az öccse lesz. Nem is bánta, mert így élhette a fiatalok 
életét, elhatározva: ha rajta múlik, sosem megy férjhez 
és nem szül gyereket . Soha többet…

* * *

Egészen mostanáig, amikor is a karrierét tekintve 
nyeregbe kerülő nő megint egy kétcsíkos „békatesz-
tet” szorongatott .

„A rohadt életbe!”
A tenyerébe temette az arcát, miután kihajította 

a lapkát a kukába . Az abortusz is az eszébe jutott, 
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annak ellenére, hogy mire tanították a szülei . Nem 
akarta megint végigcsinálni azt, amit húsz éve nem 
választhatott másként .

„Hogy derítsem ki, ki az apja?”
A cégnél legalább háromszázan dolgoztak, ha 

nem többen, ennek háromnegyede lehetett férfi. 
Karla statisztikát tanult, így könnyen át tudta rágni 
magát a számokon: ebből a halmazból durván a fele 
harminc-ötven év közötti faszi. De aki azon a borgő-
zös bulin megtekerte, gyakorlatilag lehetett húsz is, 
gyakornok, vagy épp hatvan, nyugdíj közeli – annyi-
ra részegen már erre sem emlékezett .

„Milyen volt a hangja?” Abból könnyen megál-
lapíthatta a korát . Nos, hát nem sokat beszélt, talán 
ennyit mondott, hogy:

– Hú, de jó bőr vagy, baszod! Ó, hadd verjem 
beléd… – Ám annál többet sóhajtozott, lihegett, és 
amikor elélvezett, akkor is csak felnyögött . Ráadásul 
ő sem tűnt sokkal józanabbnak, nyilván azért beszélt 
így . Úgyhogy ezzel nem sokra ment .

Az alakja átlagosnak tetszett, amennyire érezte . 
Mikor megölelte és berántotta a tárgyalóterembe, 
egyszer mintha csókolóztak volna, az jólesett . Régi 
emlékeket és dalokat idézett fel benne, melyek egy-
szerre voltak jók és borzalmasak . Majdnem elsírta 
magát, de aztán arra bírta rávenni mégis, hogy kon-
centráljon a szexre .
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– Gyere, dugni akarok veled – vonszolta a kerek-
asztalhoz a nyakkendőjénél fogva áldozatát, aki nem 
bánta egyáltalán, és akkor hangzott el az ominózus 
mondat .

„Mély, rekedtes hangja volt, de már nem beszélt 
tisztán . Istenem! Bárki lehet, bármelyik osztályról . 
Az arcát pedig biztosan nem ismerném fel… Mit te-
gyek? Meg akarom tudni, ki az, aki felcsinált!”

Alaposan át kellett gondolnia, hogyan kezd neki 
a fickó megtalálásának. Elvégre mielőtt elveteti 
a gyereket, szembe akart nézni azzal, aki tette . Nem 
mintha ő nem kívánta volna olyan nagyon az aktust. 
De mégis ő lesz az, aki elszenvedi az abortuszt, és 
utána kénytelen együtt élni a keserű lelki következ-
ményekkel. Az a valaki meg mit sem tud az egészről, 
boldogan éli világát, és ezt nem hagyhatta annyiban .

Most megint örült a kinevezésének, mert pofavi-
zitet tarthatott a saját osztályán és az aldivíziókon . 
Persze ezzel nem kutathatott át más részlegeket, vi-
szont legalább elkezdhette a keresést .

– Meg szeretném ismerni az alattam dolgo-
zókat – indokolta a döntését a helyettesének . 
Gondolatban persze jót mulatott a kissé pikáns kife-
jezésen . A helyettese is .

Egy péntek esti buliba ágyazott ismerkedést terve-
zett . Szigorúan alkoholmentesen, mondván, nehogy 
beállva megint magára húzzon valakit, pontosabban 
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valaki magára őt. Ez egyszerűbb volt, mint egyenként 
fogadni őket és fárasztó kérdésekkel bombázva lopni 
a drága idejüket . És talán egy oldott buliba ágyazott kér-
dezősködésen kevésbé is feszengtek volna az alanyok.

Ott álltak a tett színhelyén, a tárgyalóasztal kö-
rül, amit roskadásig raktak italokkal és hidegtállal . 
Megindult a beszélgetés, kezdett oldódni a hangulat . 
Karla végigpásztázta a felhozatalt, azonban nem lett 
tőlük okosabb. „Bárki lehetett, bármelyik osztályról!”

Akkor vetődött be az ajtón egy szőkésbarna hajú, 
harmincas évei végén járó, jelentéktelen figura. Egy 
szem homok az órában . Néha együtt utazott vele 
a liftben, vagy fogadta a köszönését a forgóajtó előtt, 
de még a nevére sem emlékezett . Talán…

– Pearson! Késtél! – kiáltott oda Bill Escher 
a pénzügyről. Ha valaki, ő mindenkit ismert a cégnél, 
aki tőle kapta meg a fizetési papírját.

– Még volt egy kis dolgom, Escher – vigyorgott rá 
a férfi. – Rám rohadtak a heti szerkesztési feladatok… 
Hol a pia? Itt a bulikirály!

– Lazíts, öregem! Pia az nincs, köszönet Nagy 
Kaynek . Állítólag a múltkor elszabadultak az indula-
tok, ha érted, amire gondolok… – csapkodta vállon 
a bérszámfejtő. – Gyere, dobj be egy vodkátlan na-
rancsot!

– Ja, igaz… meghajtottam valami szőkét! Ki em-
lékszik már rá? – röhögött fel Pearson . – Rémlik, 
hogy nagyon durván elkaptam a grabancát…
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– Ó, melyik szőke? – emelgette cinkos huncut-
sággal a szemöldökét Bill, miközben megvizslatta 
a tömeget .

Karla szótlanul figyelte kettejük párbeszédét, de 
csak most vette észre, ahogy megállt rajta a két férfi 
tekintete. Csak egy pillanatig időztek rajta, mégis 
elállt a lélegzete . Kihagyott a szívverése, amint bevil-
lant egy emlék. Egy visszatérő emlék… Nem az előző 
céges partiról, hanem sokkal régebbről.

A munkatársak nem törődtek a jelenettel, de 
Karla reflektorfényben érezte magát, négy pillantás 
kereszttüzében. Aztán már csak kettőében, mert 
ahogy lassan közeledett Pearson felé, mire odaért, 
a pénzügyes elpárolgott .

Mintha csak ketten lettek volna, úgy bámulták egy-
mást . Józanul, tiszta fejjel és mégis összezavarodva…

– Maga… Mr . Pearson… ugye? – szólalt meg aka-
dozva a nő. 

– Igen, Ms . Oldman?
– Beszélhetnénk… négyszemközt?
– Hát… hogyne – feszengett a férfi.
Félrevonultak, de épp csak annyira messze, hogy 

senkinek ne szúrjanak szemet. Olyannak tűntek, 
mintha csak briefinget tartottak volna.

– Maga az, akivel… akivel… a múltkori bulin… mi 
ketten… – durálta neki magát Karla .

– Ó, te jó ég – hebegett hasonlóan a férfi, és 
a feje búbjáig vörös lett . – Maga volt az? Nézze… ez 
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rettentően kínos! Ritkán iszom, de akkor nagyon… és 
részegen egészen vállalhatatlan vagyok… Sajnálom! 
Én… – vakarta meg a tarkóját és harapta be az ajkát, 
mint egy idétlen kiskamasz . – Jesszusom! Most esett 
le, de tényleg . Tudja, mit, Ms . Oldman? Ha ki akar 
rúgni, tegye meg! Örömmel elmegyek . Majd írok utó-
lag egy cége…

– Fogja már be! – reccsent rá Karla, aztán egy 
hirtelen mozdulattal elkapta azt a megvakart tarkót, 
és megcsókolta a döbbent Pearsont .

Annyi emlék árasztotta el, hogy ha kedvelné 
a szóvicceket, mondhatta volna: egy „dézsa déjàvu” 
jutott neki akkor. Az ismeretlen ismerős felsejlett 
előtte, a mocskos dumájával és a vad szexcsatával 
ugyanúgy, mint sok-sok évvel azelőtt a lázadó fiatal 
srác a tóparton, a nyári táborban…

„Az nem lehet… Ez valami ócska vicc?! Ostoba 
és klisésen bizarr büntetés a Mindenhatótól, hogy 
röhöghessen rajtam?”

– Basszus! – váltak szét az ajkaik .
– Tim? – lehelte a nő vékony hangon. 
– Hívnak így is – vigyorgott átszellemülten a férfi. 
– Te Timothy Pearson vagy? 1999, nyári cserkész 

és Ranger-tábor a Mainchestcreek és Southportridge 
közötti tónál?

– Kelly? – torzult el a férfi arca. 
– Karla! – rivallt rá csalódottan a nő, és ezzel már 

felhívták magukra a figyelmet.
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– Bocs, rettenetes a névmemóriám! – szabadko-
zott Tim Pearson, hátha mentheti, ami menthető.

– Ember! – Karla – pechjére – elveszítette a fejét, 
és csak ordítani bírt . – Kétszer is lefektettél! Ilyen 
nincs, ezt nem hiszem el!

„És kétszer is teherbe ejtettél, te kurafi!” – gon-
dolta hozzá, de a józan esze gátolta abban, hogy ezt is 
napvilágra hozza .

– Neee! – bukkant elő, ki tudja honnan, Bill 
Escher . – Pearson! Te megdugtad Kay Oldmant? 
Frankón? A Nagy Kayt? – A vigyor talán szélesebbre 
szalad az arcán, ha nem lettek volna fülei . – Ó, bocsi, 
főnök, kérem, ne rúgasson ki! – vette észre magát, 
könyörgő egérhangon. Gyorsan ocsúdott, ahogy 
a többiek is a rájuk telepedő, ködnehéz sokkban.

Mégis harapni lehetett a csöndet, amibe teljesen 
oda nem való módon vinnyogott bele valami roman-
tikus retró szám . A dj jobbnak látta lekeverni, és egy 
darabig nem játszani semmit .

Karla Kay Oldman lassan hátrált, a tömeg szét-
vált mögötte, majd megfordult és sebtiben távozott . 
Iszonyatos hányinger tört rá, és nem óhajtotta még 
egy orbitális előadással tetézni az amúgy is kulminá-
ló kínosságot .

Azért még hallotta, ahogy a teremben röhögés, 
üdvrivalgás és taps tör ki, vélhetőleg agyonveregették 
a szerencsés fickó vállát a kedves kollégák.



129

Fordult a kulcs a zárban, nyílt az ajtó, és Karla 
egyedül maradt a döntésével .

Senki sem ismerte a valódi történetét . Karrierjét 
maga seggelte ki, soha nem élt vissza nőiségével, le-
számítva azt a múltkori bulit… A fia már felnőtt férfi 
létére egyetemistaként, saját élettel rendelkezett, 
vagy ezer mérföldre onnan, ahol a nővérének hitt 
anyja lakott .

A vécé fölé görnyedve minden aznapit kiadott 
magából, és eleredtek a könnyei is . „Mit csináljak? 
Totálisan nevetségessé tettem magam! Mindent 
elveszítek… a hülye szexéhes fejem miatt! És pont 
ő?! Akkora ez a kurva Amerika! Timnek pont itt kell 
dolgoznia?! Mi ez, valami kibaszott végzet?!”

Mire valamennyire rendbe szedte magát 
a mosdónál, a tükörképével is szembe kellett néznie . 
„Nem mondom el neki . Ez az én harcom! Nem hiszek 
a végzetben… Nem mondok neki semmit! Inkább 
itthagyom a céget…”

* * *

Zúgott a feje, és amikor magához tért a pillanatnyi 
kábaságból, ráébredt, hogy félórája busong a mellék-
helyiségben. Pedig csak kiszaladt a teremből, hogy 
könnyítsen magán – a testén tudott, a lelkén már 
kevésbé .
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–Karla! Hé, odabent vagy? – A hang Wendy 
Eustace-hez tartozott . 

A logisztikai csoport anyagmozgató részlegét ve-
zette, és országos barátnők voltak, amennyire a sza-
badidejük engedte . Azonban még Wendy sem tudott 
Karla bulibeli botlásáról . A terhességét pedig végképp 
nem merte elmondani neki . Addig sziklaszilárdan hitt 
benne, hogy jól döntött, ám most rájött a tévedésére . 
„Milyen barátnő vagyok, ha nem bízom meg benne?”

Felzokogott, mire barátnője berontott a mosdó-
ba, és felnyalábolta a kövön kuporgó nőt.

–Még felfázol nekem! – korholta . – Jól vagy? …
Nem, igaz? Pedig még csak nem is ittál . Mi a baj, Kay? 
Egy ideje figyellek, érzem, hogy valami nagy gebasz 
van… Nem akarod elmondani? Segíteni szeretnék!

Karla megadta magát, és hagyta, hogy Wendy 
rongybabaként hurcolja ki a vécéből.

–Akkor az elejétől kell kezdenem, Wen… – indí-
totta rekedt hangon .

–Akár reggelig is ráérek, cicám . Na, irány az iro-
dám! Ott senki nem zavarhat minket…

* * *

Így esett, hogy végül Wendy tudta meg a teljes igaz-
ságot . Többet, mint Karla szülei, és mindent, amit 
nem akart Pearsonnak elmondani .
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–Ne hülyítsd már! Hiszen nem tehet róla, hogy 
így alakult, ahogy te sem . Joga van megtudni, hogy 
apa lett, legalább utólag . És kicsit sem érzel sorssze-
rűséget ebben az egészben? Csak mert… ha valaki, te 
tudhatnád, mennyi az esélye annak, hogy a tinikori 
szerelmeddel, aki a történetesen a gyereked apja is, 
húsz évvel később, a munkahelyeden együtt dolgozz, 
aztán megint teherbe ess tőle. Majdnem nulla!

– Igazából kilencszer tíz a mínusz…
– Karla! – ripakodott rá Wendy . – El kell monda-

nod neki . Kérlek, beszélj vele!
– Nem! – vágott vissza ő. – Nincs értelme. Vince 

él, ahogyan él, vagyok neki az, akinek hisz, ezt a mos-
tani balesetet pedig meg nem történtté teszem . 

– Örökké bánni fogod – váltott suttogóra hirtelen 
barátnője. – Szerinted mikor kapsz még egy esélyt, 
hogy végre rendbe hozd az életed?

– Ne hadoválj nekem! Elvetetem és kész! – Karla 
kezdett ingerült lenni, és ettől megint felkavarodott 
a gyomra .

Kénytelen volt újra a fajansz fölé hajolni, de már 
csak epét hányt. Nem győzte törölni a száját a borzal-
masan keserű íz miatt. Erőtlen teste fölött parázs vita 
kezdődött el.

– Akkor mi az istennyilának rendezted a bulit? 
– Mit akarsz ezzel mondani, Wen?
– Ne nézz hülyének, Kay! Azt hiszed, nem tudom, 

mi folyik itt? Összeraktam a puzzle-t . Te kerested 
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a gyerek apját, mert nem emlékeztél rá . Ha el akarod 
vetetni a kicsit, nem gancegál, ki csinálta? Miért ké-
szültél szembenézni a fickóval?

– Nem tudom! Baszd meg, Wen! Talán, hogy bi-
zonyítsam, több vagyok egy kurva numeránál! 

– És több vagy? Akkor tartsd meg a gyereket, vagy 
ha nem, akkor is állj oda Pearson elé, mert joga van 
tudni, hogy „tök véletlenül” – macskakörmözte ujjai-
val a mondottakat szónoktársa – kétszer is kapura 
lőtt nálad! Mert baszd meg, Kay, tudod, a kotont már 
az egyiptomiak is ismerték több ezer évvel ezelőtt! 
Nem is estek teherbe mindenféle jöttmenttől, pláne 
nem ugyanattól kétszer!

Újra kattant a zár, majd a barátnők zihálva léptek 
ki a folyosóra, és reménykedtek benne, hogy senki 
sem hallotta meg az iménti szóváltást .

* * *

Itt kellett, hogy véget érjen a történet? Nagyon nem . 
A végső háború megint benne folyt, pont úgy, mint 
húsz éve. Csak akkor gyerek volt, most viszont már 
felnőtt. Istentelenül megzavarodott. Gondolatban 
már ezerszer elképzelte, ahogy felsorolja a tényeket . 
Igyekezett feltérképezni a lehetőségeit. Vajon hogyan 
reagálna a férfi, ha elmondaná neki? Elfutna, bizto-
san . De ha azt is megtudná, mi történt a tábor után? 



133

Akkor is elfutna – duplán? Vagy a sors kezeként ér-
telmezné az egészet, és azt hinné, ki kell köszörülni 
a csorbát? Mondván, mikor kapnának újra második 
esélyt? Vajon Karla is ezt akarná? Képesek lennének 
húsz évvel később múlt nélküli múlttal újrakezdeni? 
Szabad ezt nekik? Egyáltalán bölcs dolog volna?

„Soha nem tudom meg, ha meg sem próbá-
lom!” – lépett ki a nő nagy levegővétellel a mosdóból.

A gyomra már a helyén volt, de a szívében nem 
lehetett ilyen biztos . Wendy bátorítóan szorongatta 
a felkarját és mosolygott rá .

– Menni fog! Te vagy a főnök. Ha kellek – tette 
hozzá –, tudod, hol találsz!

Karla kibotorkált, visszavette útját a buli színhe-
lye felé . Az ajtó félig nyitva állt, de valami azt súgta, 
ne menjen be . Oldalra fordult, és a furcsa megérzése 
teret nyert: a folyosó végén egy alak ácsorgott az üve-
gen túl . Odasétált . Pearson volt az, épp elmélyülten 
dohányzott a kijelölt helyen .

A lelkiismerete kikergette Karla után pár perccel, 
miután elhalkult az éljenzés, és belátta, hogy réme-
sen megalázhatta a nőt. Pedig valamikor sokat jelen-
tett neki… De ki merné ezt bevallani annyi év után? 
A barátai is egy évig szívatták a „képzelt barátnője” 
miatt . Számára Karla emléke végül csak sok-sok ned-
ves éjszakai lenyomat maradt . Aztán leérettségizett 
és egyetemre ment, média szakra, de nem végezte 
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el . Úgy érezte, a tónál hagyta minden ambícióját és 
életszeretetét, mintha kiszakítottak volna belőle egy 
darabot . Ott talált igaz barátra és talán szerelemre is . 
Persze az apja megtanította rá, hogy egy férfi akkor 
lehet erős, ha elrejti minden érzelmét, hogy ne talál-
ják meg a gyenge pontjait. Sem a nők, sem a rivális 
férfiak, senki. Ezért igyekezett megszabadulni a lány 
emlékétől, a nevétől, mindentől, ami hozzákapcsol-
hatta volna . Amúgy is értelmetlen volt a múlt egy 
lezáratlanul lezárt aktájához kötődni, hiszen sem-
milyen telefonszámot vagy egyéb elérési módot nem 
szerzett meg a további tervéhez. Karla eltűnt, és ma-
gával vitte a tizenéves, gondtalan Timothyt is .

– Nem zavarok? – fedte fel Karla a nyilvánvaló 
tényt .

Tim fázósan összerázkódott, ahogy a hang felé 
fordult, majd így szólt, visszatérve alapállapotába:

– Durva az élet, mi? – Azzal a távolba révedt 
megint . – Mi ketten együtt… húsz éve és most .

Karla tátott szájjal bámult rá . A legszívesebben 
felpofozta volna . „Te beszélsz az élet durvaságá-
ról…?”

– Akarsz durvábbat hallani? – bukott ki belőle 
érzelemmentes hangon az őszinteség.

Pearson megpördült a tengelye körül, és merőn 
bámult rá .

– Mondjuk, hogy nincsenek véletlenek?
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– Nem . Mondjuk, hogy terhes vagyok – közölte 
Karla minden átmenet nélkül . „Na, ez a durva, nem 
az élet!”

– Mi van? – Tim szeme elködösödött egy pilla-
natra, aztán összeráncolta a homlokát, és kitisztult 
a tekintete .

– Mi ketten együtt, húsz éve és most – ismételte 
a nő, amit korábban hallott, és nem tágított, a férfi 
arcát fürkészte közben . – Akartál durvábbat hallani, 
hát baszd meg, megkaptad .

* * *

– Te… tőlem vagy… terhes? – hunyorgott Tim.
– De lassan esik le… – gúnyolódott Karla . – Nem, 
megejtett a Szentlélek . Ráadásul kétszer is!

Kezdett átcsapni abszurdba, de annyi variánst 
képzelt már el ebből a beszélgetésből, hogy nem bírta 
megvárni a lassú bevezetőt. Inkább rögtön odaha-
tott, mintha gyorsan letépett volna egy sebtapaszt . 
„Azt mondják, úgy kevésbé fáj, de ez hazugság. Csak 
a nyavalygást nem kell hosszan hallgatni, arra jó . De 
ugyanakkora erővel kínoz meg, mintha lassan szed-
nék le .”

– Várj! – kapcsolt a férfi. – Terhes vagy… két-
szer? Ikreket vársz? – Nem sikerült neki, a sokknak 
köszönhetően.
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– Jesszusom, Pearson, téged hogy vettek fel ide 
nulla aggyal? – csóválta a fejét Karla, miközben 
megalázta . – Kétszer terhes… Húsz éve, meg most 
is! Mindkét alkalommal . Dugtunk, gyerek, dugtunk, 
gyerek . Érted már?

Nem volt benne biztos, hogy célt ért ezzel, de 
abban sem, hogy a hajdani kalandpartner képes lesz 
valaha feldolgozni a sokkot .

– Bassza meg! – motyogta Tim vibráló tudattal . 
Utána megszédült, és kiejtette a kezéből a majd-

nem csikkre szívott cigarettát .
Neki sikerült megkapaszkodnia a terasz kilépő 

falában, nem esett el . A piros parazsas, kis, fehér 
henger viszont pattogott párat a terasz kövén, aztán 
begurult egy mélyedésbe és kialudt .

– Ugye most csak szívatsz? – csuklott egyet 
a férfi. – Dühös vagy, mert nem emlékeztem rád, igaz? 
Kelly, persze nem, Karla! Hülye fasz voltam, most jó? 
Bocsánatot kérjek, amiért részt vettem abban, amit 
te is ugyanannyira akartál, mint én? Vagy mi?

A nő szemében könnyfátyol remegett, Pearson 
pedig biztosra vette, hogy most ágyaztak meg neki 
a pokolban .

– Nem szívatsz – sípolta elhaló hangon . – De 
hát… úristen… hogy? Két… gyerek? Mi a…?

– Mielőtt kinyúlsz, közlöm, hogy nem azért mond-
tam el, mert akarnék bármit is tőled. Nem akarok 
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semmit . Soha nem akartam . Felneveltem Vince-t 
a saját szándékaim szerint, ezt a mostanit pedig nem 
tartom meg – szögezte le egyszer s mindenkorra Karla .

– Vince? – csípte el a nevet Tim, és belekapaszko-
dott. – Van egy fiam, Vince…?

– Jó reggelt! – ripakodott rá a nő, mert már 
kezdett megtébolyodni a lelkére nehezedő nyomás-
tól . – Igen, Vince Oldman, húsz éves és a Berkeley-re 
jár művészettörténetet hallgatni.

Pearson nyugtalanul pislogott és hunyorgott .
– Miért nem szóltál? Tudnom kellett volna… 

Jogosan! Az én fiam is, még ha nem terveztem apá-
nak lenni! Bassza meg… Karla! – A végén már szinte 
kiabált .

– És mégis hogyan? – szűkölt a nő. – Csak a sze-
mélyneved tudtam, és akkor… akkor még normális 
internet sem volt! Rádásul gyerek voltál még, ahogy 
én is! Mennyi lehettél, hm? Tizenhat? Én tizennégy 
voltam, kibaszottul tizennégy! Baszni, azt persze… 
már akkor is tudtunk!

– Atyaisten – suttogta elszántan a partne-
re. – Vince pedig húsz éves, már kész férfi. Kimaradtam 
az életéből! Ahogy ő is kimaradt az enyémből… Te 
jóságos isten!

Karla nem érezhette ugyanazt a sokkot, ami 
eluralkodott Timen, de láthatta a hatását. A férfi 
szétesetten, két marokkal túrt a hajába, és eszelős 
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tekintettel meredt maga elé . „Mit vártál, te hülye pi-
csa, mégis mit?” – korholta magát a nő.

– Sajnálom! – Csak ennyi bírta elhagyni a száját.
– És azt mondod, most is… gyereket vársz . Ez 

biztos? – szegezte neki a kérdést lihegve Pearson, 
mintha maratont futott volna .

– Az istenit, Tim! – Karla elsírta magát . – Persze, 
hogy biztos! Orvosnál is voltam. Már csak… az idő-
pont kell .

– Megteszed? – A férfi megvakarta a tarkóját 
ugyanazzal a csibészes mozdulattal, mint a teremben .

– El ne merj ítélni! Nem te csináltad végig Vince-
szel… – támadta le a nő, aztán magába szállt. – Igaz, 
tudom, nem tehetted . Én sem ítéllek el .

– Csak arra gondolok – próbálta megértetni ma-
gát Pearson –, hogy Vince-t is megtartottad . Akkor… 
ezt miért nem?

– Nem érted… – legyintett az asszony fásul-
tan . – Nem hibáztatlak . Pasi vagy .

– Ezt dobta a gép – nyögte kényszeredett mo-
sollyal a férfi, ám a gúny ellenére nem adta fel. – De 
szeretném érteni . Kérlek, Karla, magyarázd el!

– Az elsőnél nem volt választásom. Az extrabigott 
szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy életet adjak neki . 
De aztán segítettek benne, hogy továbbtanuljak és 
karriert építsek . Ezt már nem szúrhatom el, Tim! 
Vince-szel sem tehetem meg . Tudod… nagy árat 
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fizettem érte. Anyámék nevelték fel, abban a tudat-
ban, hogy én a nővére vagyok. Így tűnt a legegysze-
rűbbnek. Mit gondolsz, milyen tudattal szülhetném 
meg a testvérét? Hogy magyarázzam meg neki, 
hogy te vagy az apja, én meg az anyja, így húsz év 
után? Én nem bírnám tovább játszani a szerepe-
met . Elvesztenék mindent, amit eddig felépítettem . 
Sajnos… most nem vállalhatok be egy újabb gyereket . 
Sem tőled, sem mástól.

Egy ideig közéjük dermedt a csend. Csak a buli 
zaja hangzott ki a folyosó végéről. Valószínűleg már 
előkerült az alkohol, nyíltan, a tiltás ellenére. A kutya 
se hiányolta Nagy Kayt és a kreatív operátort .

– Megértelek, ha így döntesz . – Tim hangja re-
kedten zengett, és még maga számára is távolinak 
tűnt. – Mert nem ismersz engem, és talán egy órája 
még fogalmam sem volt arról, hogy valami fenekes-
tül felforgatja az életemet . Várj! – intette le Karlát, 
amikor az közbe akart szólni . – Alapesetben felköt-
ném a nyúlcipőt, de ez… Húsz éve várok a miértekre. 
Leginkább azt tekintve, hogy… most már minek hall-
gassak? Te voltál az, aki elindítottál bennem valamit 
akkor, ott a tónál . Érted? Eddig nem tudtam, mi 
volt az… És hogy egyszer véletlen apa legyek, meg-
eshet, de kétszer ugyanattól a nőtől? Baszki, ennek 
mekkora az esélye? Ide figyelj… lehet, nem fogom 
megkérni a kezed, sőt, időt kérek, de… ha az kell, 
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minden támogatást megadok a gyerekhez . A gyere-
künkhöz! Hallod? Ha Vince esélyt kapott – reme-
gett meg a hangja –, akkor ennek a kicsinek is add 
meg, kérlek! Tudom, nem az enyém lesz a meló, de 
itt leszek! Figyelsz? – Elkapta Karla kezét, mielőtt 
az elmenekül, és a szemébe nézett . Kényszerítette, 
hogy visszabámuljon, és lássa, hogy adja fel férfiként 
a saját harci állásait . – Mindig itt leszek . Nem számít, 
mi az ára. Az elmúlt húsz évben mind a ketten kifizet-
tük… Most engedd, hogy rendbe hozzam, ami az én 
részem! Ettől nem foszthatsz meg, sem engem, sem 
magadat, sem a gyerekeinket…

Tim könnyezni kezdett, két orcáján csúsztak le 
a könnycseppek. Lassan átengedte magát feltörő ér-
zelmeinek . Még az apja temetésén sem sírt így . Arca 
kipirult, vonásai eltorzultak, szája vicsorba rándult . 
Magához húzta a nőt, és szorosan átölelte, amíg re-
megett a zokogástól . Nem érdekelte, mennyire lát-
szik gyengének . Pontosan tudta, az Univerzum végül 
is legyőzte őt. Kinek játsszon tovább?

Karla nem ellenkezett, nem látta értelmét . 
Mindketten egyre gondoltak: „A gyenge pont nem 
változik. Ez az erőssége.”
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A cél sem szentesíti

21+

Hanyatt fekszem a hotelszobámban az ágyamon . 
Túl vagyok rajta, de ahogy emlékezetemben visz-
szapörög a film, ismét bizseregni kezdek. Kegyetlen 
merevedésem van megint . Vissza kellene mennem, 
de tudom, lehetetlen. Csak a fantáziám játéka marad, 
ezzel vagyok most kénytelen beérni . Óvatosan köze-
lítek jobbommal az ágyékom felé . Nehogy elsüljek… 
Túlságosan felizgat az emlék .

Lent voltam, egy szobával arrébb . Egész héten 
erre készültem. Kifigyeltem, merre járt, kivel és ho-
gyan került a szállodába, majd álnéven bejelentkez-
tem én is . Alapmaskara – szemüveg, szakáll, valami 
paróka – takarta az arcomat . De amikor lelopóztam, 
ezek nélkül mentem . Éjfél után surrantam be, egy 
takarítótól elcsent kártyával . Tudtam, hogy álmaim 
nőjének kényszerűen megtűrt fele kaszinózik az éjjel. 
Akkor kellett cselekednem. Ő, akinek a nevét sem 
tudom, ezért Angelának neveztem el, már aludt . 
Az ágyába bújtam, oda, ahova az a szemétláda szo-
kott .
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– Már visszajöttél? – motyogta álmos hangon, de 
nem fordult felém . – Fura szagod van… – Mocorogni 
kezdett .

Szemkötő volt rajta, ám én nem hagyhattam, hogy 
levegye . Nem fordulhatott felém, szorosan hozzási-
multam, lefogtam a karját, másik tenyeremet pedig 
a szájára tapasztottam . Vonaglott és nyöszörgött, de 
én a fülébe suttogtam:

– Ne félj, nem akarlak bántani! Soha nem tennék 
ilyet, mert nagyon szeretlek . Az az igazság, hogy fel-
húztál, iszonyatosan vágyom rád .

Mi ütött belém, nem tudom, mert így csak egy 
őrült beszél. Igaz, hogy álló farokkal már nem voltam 
képes gondolkodni . Az említett testrészem amúgy 
is a csodálatos farpofái közé fúródott . „Ó, bár meg-
szabadulhatnánk a ruháktól!” Átöleltem izgő-mozgó 
testét, alul lábamat vetettem át rajta, és folytattam 
a lelki rábeszélést:

– Tényleg nem akarlak bántani, sem fájdalmat 
okozni . Ne állj ellent, hamarabb túl leszel rajta!

Hallottam, ahogy zokogni kezd. Ettől kezdtem 
elveszíteni a fejem, már ha a nyakamon maradt még 
egyáltalán. A hímtagom egyre követelőzőbben küz-
dött a jussáért .

A hasára fordítottam, felemeltem a csípőjét, és 
a karját hátraszorítva tehetetlenné tettem a tes-
tét. Combjai közé fúrtam a térdem, így csillapítva 
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vergődését. Sikítani akart, ahogy szabaddá vált a szá-
ja, de elvesztette a hangját. Csak rekedten susogta:

– Kérem, hagyjon békén! Nem szólok senkinek, 
esküszöm! – fogyott ki a szuszból, ahogy ránehezed-
tem .

Ez volt a szerencsém, így beteljesíthettem a már 
napok óta kínzó vágyaimat . Szétfeszítettem a comb-
jait, hogy hozzáférjek. A finom selyemhálóinge enge-
dett az unszolásnak, szabadon láttatva tangáját .

– Ó, istenem – nyögtem fel, bár ebben a helyzet-
ben ez valóságos blaszfémia volt .

Angela reszketett alattam, könnyítettem az őt 
nyomó súlyon. Úgy tűnt, megadta magát, pedig feltü-
zelt az ellenállása . Viszont a bugyiját így nem kellett 
letépnem, csak félrehajtanom az útból . „Senki nem 
fogja megtudni!”

Szabad kezemmel elővettem meredező tagom, 
majd ujjaimmal kitapintottam a hüvelye bejáratát, és 
egy határozott mozdulattal beléhatoltam .

Tényleg túl kanos voltam, Angela pedig elég szűk. 
Néhány lökés, aztán én átrepültem a csúcson, pedig 
hosszabban szerettem volna élvezni a bennlétet . 
Ráadásul elég mocskosan lőttem telibe, nem hittem 
volna, hogy ennyire elmegyek . „Túl jó volt… De mégis 
nyomaim maradnak…”

Nem maradt időm végiggondolni, mit teszek ez-
után, de ráhajoltam, mielőtt elengedtem a karját.
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– Nagyon szeretlek – suttogtam a fülébe . 
– Köszönöm, hogy benned lehettem! „Mi ez az idióta 
duma? De mit számít, ha végre megkaptam, ami már 
majd’ szétvetette a golyóimat!” 

Újra felzokogott, így kénytelen voltam a párnába 
nyomni a fejét, amitől pár másodpercre elvesztette 
a tudatát . Nem akartam megfojtani, csak épp any-
nyi időt nyerni, hogy elmeneküljek. Az ablakon át 
távoztam, nem akartam a lépcsőházban rohangász-
ni . Az adrenalin lehajszolt az erkélyeken át a saját 
szobámba. Még szerencse, hogy az indulásom előtt 
nyitva hagytam az ajtót .

És most itt fekszem hanyatt, kezemben az újfent 
fickós önmagammal.

– Angela…
A bongyor fekete haja…
– Angela…
A szemkötős, kipirult arca…
– Angela…
A csillogó, puha, érzéki szája…
– Angela… Angela… Angela…
A forró, szűk út a mennyországba…
Hörögve élvezek el .
„Bárcsak lenne még alkalom, hogy újra magamé-

vá tehessem ezt a gyönyörűséget!”

* * *
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Nem tudok szabadulni tőle, Angela megszállottja 
lettem . Amióta együtt voltunk, igaz, én kezdeményez-
tem, de ő is hagyta magát, ó, édes kis Angela… Belopta 
magát az agyam legkisebb zugába . Ha csak rágondo-
lok, beszűkül a gatyám. De nem recskázhatok örökké, 
valahogy újra meg kell találnom . Muszáj elmerülnöm 
benne és a gyönyörben, amit nyújt . Nem bírok ma-
gammal, mindenhol őt látom. Annakidején a parkban 
vettem észre, és azóta velem van a képe, beégett a re-
tinámba. Amikor utána leskelődtem, bejelentkeztem 
a hotelba, majd szeretkeztem vele (oké, megkúrtam, 
bár egyesek szerint ez erőszaknak minősül), azután 
igyekeztem eltűnni. De nem tudtam megállni, vissza 
kellett mennem a parkba. Újra látni akartam őt.

Egy padra telepedek, nagyméretű újsággal, hogy 
mögéje bújhassak, ha úgy hozza a helyzet . És akkor 
megjelenik ő, azzal a mocsokkal, akibe úgy karol bele, 
hogy megfájdul a mellkasom . Fekete, ruganyos tincsei 
repdesnek az arca körül, ahogy épp hevesen megrázza 
őket. A farkam a farmeremnek feszül, úgy érzem, ott 
helyben elsülök . Lazán takarom a sátortábort .

Hamarosan – a legnagyobb ijedségemre – mel-
lém huppannak és beszélgetésüket akaratlanul is 
hallom .

– Arthur! Hagyj békén! Ereszd el a karomat, ez fáj!
Igyekszem palástolni egyre növekvő idegessége-

met, de legalább csihad a helyzet övön alul .
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– Nem érdekel! Ez fáj? A félrekúrás nem fájt? 
Most azonnal elmondod, ki volt az! – sziszegi az ar-
cába az a véglény .

– Hallgass már, nem vagyunk egyedül! – Angela 
hangja egyszerre reszket és cseng mégis határozottan .

Rezzenéstelenül bámulom az újságomat, talán 
huszadszor siklik át a tekintetem az „Apjával folyta-
tott viszonyt és tőle lett terhes a tini” című bulvárszé-
gyene címen .

„Hányadék!”
– Ezen könnyen segíthetünk . Uram! Hé, uram! 

– pöcögteti meg a vállamat, amitől összerezzenek.
Nem tudom hirtelen, mit is mondjak, elakad a sza-

vam . Ilyen közel nem voltam még „Bovaryhoz”, ahogy 
elneveztem magamban (és akkor Angela „Bovaryné”) . 
Ahogy a nőhöz is csak akkor, amikor… „Atyaég, 
hagyjuk, hagyjuk!” Azért istenesen megfürdetem a te-
kintetemet az alakján. De „felállni” nem sikerül tőle, 
szerencsére, ahhoz túl sok a zavaró tényező.

– Ne haragudjon, de elmenne innen? – szólal meg 
a szemétláda . – Szeretnék a feleségemmel kettesben 
beszélgetni . Ott még szabad egy pad – biccent egyet 
mögém mutatva .

„És akkor mi van? Lépj le te! Én voltam itt előbb!” 
De csak hallgatok .

– Mi van, süket maga? – ripakodik rám .
– Arthur, hagyd! Nem látod, hogy az? Nem hall . 

Ne kergesd már el! – Angela, a „kis tutajos” szána-
kozva néz rám .
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A fülemre és a számra mutatok, majd bólogatok 
és bocsánatkérőn nézek rájuk.

– Jól van! – fúj egyet „Bovary”. – Csak tegye meg, 
hogy elfordul és tovább olvas, oké? – Mutogat nekem, 
mint egy idiótának. Csak megvonom a vállam, és 
a papírlepedőbe bújok. Kezd tetszeni a dolog, hiszen 
így kihallgathatom őket. „Talán Angela hamarosan 
szabad lesz… Ki tudja?”

– Reméljük, nem tud szájról olvasni – morogja 
a férje . Nem érdemli meg ezt a csodát, akit szoron-
gat . – Mondd el szépen, ki csinált fel! Agyonvágom! 
Irene, azonnal mondd meg! Vagy téged vágjalak agyon?

Nehezen viselem a nesztelen üldögélést . A tenyerem 
viszket, alig bírom csillapítani az ujjaim remegését .

– Senki, Arthur… senki!
– Ne hazudj, te kurva! Tőlem nem lehet! A ki-

baszott seregben kémiailag kasztráltak, de ezt te 
nagyon jól tudod! – A hangját úgy emeli fel, hogy 
közben nem lesz hangosabb. Bennem egyre nő a di-
adalmas vadászösztön. „Telibe lőttem! Tutira tőlem 
terhes! A büdös kurva életbe, csináltam neki egy 
gyereket! Ekkora mázlim nem lehet! A legszebb nő 
lesz az anyja! Óriási! Haha, Bovary, te vaktöltényes 
fasz, hát kijátszottalak!” A győzelmes vigyort nem 
tudom visszatartani, de úgy fordulok, hogy takarjon 
minket az újság. Elég csak hallani őket, a fülem lesz 
a cinkosom .
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– Nem tudom… nem tudom, ki volt! – Angela-
Irene sírni kezd, pont úgy, ahogy akkor . – A hotelben… 
te aznap este kaszinóztál… egyedül aludtam, amikor… 
valaki bejött… befeküdt mellém… Azt hittem, te jöttél 
vissza… de nem láttam az arcát… Nem tudtam leven-
ni a szemkötőt, mert lefogott, a hasamra nyomott, 
és… – Nem folytatja, csak remeg a pad a zokogásától .

– Irene! Miért nem mondtad el? Úristen! 
Megölöm, ha megtudom, ki volt! Nem szólalt meg?

– De… Hogy nem akar bántani, meg hogy nagyon 
szeret… hogy engedjem magam, és hamarabb végez… 
Iszonyat ijesztő volt… Azt hittem, megöl, Arthur! Nem 
tudtam segítségért kiáltani… Befogta a szám, aztán… 
amikor elengedte, annyira, annyira akartam sikítani, 
de… elment a hangom… Könyörögtem, hagyjon bé-
kén, nem szólok senkinek… mégis… megerőszakolt…

Furcsa érzés ezt így a szájából hallani . „A gyere-
kem anyja! Megerőszakoltam volna? Hát nem sze-
rettem őszintén? Ahogy a csövön kifért? Nem tettem 
keményen boldoggá? Rövid menet lett, az igaz . Mert 
annyira felhúzott… Ott illegette magát előttem! Csak 
azzal felizgat, hogy van . Mert hát hogy lehet valaki 
alanyi jogon ilyen őrülten szexi? És aztán én álljak 
ellent, mint egy szent? Pedig ott a sóvárgás a szemé-
ben… A fene se érti a nőket…”

„Bovary” magához öleli, és a fülébe duruzsolja:
– Megtalálom és megölöm . Akárhol legyen 

is . A balesetet meg elintézzük… Van egy klinikás 
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ismerősöm. Fogom a kezedet, bébi, bemegyek veled. 
Volt baj, nincs baj .

Angela – nekem ez marad – csak csendesen sír-
dogál a vállán .

„Hát így állunk! Le akarják törni a dicsőségemet. 
Amiért boldoggá akartam tenni a világ legcsodála-
tosabb nőjét!” Meg persze magamat. Én eszeveszett 
boldog voltam . És vagyok, ha behunyom a szemem, 
ügyködök a farkamon és közben Angelára gondolok . 
„Márpedig én boldoggá… és anyává teszem megint!”

Már csak egy terv kell, hogy ismét telibe lőhessem.

* * *

Hetek, hónapok telnek el várakozással, és már nem 
elég a fantáziám . Egy netes prostioldalon rendelek 
magamnak kurvát . Ügyelek rá, hogy hasonlítson 
az én Angelámra . Fekete, göndör haj, érzéki száj, 
karcsú alak, kicsi, kemény mellek, hosszú combok . 
Jön is a kiszemelt példány, és amíg meg nem szólal, 
hozza az elvárt szintet .

– Mi lesz? Dugás vagy szopás? Vagy seggbe raksz? 
Esetleg minden? Csak mert az feláras, és szó se lehet 
egy gumival. Hárommal vállalom, és a szopás az első, 
a seggbekuki az utolsó – darálja el szenvtelenül .

Mintha egy szépségkirálynő mondana válogatott 
mocskosságokat . Kiábrándító . „Erre álljon fel az em-
ber fasza?”
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– Minden. Van gumi bőven. És ne beszélj, hall-
gass! – utasítom . – Angelának foglak szólítani . Ha 
feláras, csak számold!

Előttem térdel, rutinosan dolgozik, tele szájjal, 
végre csendben. Araszolgatok felfelé a kéjlépcsőn, 
belemarkolok a hajába, és mélyebbre nyomulok . Nem 
fuldoklik, úgy tűnik, állja a sarat. Ügyesen megszívja 
a végét, mielőtt elmegyek, picit még fogaz is, de csak 
annyira, hogy jobban élvezzem . Fene a gusztusát, 
tényleg jól csinálja .

– Angela – nyögöm, és már nyelhet is . Persze csak 
képletesen, hiszen gumit húzatott velem .

Elengedem a haját, és szófogadóan tartva a csend-
rendeletet, lecuppan a hímtagomról . Lehámozzuk 
a megtelt kotont, majd egy kis törölközővel itatja le 
a spermát a makkomról . Ez némi tiszteletet ébreszt 
bennem, tényleg profi, az apró részletekre is ügyel.

– Akkor jöhet neked tíz perc pihenő, és meg-
csinálhatsz punciba is . – Bár ne szólalt volna meg! 
Angela képe szertefoszlik, én pedig dühbe gurulok .

– Emlékszem a menetre . Mondtam, nincs beszéd! 
Vagy nem fizetek, csak simán megerőszakollak. Én min-
dent megkapok, te meg semmit . Értetted? – Ijedten 
bólogat. – Most hagyj magamra! Töltődnöm kell. 
Rendesen kifacsartál .

„Angela, Angela, Angela! Bárcsak veled lennék!”
Aztán visszajön, az ágyra fekszik, és kézjelekkel 

mutogatja, milyen pózt szeretnék . Hasmánt fordítom, 
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felemelem a csípőjét, felhúzom a gumit, hátraszorítom 
a kezét, és a szétterpesztett combjai közé tolom a far-
kamat, kicsit durván . Minden lökéssel egy „Angela” 
hangzik el, amitől gyorsan közeledik a gyönyör, de 
nem eléggé. Nem találom olyan forrónak, sem szűk-
nek, mint Angelát, ami megint kétségbeejt . Váltás nél-
kül hatolok a fenekébe . Felsikolt, erre így hirtelen nem 
számít . Ott bezzeg szoros, méghozzá annyira, hogy 
sejtem, még durvább orgazmust fogok átélni, mint va-
laha. Angela nevét üvöltözöm, és olyan erősen döföm 
a prostit, hogy szabályosan az ágyba döngölöm . Erre 
persze utólag jövök majd rá, amikor később sokkos 
állapotban leszállok az ágyról . Ahogy az is akkor tuda-
tosul, mennyire sivalkodott, kiabált és megpróbált ki-
szabadulni a szorításomból korábban . Ránehézkedek, 
mélyre fúrom magam, érzem, ahogy forró nedvesség 
önt el, és halkan reccsen valami. Csend lesz.

Kegyetlenül elélvezek közben . Biztos elszakadt 
a gumi, és annak a tartalma folyik végig a combo-
mon, a hímtagom kihúzása után .

Akkor veszem észre, milyen hatást gyakoroltam 
rá. Ő ott fekszik alattam, égnek meredő seggel, félre-
fordított fejjel, rémült tekintettel, nyitott szájjal – ó, 
micsoda száj az! –, és nem mozdul .

– Ennyire jó voltam, Angela? – morranok fel 
csibészes hangon . – Most már beszélhetsz . Jó kis-
lány voltál, ahogy küzdöttél . Rég szexeltem ilyen jót . 
Kifizetlek. Még borravalót is kapsz. Mit szólsz?
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Eltávolodok a hátsójától, ami a leginkább egy 
robbantott csatatérre hasonlít . „Uh, Angelával azért 
finomabb leszek…” – vág agyamba a gondolat, ami-
kor meglátom a vért . Az csöpög lefelé, a farkamról is .

– Bassza meg, bocs! Nagyon fájt? – ocsúdok bor-
zadva. „Hülye állat, hát szétkúrtad a nőt! Nem vagy 
normális!”

Azonban Angela testi mása még mindig nem 
mozdul .

– Mi az isten…?! – Megrázom a vállát, de semmi .
A feje furcsa tartásban hever, hamar leesik, hogy… 

esetleg sikerült kitörnöm a nyakát .
„Úristen! Az nem lehet! Nem, ilyen nem lehet!”
Tovább rázom a testét, akkor el is ernyed, ösz-

szeomlik, mint egy rongybaba .
– Beszélj, bazmeg, beszélj már! Kifizetlek, dup-

lán, hallod? Nem bántalak, esküszöm, a kurva istenit 
neked! – Igyekszem halkan üvölteni, de én nem va-
gyok olyan harcedzett, mint „Bovary” .

Ő ridegen, hidegvérrel megölt egy magzatot, én 
viszont nem vagyok gyilkos. Erőszaktevő talán. „De 
gyilkos nem vagyok!”

* * *

Mivel az ihlet elkerül Angelával kapcsolatban, gyak-
ran járok a parkba, reménykedve, hogy újra látom . 
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Igyekszem elnyomni magamban annak a rettenetes 
estének az emlékét… amikor véletlenül… hát jó, 
valljuk be, megöltem azt a szerencsétlen prostit… 
Valamennyire még mindig kísért a halotti maszkja . 
„Mit tettem?”

Azután, hogy magamhoz tértem, eszembe jutott 
egy barátom a helyi törvényszékieknél, aki az adó-
som volt . Egyszer régen megmentettem az életét, 
ezért jött nekem eggyel . Most beválthatta az ígéretét, 
ezért felhívtam, kértem, jöjjön át éjfél után segíteni, 
mert bajban vagyok . Kiakadt, mikor meglátta a hul-
lát, pedig már láthatott eleget .

– Az istenit, mit műveltél vele, te baromállat?!
– Csak szexeltünk és kicsit eldurvult a dolog – mo-

tyogtam halálra váltan . Akkor tudatosult bennem 
igazán a valóság és az elkövetett nagy bűnöm. – De 
eszemben sem volt bántani! Higgy nekem! Viszont 
nagyon beindultam, érted, elszállt az agyam… Biztos 
rosszul feküdt, nem figyeltem, csak raktam kemé-
nyen . Anyám életére esküszöm, nem is sejtettem, 
hogy kitöröm a nyakát! Ha ezt tudom, azonnal abba-
hagyom… Bassza meg! Nem akarok börtönbe men-
ni! El tudod valahogy sikálni ezt az egész helyzetet? 
Mondd, hogy el! Most az én életem van veszélyben… 
Azt mondtad, számíthatok rád, ha lesz ilyen! Kérlek, 
most az egyszer segíts!

– Ember! Felfogod, hogy mire kérsz? – csattant 
fel . – Ha eltussolok egy gyilkosságot és kiderül, 
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tudod te, mit varrnak a nyakamba? A legkevesebb, 
hogy elfelejthetem a tepsiket és a mosót! Hallod, még 
az unokám is azért fog ülni, úgy lesittelnek!

Hosszas rábeszélésre sikerült meggyőznöm. Két 
óra múlva már csak egy rossz múltbeli rémálom ma-
radt a halott kurva nyomán .

De nem rágódhatok most ezen, mert Angelára 
kell koncentrálnom. Megőrülök érte, őt kívánom nul-
la-huszonnégyben . Majd’ felrobbannak a golyóim, 
egy sima kétkezes hoki már nem segít. Ezt a nőt aka-
rom, az arcára élveznék, a mellbimbóit szopogatnám 
és elmerülnék bármelyik testnyílásában… „Basszus, 
megint feláll!” Ott ülök a padomon, lazán keresztbe 
vetett lábakkal, palástolva ordas merevedésemet . 
A napilap ebben ismét cinkostársammá válik .

Amikor már ott tartok, hogy inkább hazamegyek 
és kiverem, hirtelen megjelenik Angela . Sajnos nem 
egyedül, vele van az elmaradhatatlan „Bovary” . 
Pontosabban robog utána, mintha meg akarná ver-
ni. Mint már valószínűleg annyiszor… Felkavarodik 
a gyomrom, gyilkos tűz gyulladt benne. „Bovary 
az erőszakos, nem én!”

– Gyere vissza! – ordibál a rohadék . – Irene! Nem 
hallod?

– Hagyj békén! – sikoltja fantáziám főszereplő-
je . – Most leülök ide – zihálja, majd lehuppan az is-
teni fenekével mellém . – Menj innen! – rivall vissza 
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a közeledőre. – Nem bánja? – fordul felém. – Ó, hiszen 
magát ismerem! Gyakran üldögél itt, igaz? Segítsen, 
kérem! Telefon kellene, felhívni a 911-et… Istenem, 
hiszen egy sikethez beszélek! Se-gít-sen! – artikulál-
ja mutogatással kísérve .

Akkor ér oda a szemétláda és rángatni kezdi 
a karjánál fogva .

– Te büdös ringyó! Hazajössz, ha mondom!
– Ne-hem! Anyámhoz megyek! – Angelát a sírás 

kerülgeti .
Megáll bennem az ütő, úgy bámulok rájuk tanács-

talanul . Ha megszólalok, oda a bizalmi álcám, ráadá-
sul felismeri a hangomat és messzire menekül tőlem. 
Ha viszont nem segítek, ez a kurvapecér még megöli . 
Ha beleavatkozom, akkor viszont tutira én ölöm meg 
„Bovaryt” . „Mit tegyek?”

– Ké-rem, se-gít-sen! Ő rossz em-ber! Bánt! 
Látja? – csipogja kétségbeesetten, és kitér egy pofon elől.

„Hát nincs senki ebben a kibaszott parkban, aki 
segítene? Muszáj nekem tenni valamit! A legszíve-
sebben letépném a ruháit, és keményen megkúr-
nám!” – kínoznak többes gondolataim .

Valaki erre azt mondaná, hogy szerencsétlen asz-
szony csöbörből vödörbe került…

Megragadom a karját, amitől felsikolt, és egy pil-
lanatra azt hiszem, elveszítem a bizalmát . Elrántom, 
hogy a másik oldalamra kerüljön, én pedig felállok, 
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majd öklömmel az embernek nem nevezhető felé ka-
pok, afféle ütéskezdeményként.

Becsapódik, hatásosan, mert a faszi hátratántoro-
dik, ugyanis nem számított egy látszólag hendikeppes 
alak testi fölényére .

– Mi a picsa…? Baszódj meg, te fogyatékos kö-
csög! – hergeli fel magát .

Nekilódul, hogy belémcsattanjon a fejével, ám 
ekkor lendítem a lábam, és befejezem az utcai vere-
kedést .

Pár pillanat múlva már rohanunk Angelával 
a parkon át, nem várjuk meg sem a lanyha rendőrök 
kiérkezését, sem pedig „Bovary” észhez térését .

– Ne… ne haragudjon a sikolyért! Arthur ugyan-
így ragadott meg. Rossz emlékeim vannak tőle – liheg 
mellettem Angela, nem törődve azzal, hogy elvileg 
siket vagyok .

Egy házfal mellett fújjuk ki magunkat, azzal elve-
gyülünk a város forgatagában .

Annyira szeretném magamhoz szorítani, bele-
szagolni a hajába és mélyre bebújni a lábai közé . 
Az adrenalinlöket megduplázza a kanosságomat . 
Mindebből ő semmit nem érzékel, szerencsémre. 
Valahogy érzem, hogy nagyon elszúrnám a dolgokat, 
ha kiderülne, mennyire begerjeszt . „Nekem kell ez 
a nő! Testestől… lelkestől…”
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– Nem mehetek haza . Az nem az otthonom . Elég 
volt! – dől belőle a szó. – Elkísér anyámhoz? – fordul 
megint felém, aztán ocsúdik . – Jaj, megint elfeledke-
zem arról, hogy… Kérem, jöjjön velem! – karol belém .

Nagyon nehezemre esik játszani a hallássérültet, 
szívesebben beszélnék, de nem kockáztathatok .

Ha erőszaknak nem is tartom, amit Angelával 
műveltem a hotelben, azért tiszta játszma sem volt. 
És nem azért, mert összemocskoltam az ágyát… vagy 
a lelkét . Azt hiszem, kihagytam egy nagyon fontos állo-
mást az együttlétünkben. Őt nem hagytam elélvezni…

* * *

Végre mélyen benne vagyok újra!
Hátulról teszem magamévá megint . Valahogy így nézve 
annyira izgató . Imádom ezt a pózt . Keményen tolom, 
közben az ujjaimmal a csiklóját simogatom, hogy ő is 
feljusson a csúcsra . Nem tudom, aprókat sikongat-e 
vagy csak hangosan zihál, de élvezi, annyi szent .

Már csak másodpercek vannak hátra, hogy kitör-
jek . Igyekszem lassítani a folyamatot, de nem köny-
nyű. Hónapok óta erre vártam.

A fenekébe hatolok, de ő nem bánja, és annyira 
szűk, hogy végül ott sülök el.

– Ó, bassza meg, ez kurva jó! – szalad ki a számon .
– Kér még egy csésze teát? – szalad be a fülemen 

egy idősebb asszony hangja.
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„Jó ég! Ébredj, öreg! Nem Angelával vagy!”
Kinyitom a szemem, és csak reménykedem benne, 

hogy nem lett nedves a gatyám, vagy nem morogtam 
túl kielégülten .

Angela anyjánál vagyok, itt ülök a nappalijában 
és teázom . Behívott rá, hálából, amiért odakísér-
tem a nőmet. Persze ő profi jelbeszédben, én meg 
próbálok nem kiesni a szerepemből. Kézzel-lábbal 
hadonászok, bólogatok, valahogy elhárítom, hogy 
siketségem ellenére nem ismerem a jelrendszert . 
Szerencsémre felsóhajt:

– Még mindig nem tanítják mindenhol . Elhanya-
golják a fogyatékkal élők nagy részét. Szegény pára!

Aztán a lányához fordul:
– Éppen ideje volt elhagynod azt a pernahajdert, 

kedvesem! Miért nem ezzel a fiatalemberrel találod 
meg a jövődet? Hogy is hívják? Bárcsak eljelelhetné, 
kedvesem – paskolja meg a vállamat, elborít a válasz-
tékos és bő szövegével. – No, nem baj, majd leírja! Én 
pedig hálából megtanítom a nevét jelekkel mutogatni .

– Mama, kérlek, legalább egy percre hall-
gass! – csitítja Angela . – Nem marad sokáig, biztos 
van egyéb dolga is, mint engem pesztrálgatni .

„Ó, nem csak pesztrálnálak!” – suhan át az agya-
mon, és a vér elindul lefelé . „Állj!”

– De igazán, Irene, kezdhetnél valamit az éle-
teddel, hogy ne mindig áldozatszerepben tetszelegj . 
Chuck, Mo és most ez az Arthur? Miért nem tudsz 
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rendes férfiakat kifogni? Na, de majd én bemutatlak 
a szomszédnak! Egy helyes fickó költözött ide nem-
rég . Alig múlt harminc, sármos, mindig köszön és 
a múltkor segített kivinni a szemetet…

„Biztos sorozatgyilkos” – filozofálok. „Bár lehet, 
hogy erőszaktevő.” A gondolatra felforrósodik az al-
hasam . Hónapok óta Angela testére vágyom . Ennek 
az érzésnek már egyre kevésbé tudok gátat szabni . 
Ott tombol bennem a baszdüh, szétfeszít, haldoklom 
tőle. „Ki kell vernem valahol…” Felteszem a kezem, 
jelezve, hogy szeretnék valamit . Elmutogatom a vé-
cére menés közismert mozdulatait, és Angela készsé-
gesen elkísér . Belépek, de arra számítok, hogy vala-
hogy odaránthatom, és megdughatom a fürdőszoba 
padlóján . Eszement ötlet! Mit is gondoltam? Hiszen 
ő visszafordul és a nappaliba megy. Nem sok időm 
marad elintézni magam .

Csendben ügyködöm, mivel már úgyis iszonya-
tosan felajzott, pár húzás, és el is megyek . Az ered-
ményt vécépapírral törölgetem le a vécé fedeléről. 
Gondosan megmosom a kezem és az izzadt arcom, 
nyakam .

Enyhe szégyenérzet fog el az idegen helyen való 
recskázás miatt, de az égető vágy szükségében elnyo-
mom az érzést . Egy kicsit kevésbé feszül a tököm, és 
ennyi most pont elég .

Megszállottságom tárgya mit sem sejtve vár a nap-
paliban . Némán gubbasztok mellettük, igyekszem 
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vidámságot erőltetni magamra, de tudom, itt kell 
hagynom az én Angelámat .

Nem baj, majd legközelebb…
– Ugye meglátogatja Irene-t? – írja le egy darab-

ka papírra Mrs . Weston . – Legalább a nevét árulja el! 
Megtanítom a jeleit .

– Tom – vésem le én is .
Így egyszerűbb, nem magyarázkodom. Ő öröm-

mel hajlítja és dönti az ujjait: T, O, M.
Mikor újra meglátogatom, reményvesztett arccal 

és papíron közli: „Irene nincs itt. Az az alak idejött és 
visszavitte őt. Sajnálom!”

A mellkasomban mélyen valami megadja magát . 
„Tennem kell valamit, ezt nem hagyhatom!”

* * *

A parkban várom újra és újra, de nem jön . Kezdek 
szétesni. Hazamegyek, és az ágyra dőlök. Már a recs-
kázás is önsanyargatás, annyira fáradt vagyok . Mégis 
Angelára vágyom, a forró testére, az izzó szemére, hol 
szemkötőben a félelem izgató súlya alatt, hol nyílt és 
határozott pillantással, kívánatosan ellenállva az őt 
ostromlónak . Pokolian begerjeszt, durvábban, mint 
valaha . „Kapcsolatot kell vele kiépítenem, úgy kö-
zelednem hozzá… Akkor kinyírom Bovaryt, és végre 
elveszem, ami az enyém…”
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Ha nem megy máshogy, irány a közösségi média, 
beírom a keresőbe: „Irene Weston”, és reménykedem 
a szerencsében . Jó pár találatot hoz be, soknak nincs 
arca vagy kutya-macskaforma. Csak egynek van 
olyan Angelás, sűrű, izgató göndör haja… Más nem is 
látszik belőle. A lapjára kattintok, és gyönyörű angya-
lom virtuális élete kitárul . Ébredezni kezd a farkam, 
egyre türelmetlenebb .

– Nyugszol – morgom; mégis csak az agyam a fő-
nök. – Csetelünk, szexi lány?

Bejelentkezem és ráírok egy „hellót” . Aztán tu-
datosul bennem, hogy nem fogja ellenőrizni, mert 
nincsenek közös ismerőseink. Ezen akaratlanul is 
felnevetek . Mindeközben közelebb voltam hozzá pár 
hónappal ezelőtt, mint bármely ismerőse… És megint 
őrülten benne akarok lenni.

Minden álmomat kiélném vele a franciázástól a ve-
rekedős szexig. Persze csak ha szeretné… Legutóbb 
szerencsétlenül ráerőszakoltam magam, ez tény. Ha 
legalább kinyaltam volna! Neki is el kellett volna men-
nie… Ezt legközelebb mindenképpen pótoljuk .

Kezdem megint elveszíteni a fejemet. Csapongok, 
kapkodok, pedig most hidegvérre van szükség . 
Cselekednem kell, így jobb híján elsétálok a házuk elé.

A hotelt is így találtam meg . Egy citylight hir-
detésen akadt meg a szemem az utcafronton, amit 
annyira bámultak, mielőtt hazamentek volna. Ez 
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persze magában nem jelent semmit, de a mocsokláda 
telefonálni kezdett a plakát előtt, bőszen silabizálva 
a számot .

Arra a hétvégére esett Valentin-nap, így egyér-
telmű volt, hogy mikor és miért utaznak. Nekem 
már csak a saját foglalásomat kellett intéznem . Ami 
pedig ott történt, örökre megváltoztatta az életemet, 
ahogy Angeláét is . Már képtelen vagyok nélküle élni . 
Szeretkezni akarok vele, vagy kegyetlenül megkúr-
ni – ahogy kijön a lépés .

A kapuval szemben egy kis kerítésnek dőlök a már 
elmaradhatatlan újságommal . Ma úgy határozom 
el magam, addig nem megyek haza, amíg meg nem 
láttam Angelát .

Hosszú órák telnek el így, amikor végre megpil-
lantom . Átfut rajtam a borzongás alul-felül, de elfog 
a jeges rémület is . Most egyedül van, de az arca kék-
zöld foltos. Egyértelmű, hogy megütötte az a féreg.

Odarohanok, nem gondolkodom, nem várok . 
Furcsa, hogy még ha vágyom is rá, van bennem vala-
mi erő, ami egy magasabb, jobb szinten vezérel. Meg 
akarom védeni . És persze boldoggá tenni . Akár ma 
éjjel, egészen hajnalig…

– Angela! – csúszik ki a számon . „Kibaszott ba-
rom, hallgass!”

Ő nem veszi magára, nem figyel, meg sem hallotta 
talán . A kapuba lépve érintem meg a bal könyökét, 
arra megfordul .
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– Maga az? – néz rám hatalmas (és monoklis) 
szemmel . – Hát megint egymásba botlunk, ked-
venc kis siketkém? – Bájos, ahogy becézget, félénk 
szemében tűz gyúl. Rendesen beindít vele. – Ne 
nézzen rám – komorodik el, lehajtja szégyenlősen ar-
cát . – Arthur… nem rossz ember, csak… ez bonyolult .

Odanyúlok az állához és visszaemelem, hogy újra 
élvezhessem szeme fénysugarát . „Szeretlek, Angela! 
És nem akartalak bántani… soha többet nem foglak! 
De muszáj még egyszer egy ordas nagyot szexelnünk, 
vagy meghalok! Élve égek el…”

– Feljön? – int a fejével .
Ó, nem! Csak szeretném! Nem hív fel magához. 

Miért is tenné? Fél éve valaki megerőszakolta éjnek 
évadján, amitől terhes lett, és mivel nem nőtt a hasa, 
feltételezem, el kellett vetetnie . A helyében én sem 
engednék magamhoz közel senkit . Ezzel is irgalmat-
lanul felizgat . Az ellenállása, a küzdelme, a félelme, 
az alárendeltsége kikészít, begerjeszt és piszkosul 
kicsinál . Ha ma nem kapom meg, hazamegyek és 
ájulásomig verem a farkam . „Valaki segítsen már! 
Kiszáradnak a golyóim!”

– Van kedve beszélgetni? – lep meg . – Tudom, 
én dumálok, maga meg nem, ideális hallgatóság . 
Rendben?

Már rutinosan alakítom a tökkelütöttet, így vi-
gyorogva csak bólogatok . „Hogyne lenne kedvem, de 
még mennyire!”
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Hamarosan egy csendes kis kávézóban ülünk 
az utca végében, és ki sem fogy belőle a szó.

– …Általában én rontom el . Igazi áldozattípus va-
gyok anyám szerint . Vonzom magamhoz az idiótákat . 
Megérdemlem, ha Arthur… nem úgy nyúl hozzám, 
ahogy kéne . Megüt, na .

Forr a vérem, de uralkodom magamon . „Siket 
vagyok, néma vagyok!”

– Magának el merem mondani… mert úgysem 
hallja . De én akkora lúzer vagyok! Valentin-napon 
megerőszakoltak. Éjjel… Arthur lent pénznyelőzött, 
én félálomban feküdtem az ágyban . Nehezen beszé-
lek róla… Rémálom volt . Egyszer csak ott termett 
egy hapsi . Mellém bújt, és kényszerített rá, hogy… 
Engedtem neki. Baromira féltem. Nem annyira tőle, 
inkább a férjemtől… De így rosszabb lett. Teherbe 
estem . Arthur steril, úgyhogy hamar kiderült, hogy 
más csinált fel . Elvitt abortuszra… Addig azt hittem, 
az erőszaknál nem lehet rosszabb. Tévedtem… Egy 
ártatlan szenvedte meg az egészet, de nekem kell ezzel 
együtt élnem . Mégsem ez a legborzasztóbb . Amikor 
bevallottam Arthurnak, mi történt, azt kívánta, bár-
csak félreléptem volna. Mint egy ribanc, akinek ő 
tartott. De hogy megerőszakoljanak? Kinek kell egy 
gyenge akaratú, megmocskolt nő? Engem hibázta-
tott érte, és… talán igaza volt . Egyedül feküdtem ott, 
ahelyett, hogy vele mentem volna kaszinózni . Nem 
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álltam ellen, nem vettem le a szemkötőmet, hogy 
megnézzem magamnak azt a szörnyeteget, aki ilyet 
tett velem! Nem sikítottam . Érti? Egy kurva hang, 
annyi sem jött ki belőlem. Csak zokogtam, mint egy 
kibaszott óvodás kislány! Mert leblokkoltam… A fé-
lelmem legyőzött… Féltem… féltem mindentől, ami 
vagy aki megvédhetett volna… Inkább hagytam… 
hagytam… – Sírva fakad, és a legszívesebben megö-
lelném, de sokkban vagyok .

„Ezt én tettem!” Nem tudom, felajz-e vagy elbor-
zaszt, amit előadott. Fogalmam sincs, hogy megkúr-
nám vagy inkább békén hagynám . Túlságosan beitta 
magát a bőröm alá. A saját cselekedeteim egy szent 
célért igazultak meg… Vagy nem?

Hamarosan megnyugszik, rendbe szedi magát, és 
fizetés után elhagyjuk a kávézót.

„Ma este biztos… Nem várok tovább! Mindent 
helyre hozok! A mennyországig repítem és újra anyá-
vá teszem!”

Visszakísérem a ház elé, és akkor megtörténik .
– Feljön? – törik meg a jég .
Csak bámulok rá, hirtelen nem értem a kérdést. 

Nem is baj, így egy kedves hendikeppes bizalomger-
jesztő képét mutatom.

– Jöjjön fel! – int vidáman, de még könnyes szem-
mel. Mikor elfordul, még hallom: – Őrült vagy, Irene! 
Nem tudom, miért csinálom… Tetszik ez a Tom, azt 
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hiszem, anyámra kell hallgatnom – engedi szájára és 
szabadjára a gondolatait .

Úgy követem, mint aki be van tépve . A lift felé le-
begek valami valószerűtlenül diadalittas állapotban.

– Ha akarja, lefekszem magával – duruzsol szóra-
kozottan, mikor behív a lakásba, és kézen fog . – Tudja, 
miért? Mert elegem van Arthur terrorjából . Mert 
végre én akarok dönteni arról, mikor teszem szét 
a lábam egy férfinak, és mit teszek a testemmel. Ó, 
bárcsak hallana! Őrült Irene azt akarja, Tom dugjon 
meg! Dugj meg, Tom, keményen! Hallod? Dugj meg 
hátulról, csavard ki a karomat! Hadd fájjon… – Azzal 
előveszi egy hisztérikus zokogás, amitől nekem hát-
rébb kell lépnem .

– Ó, ne félj! – követi a félreértett mozdulato-
mat. – Én nem bántalak. Nem lesz erőszak. Csak 
szeretném, ha megvigasztalnál…

Azon tűnődöm, hogy álmodom vagy sztrókot kap-
tam . Beszélhetne így a csodálatom tárgya? Létezik, 
hogy egyetlen baszdühös köddel teli éjszakámmal 
elrontottam, beszennyeztem, megmocskoltam őt? 
Hát lehet piszkos dolog a legszentebb emberi tevé-
kenység: a szex? Mert még a masztizás, aláírom, 
az pótcselekvés . Hiába fantáziálok Angeláról, ha 
a mellei helyett a saját brém van a kezemben . Nem 
az ő puncijába vagy szájába facsarom, hanem zoknik-
ba, törülközőkbe vagy a kezembe…
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De most itt van, és felajánlkozik nekem . „Úristen!” 
Azt mondta, dugjam meg keményen, hátulról, lefo-
gott karral. Mint először…

„Vajon létezik, hogy… rájött? Ha a hangom nem 
is… vagy látni sem látott… A szagom, a kezem fogása, 
apróságok…” A nőknek baromi jó a radarjuk.

Kinyújtja felém a kezét és mosolyog .
– Tom – jeleli el a nevem –, bízz bennem! Nem 

lesz semmi baj . Vágyom rád… egy ideje . Nem tudom, 
mióta. Szeretkezni akarok veled. Csak úgy. Nem tu-
dom, miért… Hiányzik a vadság . Hogy valaki keresse 
bennem a nőt… Hogy elfelejtsem azt a rettenetes éj-
szakát… Tudom is én! Hogy képes legyek szexelni egy 
vadidegennel… akár egy fogyatékossal is!

Annyira szeretném elmondani, hogy nem vagyok 
az, hacsak az iránta érzett megszállottságom nem 
számít valami defektnek . Viszont a szám cserben-
hagy, a hangom elmegy, a lábam remeg, a tenyerem 
izzad. Itt állok kanosságom középpontja előtt, és kép-
telen vagyok rendesen felizgulni . Hol begerjedek, hol 
leblokkolok a rémülettől. „Rájött!”

Angela, vagy már inkább Irene önállósítja magát . 
Kézen fog és a nappali széles kanapéjához vezet, majd 
színpadiasan lelök rá . „Szereposztó dívány…”

– Itt várj – mutogat .
A modern bárpulthoz lép, és palackot vesz 

elő az alsó szekrényből. Nem látom, mi az, mert 
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diszkréten takarja a testével . Aztán fordul egyet, és 
barna italt lötyögtet kis pohárban .

– Fenékig! – teszi a markomba, hogy hajtsam fel .
Szót fogadok. Jó ízű whisky, talán single malt… 

Hamar szétárad bennem, mint a fickósság és a kétely 
emésztő tüze.

Ekkor Irene elém áll, és őrjítően szexi mozdula-
tokkal veti le ruháit egyenként, a földre és a dohány-
zóasztalkára dobálva .

A farkam már akkora, hogy ha hozzáérnék, elsül-
ne . Rendesen látszik, Irene pedig hosszú combjaival, 
feszes dombú fenekével és kicsi, hegyes mellecskéivel 
elém libeg, majd öltáncot jár a sátortetőn. Meglepően 
gyakorlott és szenvedélyes . „Nem tudod, mit vesztet-
tél, faszarcú Bovary!” Azt hiszem, a menny országban 
járok, angyal már van hozzá . A cickói az ajkamhoz 
érnek, nem bírom ki, hogy meg ne nyalogassam őket. 
Ez aztán rendesen feltesz a szexvonatra . Hangosabban 
felmordulok . Szépen-lassan foltosodik a nadrágom . 
Félig az én örömlevem, félig az ő nedvessége teszi. 
Nagyot nyelek, ahogy észreveszem: „az” a tanga van 
rajta . Amit annak idején félretoltam, hogy beléhatol-
jak . Hirtelen megzavarodom . „Mi a picsa folyik itt?” 
Irene kiszúrja megdöbbenésemet .

– Na, mi az, Tom? – csiripeli kis gúnnyal . – Ha én 
adom magam oda önként, már nem kellek? – kérdezi 
vészjósló hangon .
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Gutaütött pillantással nézek rá .
– Hova lett a hangod? – soroz tovább . – Nem 

bántasz, mi? Hamar vége lett, az tény . Kábé egy perc 
alatt eldurrantál . Ez volt a szerencsém, mert nem 
szenvedtem tovább! – sziszegi az arcomnak feszülő 
arccal . – Te vagy a szörnyeteg! Fogalmad sincs, min 
mentem keresztül… Tudod te, mennyire fájt? Hogy 
mennyire féltem, és mennyire megaláztál? Akarod te 
is érezni? Majd fogod… Gondoskodom róla!

* * *

Valami volt a whiskyben…”
Nem vagyok ura a testemnek . Furcsa, de lassan, 
fokozatosan veszítem el a kontrollt . „Föld hívja 
Tomot, jelentkezz, jelentkezz…” A tagjaim nem re-
agálnak . Mindenem ernyedt, kivéve a hímtagomat . 
Az áll, mint a cövek . Mint egy fehér zászló a kapitu-
lálás jeleként…

– Szóval szexuális ragadozó vagy, mi? – folytatja 
Irene, és kibújik a tangából .

Finom, puha, brazil formára nyírt szőre buján 
bukkan elő. Ha meg tudnék mozdulni, most nyom-
nám le a padlóra és kefélném ájulásig. De egyelőre én 
vagyok ájult… Legalábbis a testem az, mert a tuda-
tom tiszta . Nem tudok ellenállni, mégis mindent ér-
zékelek. Begerjedve, orgazmus előtt öt perccel – „mi 
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az istenharagja volt a whiskyben?” –, de tehetetlenül . 
Kiszolgáltatva Irene Westonnak .

„Fordítva kellene lennie!” – dühöng bennem 
a rosszabbik énem. „Visszacsap a karma…” – figyel-
meztet a jó részem .

Én hanyatt döntve heverek a kanapén, a fúria pe-
dig fölöttem térdel . Közöttünk árván tiszteleg kivont 
kardom .

– Mit akartál még velem csinálni? Mesélj! Ja, 
már nem tudsz beszélni, a cica elvitte a nyelvedet, 
hahaha! – Irene hisztérikusan felkacag . – Vagy 
az Gina volt? A legjobb barátnőm, amióta rád va-
dászom! Tudtam, hogy a whisky be fog jönni… És 
egy kis Kamagra… Csodákat tesz, de sajnos nem 
az eredeti! Fogalmam sincs, melyik webshopból 
rendeltem . Szóval vagy hat órán keresztül áll majd 
a pöcsöd, vagy csak másfél óráig, de így is, úgyis 
pokoli fájdalmaid lesznek közben és utána . Abban 
biztos lehetsz…

Borzadással vegyes kíváncsisággal figyelem, 
ahogy ajkával rászívja magát hímtagomra, ami pat-
tanásig feszült. Erről fantáziáltam annyi meg annyi 
nedves éjszakán át, de most képtelen vagyok lelkileg 
élvezni, csak fizikailag megy. Piszkosul jól szopik, ez 
az egészben a legrosszabb . Pillanatok múlva szájba 
lövöm, de nem bánja. Eszelős fény gyúlik a tekinteté-
ben . Nem nyel, hanem az arcom fölé hajol .
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„Ne! Ne csináld ezt velem!” – nézek rá rémülten .
Hamarosan beterít a saját levem . Tenni sem tu-

dok ellene, befolyik a számba, szemembe, orromba, 
fülembe, beveszi magát még a hajamba is . Kanszagú, 
nyálkás, sós, rettenetesen csíp. Zokognék, ha képes 
lennék mozogni . Tele van ondóval és nyállal a fejem, 
a könnyek helyett .

Irene kacag, mint egy bolond; kinevet, elrabolja 
és meggyilkolja a méltóságomat .

A cerkám még mindig kemény, hiába mentem el, 
és nagyon érzékeny a vége . „Úristen, ez tényleg órá-
kon át állni fog?”

A melle közé dörzsöli, ha az aktus elején lennénk, 
most oda fröcskölnék a gyönyörtől, de így az or-
gazmus után ez már fáj, kellemetlen . „Hagyd abba! 
Hagyd abba, kérlek!”

Egy rántással – talán fel is ordítok – magába 
nyomja, ahogy rám ül . Forró, puha, nedves, lük-
tet, olyan a puncija, mint az álom; telibe élvezném, 
az agyáig lőném a kisfickóimat normális esetben. 
Most azonban a kínok kínját élem át . Egy pillanat-
ra – hála a „félautomatikának” – megint megszédít 
az orgazmus, spriccelek valamennyit, ám aztán visz-
szasüllyedek a húzó, feszítő fájdalomba. A péniszem 
egyetlen merő görcs. „Meddig tart még?!”

Ő nem áll le, felfelé araszol lucskos ágyékával, és 
rám förmed:
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– Nyalj ki! Gyerünk! Az utolsó cseppig!
Zsibbadok, a testem végképp távol van. Irene rá-

telepszik az arcomra, orrom a hüvelyébe szalad, be-
terít az ondós váladéka, fuldoklom tőle. Nem tudnám 
nyalni, ha akarnám se, a fejemet sem vagyok képes 
elfordítani, teljesen megbénultam. Csak az agyam 
regisztrálja a poklot, amibe csöppentem .

Üvölteni szeretnék, de az érzékelésen és szenvedé-
sen túl másra képtelen vagyok. Csak a fájdalom befoga-
dása megy, elhárítani nem tudom a problémát . Irene, 
a démon… El sem hiszem, hogy valaha Angela volt .

A hasamon ugrál, visong és vonaglik, bár tudom, 
ennek nagy része színjáték . A farkam már vörös 
a dörzsölődéstől, lassan kisebesedik. El sem tudom 
képzelni, hogy bírom majd ki . Mintha tüzet gyújtott 
volna az ágyékom közepén .

– Azt hiszed, most is Arthur vert meg? Bevetted! 
Jó a sminkem, igaz? – töröl bele az izzadt arcába 
a szeme alatt, és kéjesen felkacag. – Ő ment a levesbe 
elsőnek, de nem fogják rám bizonyítani. Részegen 
kiesett az ablakon… Ne viccelj ezzel a nézéssel! Te 
is kilökted volna . Szétloccsant a feje a betonon . 
Megkönnyebbültem!

Ahogy kimondja, élvezni kezd durván, nőietlenül. 
A puncileve iszonyatosan marja a megkínzott tagom, 
hogy majd’ megkattanok a fájdalomtól . Nyüszítek, 
remegek alatta, és ő közben sikoltozva a csúcsra 
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száguld . Félig öntudatlanul szemlélem, ahogy szé-
tömlik a lába közt a nedvessége és némi vér, ami 
biztosan az enyém .

– Fordulj meg szépen – paskol a hasamra, és 
végigkaristolja éles körmeivel a megtépázott fegyve-
remet. Merő kín. – Csak most jön a java! Jól fogunk 
szórakozni . Hisz mindig is meg akartál dugni, nem? 
Hát ez megvolt! Még le is szoptalak. Most jöhet a fő 
műsorszám! Megismered az igazi fájdalmat, amit én 
éltem át miattad…

Minden szavát úgy hányja rám, majd lábával erő-
teljesen megrúg, és a földre hengeredem . A hasamon 
fekszem, az álló farkammal, elviselhetetlen kínok 
közt . Azt hiszem, már annak is örülnék, ha valaki 
levágná, csak ne sajogjon… „Meghalok, annyira fáj!”

Nem vagyok teljesen magamnál . Már kívülálló-
ként érzékelem magam, távoli filmként peregnek 
az események .

Irene felhúzza a csípőmet, és az ölem alá dug egy 
keménytöltetű párnát. Szerencsétlen péniszem ezen 
a ponton kimúlik, már nem is érzem . Lehet, letörött 
és elgurult . Nevetni szeretnék, ahogy ez eszembe jut, 
azt hiszem, megőrültem…

* * *

Irene elmegy egy időre, de nem látom, hová. 
Megrémiszt, mert nem tudom, mire készül . Késsel 
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jön és levágja a tökömet? Megváltás lenne! Biztosan 
nem… Azt mondta, azt akarja, hogy fájjon…

Hamarosan megérzem . Iszonyatos pokol eresz-
kedik a végbelemre, ami szabadon, tárva-nyitva 
éktelenkedik tehetetlen pozitúrámban . Valamit bele-
vág, de olyan erővel, hogy egy pillanatra elveszítem 
az eszméletem…

Mikor magamhoz térek, ütemes húzogatást ér-
zek a fenekemben . Valami hosszú, vastag, hideg és 
hengeres tárgy… Elszörnyülködöm és felsikoltok . 
Nem tudom, mit érzek, egy ideje már csak zsibbadni 
tudok, tűröm és imádkozom: hamar legyen vége!

– Akarod tudni, mivel erőszakollak, Tom? – lihe-
gi a fülembe hátulról a szukkubusz .

A hangja síri, nincs benne élvezet, csak színtiszta, 
gépies bosszú .

Megragadja ernyedt kezemet, és hátrarántja . 
Fagyos kígyóuborkát tapintok, amire rákulcsolja 
az ujjaimat, és együtt mozgatja velem ki-be az ánusz-
ban . Szinte nem fogom már fel, mi történik velem .

– Ez az, ügyes vagy, csináld csak! Ugye, fáj? 
Nekem is így fájt, tudod? – csacsog, akár egy elké-
nyeztetett taknyos kiscsaj .

Már alig vagyok tudatomnál, közel az újabb áju-
lás . Még látom, ahogy mellém lép, hasam alá illeszti 
a lábát, kezével megrántja a karom, majd hanyatt-
lendít .
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Mellkason alul minden csupa tűz és pokol, érté-
kelhetetlenül érzéketlen . Nedvesbe toccsanok, tudni 
sem akarom, mi az . Nem tudom, hány ezer darabra 
törtem kívül-belül. Már nem akarom túlélni. „Csak 
legyen vége!”

– Ö-ö-ölj… me-e-eg… – telik ki tőlem.
– Majd – feleli Irene szenvtelen hangon, a szeme 

kihűl. – Előbb egyél! – A számba tömi az uborkát. 
Még látom, ahogy véres és barna foltok tarkítják 
a szétkaristolt borzalmat, és hamarosan megérzem 
az ízét, szagát is. Fémes, bűzös, keserű…

Többet nem térek magamhoz .

* * *

Fél évvel később

„Mert nincsen csak egy igaz is…”  
(Pál levele a rómabeliekhez, 3:9)

– Beszélőre!
A narancsoverallos egyensereg megindul a terem 
felé . Három fülke van, középre ül az egyetlen kirívó 
eset. Narancsot visel ő is, leharcolt a képe, akárcsak 
a társainak, ám ő az egyetlen eltérő a maga nemében.
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– Hogy vagy, kedvesem?
– Jól, mama . Bár egyre nehezebben alszom . Meg 

folyton pisilnem kell .
– Ó, ez normális ebben az állapotban . És a kicsi?
– Szépen fejlődik a börtönorvos szerint – simítja 

meg domborodó hasát . – És már látni lehet… nagy 
valószínűséggel kislány.

– Ó, istenem! – érzékenyül el az idősebb 
nő. – Irene, kedvesem, tudnod kell, hogy tartom 
magam az elhatározásomhoz . Ha életet adsz neki, én 
örökbe fogadom és a gyámja leszek, amíg nem sza-
badulsz . Nem engedem, hogy börtöngyerek legyen . 
Hiszel nekem?

– Hiszek, mama. Szeretném megszülni. Ő nem te-
het semmiről. Csak egy drága ártatlan lélek… – Újra 
cirógatni kezdi a tökéletes félgömböt . – És annyi 
örömet okoz nekem, amikor mocorog . Nem érzem 
magányosnak magam . És akármilyen mocsok is volt, 
aki nemzette, ő tiszta lappal kezdheti. De kislány lesz, 
mama! Meg kell tanítanom, hogyan védje meg magát 
nagy korában, ne jusson az én sorsomra . Bár… annyi-
ra nem rossz itt . Legalább nem bántanak .

– Jól bánnak veled?
– Igen . Tisztelnek . Talán csodálnak is . Nemcsak 

kiálltam egy erőszakot, de meg is bosszultam a roha-
dékot . És gyereket várok, látják, hogy védem az ár-
tatlan életet . Vigyáznak rám . Mondhatni, majdnem 
mindenem megvan. Csak… annyira hiányzol, mama!
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– Tudom, kicsim . Te is nekem . Beadom a felleb-
bezést, és a letöltendő felezését kérem, tekintettel 
az állapotodra és a kicsi jövőjére, nem beszélve a tet-
ted okainak enyhítő körülményeiről. Ígérem, hogy 
kihozlak innen, Irene!

– Ne, mama! Ne kockáztasd, hogy másodfokon 
elveszítsd a pert, és még többet varrjanak a nyakam-
ba! Annyit nem ér… Tíz év, letöltöm, majd csak kibí-
rom valahogy. Az a legfontosabb, hogy a kicsi nőjön 
fel biztonságban . Mama! Ígérd meg, hogy vigyázol rá, 
ha megszületik!

– Ígérem, kedvesem . És megvárunk téged . 
Mesélni fogok neki az anyjáról, aki bátor volt . Bátor, 
de gyarló, akárcsak az ember maga . A cél nem szen-
tesíti az eszközt, de megóvhatja a jövőt…
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Játssz velem papás-mamást!

lmbtq+

– Mit csináljunk ma?
Mindkét tinilány „kulcsos gyerekként” tengette isko-
la utáni délutánjait. Nem ők tehettek róla, de talán 
a szüleik sem . Senniát az anyja egyedül nevelte, miu-
tán az apát betegségben elvesztették, és az özvegy há-
rom munkahelyen dolgozott váltásban . Barbarának 
teljes családja volt, de túl zajos és szeretet nélküli . 
Sennia Bonaventura szegény volt, míg Barbara 
Calvini pedig elég jómódú. Mégis a legjobb barátnők 
voltak az osztályban .

Aznapra nem volt lecke, pénteket írt a naptár . 
Az egész délután előttük állt.

– Menjünk fel hozzánk! – döntötte el Sennia .
Megunták a videojátékokat, a Face-t, a Tiktokot, 

aztán az online társast is, így aztán kibeszélték az ösz-
szes lökött fiút az osztályból. Benito, Michele, meg 
persze a béna Raoúl rendszeres téma volt és kettejük 
utálatának tárgyai. Főleg Benito. Ő folyton bántotta 
Senniát, aki nem volt rest megtorolni az őt ért sé-
relmeket . Barbara Michelébe titkon szerelmes volt, 
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de ezt még magának se vallotta volna be . Hát még 
a legjobb haverinájának!

Tizenkét évesek lévén inkább faggatták egymást:
– Neked már megjött?
– És neked?
– Te feküdtél már le fiúval?
– És te csókolóztál már?
Annyira nagylányok akartak lenni . Fel szerettek vol-

na nőni, hogy ne legyenek magányosak. De nem voltak 
azok, amíg barátkoztak . Igaz, ezen a fülledt, nyáreleji 
péntek délutánon semmi nem akart összejönni .

– Mit játsszunk? Unatkozom!
Sennia mozdult először.
– Mit szólnál hozzá, ha szerepjátékoznánk?
– Fent a szerveren? Az uncsi – vétózta meg 

Barbara .
– Nem! A valóságban – mosolyodott el félszegen 

barátnője.
– És milyen szerepek lennének? – keltette fel 

a másik érdeklődését.
– Hát… Játszhatnánk családot . Testvéreket 

vagy… szülőket. Te lehetnél az anya, én az apa… Vagy 
fordítva .

– Izgalmasan hangzik – csillant meg Barbara sze-
me . – Te találtad ki az egészet, legyél te az apa!

– Hát jó – adta meg magát Sennia, és nem is bán-
ta igazán . – És most?
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– Te mondd meg! – Barbara visszadobta a labdát .
– Elmentek a gyerekek az iskolába, kettesben va-

gyunk otthon…
Lassan szőtték a történetet, együtt és mégis külön, 

közben egyre inkább elhatalmasodott Sennián valami 
furcsa érzés . Különös vonzást érzett mélyen, legbelül, 
hogy menjen csak, tegye meg, ami az eszébe jut, ami 
a szíve legtitkosabb vágya . Régóta szunnyadt benne 
valami, amit nem ismert, de most készült előbújni.

– Levetkőznek és lefekszenek az ágyra… – A lány 
hangja megváltozott, selymesebb lett és a szemében 
felnőttes tűz villant.

– Rendben . – Barbara átszellemült, pupillája 
megnőtt és tekintete elhomályosult.

– Én vagyok az apa, nekem kell levetkőztetnem 
az anyát – nyögte Sennia .

– Nem – tért észre barátnője. – Mindenki a ma-
gáét veszi le .

Egymással szemben álltak, miután lassan kibon-
takoztak a ruháikból . A lélegzésük felgyorsult, a leve-
gő valahogy nagyon forró lett. Anyaszült meztelenek 
voltak, csak a zoknit hagyták fenn a lábukon .

Sennia nem bírta levenni a szemét Barbara mel-
léről. Ugyan kicsi volt még, de már fejlettebb, mint 
az övé .

– Szép vagy – hallotta társnője hangját. – Arányos 
a tested . Tudtad?
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Sennia fülig pirult .
– Kijöttek a bimbóid! – Barbara elmosolyodott, 

és a szája elé tette a kezét .
A másik szégyellősen elrejtette karja alá váratlan 

izgalmának jelét .
Szorítani kezdett az alhasa, és lent a lába között is 

szokatlan, húzó jelenség támadt . „Mi történik velem? 
Mi ez a félelmetes és mégis jó érzés?” Ellenállhatatlan 
vágyat érzett arra, hogy megérintse Barbara testét . 
Azelőtt sosem érzett ilyet.

Pontosabban kisebb korában, még az oviban volt 
egy pajtásnője, akivel a csendespihenőn, a paplan 
alatt simogatták egymást . Ez volt a közös, hétpecsé-
tes titkuk . Benyúltak a másik bugyijába, és ujjaikkal 
végigcirógatták játszótársuk testét . De az ártatlan 
felfedező körút volt Punciföldén, semmi több. Most 
viszont ismeretlen elemi erők készültek elsöpörni 
a tinilányt .

– Csókolózol velem? – szegezte Barbarának 
a kérdést .

– Eljátszhatjuk, de odateszem a tenyerem, nehogy 
véletlen igaziból is megtörténjen – próbált barátnője 
józan maradni .

„Vajon érzi ő is, amit én?” – tűnődött Sennia, és 
bólintott .

Közel lépett hozzá, majd a kanapéhoz kísér-
te . Barbara hanyatt feküdt, Sennia pedig hasmánt 
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rá . Összeért a szeméremdombjuk és a mellük is . 
Milliméterek választották el az ajkaikat egymástól . 
Érezték egymás forró lélegzetét. Az alul fekvő lány 
bizonytalanul fordította maga felé tenyerét, az arcuk 
közébe . A fölébe hajló hirtelen elkeseredett sóhajt 
eresztett el:

– Kérlek, Barb! Hadd csókoljalak meg!
– Nem szabad! – suttogta ijedten a kihívott .
– Csak egy kicsit! Nem mondjuk meg senkinek – su-

tyorogta vissza Sennia . – Légyszi’, légyszi’, csak most 
az egyszer! Ígérem, többször nem játszunk ilyet…

Lihegett az izgatottságtól, ami megrémisztette, 
mert még nem tudhatta, hogy mi játszódik le a tes-
tében .

– De csak egészen kicsit – nyögte Barbara. – Csak 
szájrapuszi!

Szabaddá vált az út, Sennia rajta hasalt és bőre 
minden sejtje kívánta ezt a kontaktust . Összért az aj-
kuk, és szét is vált . „Mennyire puha! Istenem! Újra 
akarom!” – zsibongott a kis Bonaventura lány agyában .

– Leszállnál rólam? Kérlek! – szusszant barátnő-
je és cinkostársa, majd készült feltápászkodni .

Sennia kényszeredetten fogadott szót neki, és 
szomorúan nézett rá .

– Nem ízlett?
– Furcsa volt .
– Annyira muris, hogy puha a szánk…
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– Én… Sennia, ez nem helyes! – fakadt ki 
Barbara. – Te lány vagy, ahogy én is! Én pedig fiúpárti 
vagyok. Ha nagyobb leszek, egy fiúval akarok lefeküd-
ni, hogy elvegye a szüzességemet . Te nem? Mondd, 
hogy te is ezt akarod! Egy rendes lány a fiúkat szereti!

* * *

„Egy rendes lány a fiúkat szereti!”
Ezek a szavak csengtek vissza Sennia emlékezetében, 
amikor öt évvel később meglátta őt. Chiara Bianchi, 
vagy ahogy becézték, „Bianchiara” a suli legnagyobb 
szájú csaja volt. Körbelengték a fiúk, parancsait 
lesték a lányok, és persze Sennia legádázabb ellen-
felének bizonyult . A magába fordult tini igyekezett 
láthatatlanná válni, ha feltűnt a „szőke ciklon és 
forgószél” . De sose volt szerencséje, mert Bianchiara 
folyton-folyvást belekötött . Hol a ruháját szólta le, 
vagy a haját cikizte, esetleg nyilvánosan megszégye-
nítette a klikkjével, akiket „az elitek”-nek hívott .

Úgy tűnt, már nem is változik a helyzet, amikor 
egy pénteken, az edzés után Sennia hosszabb ideig 
öltözködött – bevonult a mosdóba, magára zárta 
az ajtót és maszturbált egyet . Igyekezett nagyon 
halkan csinálni, de már nem bírta tovább elviselni 
a benne tomboló szexuális vágyat . Nem igazán volt 
tárgya, vagy ha mégis, azt teljes erővel igyekezett 
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kizárni az emlékeiből. „Ahogy ugrált a melle… dom-
borodott a formás feneke… a hosszú, izmos, szexi lá-
bai… az ajka annyira csókolni való… a haja, istenem, 
a napszínű haja, ahogy lobogott… Nem! Elég! Egy 
rendes lány a fiúkat szereti!” Hagyta, hogy messzire 
röptesse a gyönyör az ujjain, ahol végre önmaga lehet . 
Várt egy kicsit, amíg a lélegzése visszaállt a normális-
ra, addig a kezét gondosan a toalettpapírba törölte . 
Kilépett az ajtón, és akkor hallotta meg a hüppögést . 
Az öltöző egyik szárnyából hallatszott, így arra lopó-
zott . Mikor odanézett, nagyot dobbant a szíve .

Bianchiara sírdogált a tornapadon, felhúzott 
lábakkal, térdeit átkarolva kulcsolta össze a kezét, 
ráhajtotta a fejét . Teljesen bezárkózott . A vállát rázta 
valami csendes, de elkeserítő zokogás.

Sennia csak állt és gyönyörködött a látványban . 
Olyan volt, mint egy gombócba gyűrt szőke tündér. 
Chiara megérezte, hogy nincs egyedül, ezért végül 
kibontakozott szomorú önöleléséből, és felnézett.

– Mit akarsz itt, Szenilla? – szúrta oda bántón 
a lánynak . – Menj innen a francba!

– Te sírsz – állapította meg Sennia, selymes han-
gon, de mégis várakozással teljesen. Zsebre dugta 
kezét, előredőlt kicsit, nehogy elárulják mellbimbói, 
amint felizgult .

– Hű, de kurva okos vagy! – vágta telibe 
Bianchi . – Szerintem sétálj el! – Kezdett magára ta-
lálni, és kezével sértőn hessegette odébb a lányt.
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– Hol vannak a barátnőid? – A Bonaventura lány 
nem tágított . – Senki nem vigasztal meg?

„Én megvigasztalnálak… Istenem, de meg!”
– Mi közöd hozzá, csira? Neked nincs dolgod 

máshol? Menj, pasizz! Ja, randa vagy, a kutya se néz 
rád?! – fröcsögte a sírós .

Sennia döntött, és leült a padra, Bianchiara mellé . 
Ő csodálkozással vegyes undorral húzódott összébb.

– Nem érdekel, mit mondasz, mert nem tudsz 
megbántani . Ne is próbálkozz! Viszont ha szükséged 
van egy barátra, én itt vagyok. Lábtörlőd van elég, én 
nem leszek az . Neked igazi barátokra van szükséged, 
mert magányos lettél . Senki sem értékeli igazán, meny-
nyire különleges is vagy, én azonban igen. Csak ketten 
vagyunk, nem kell játszanod nekem az alfapicsát .

– Na, nézd már, hogy kinyílt a szája! – bic-
centett gúnyosan, de szemében nyílt elismeréssel 
Bianchi . – Ha bárkinek elpofázod, hogy sírtam, 
esküszöm, érettségi előtt pokollá teszem az élete-
det! – fenyegette meg, közben ellenségesen kúszott 
felé négykézláb a padon .

– Nincs értelme elpofázni – vont vállat Sennia, és 
állta a pillantását . – Én láttalak összezuhanva, a töb-
bieket meg úgysem érdekli, mi van veled . Engem 
viszont igen . Segíteni szeretnék neked .

– Nekem ugyan te ne segíts! – fújt rá Chiara, azzal 
pökhendien felpattant, majd felkapta a tornacuccát, 
és kiviharzott az öltözőből.
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Bonaventura mélyet sóhajtott és hátravetette fe-
jét a falnak . Hagyta, hogy immár szabadon meredez-
hessenek pólóján át a mellbimbói . A bugyija nedves 
lett, a hasa feszült, a szíve zakatolt . Aztán összeszedte 
magát, mondván, hogy rendes lány, de nem adja fel . 
Muszáj összebarátkoznia Bianchiarával…

* * *

Eltelt egy hét, és Sennia továbbgörgette a saját min-
dennapjainak mókuskerekét . Pénteken megint röp-
labdaedzés volt, és ismét begerjesztették az ugráló 
mellű, feszes fenekű társnői, különösen a „forgószél”. 
Megvárta, míg mindenki elhagyta az öltözőt, és sza-
badjára engedve fantáziáját, megujjazta magát a zu-
hany alatt . Nem fukarkodott a hangadással, hiszen 
úgyis egyedül volt, a tus pedig zubogott . Mikor vissza-
nyerte öntudatát, elzárta a vizet . Éppen felöltözött, 
már menni készült, amikor nyílt az öltöző ajtaja, és 
legnagyobb meglepetésére belépett rajta Bianchiara .

– Még mindig meg akarsz hallgatni, lúzer?
Sennia laza vállvonással együtt némán bólintott .
– Akkor tedd le a seggedet, mert mesélni fo-

gok – utasította a lány . – De ha bárkinek elmondod…
– Senkit nem érdekel – legyintett Sennia, félbe-

szakítva a fenyegetőzést. – Tudok titkot tartani. Na, 
mesélj!
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Bianchinak innentől fogva be nem állt a szája, úgy 
megeredt a nyelve . Beszélt a szülei válásáról, hogy 
az apja beleszeretett egy másik nőbe, akit teherbe is 
ejtett. Persze Chiara anyja kiadta a férfi útját, beadva 
a válópert. A legszörnyűbb, hogy semmi nem látszott 
a kapcsolati válságból…

– Szó szerint, Sennia, reggel felkeltem, eljöttem 
suliba, apa és anya kézen fogva, egymást megcsókolva 
búcsúztak el . Este pedig anyám már üvöltözve hajította 
ki apám cuccait az ablakon… Megtalálta a Messenger-
üzeneteit, amit egy helyi luvnyával váltogatott már hó-
napok óta . Kiderült, hogy apám a picsát sikeresen fel 
is koppintotta. Három hónapos terhes volt, ő is tudott 
róla! – Bianchiarát rázta a zokogás . Sennia óvatosan 
átkarolta a vállát . – Azt hittem, anyámmal tökéletes 
a kapcsolatuk, hogy szeretik egymást!

– Ha az vigasztal, nekem az apám meghalt rák-
ban, amikor kicsi voltam – bukott ki Bonaventurá-
ból . – Mindenhogy szar az élet .

– Basszus – lehelte frissen talált barátnője, és 
szégyenkezve nézett felé . – Sajnálom! Vagyis… Ez 
borzasztó . Tényleg!

– Már megszoktam – biggyesztett a másik, és 
megszelídült vonásokkal pillantott rá . – Az a gáz, 
hogy alig emlékszem rá . Lassan elfelejtem a hangját 
is . Ötéves voltam, amikor elment . Szóval… nem aka-
rok okoskodni, de akármilyen faszkalap is az apád, 
neked legalább van . És biztos szeret téged .
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– Igaz! – mosolyodott el és törölt ki egy könny-
cseppet a szeméből Chiara szipogva. – Te nem is vagy 
akkora seggfej, Bonaventura!

Összevigyorogtak, és átölelték egymást a padon 
ülve .

Akkor hallotta meg Sennia azt a sóhajt . Nagyon 
halk volt, éppen csak észrevehető. Libabőrös lett 
az öleléstől, és ismerős érzéseket ébresztett benne 
Chiara közelsége. Arcát csiklandozta a hajkoronája, 
szinte sütötte bőrét a bőre. Bianchi talán még reme-
gett is . Sennia felizgult, de azonnal elöntötték agyát 
a kétségei. „Istenem, ne… Csak barátok lehetünk… 
A rendes lányok a fiúkat szeretik! Rendes lány va-
gyok! Rendes lány vagyok!”

– Bianchiara…? – kérdezett bátortalanul . A lég-
zése megint szapora volt, izzadság folyt végig a hátán, 
és egyre kényelmetlenebbé vált az ölelésben ülés .

– Sennia, kérlek… Ölelhetlek még? Ugye nem bá-
nod? – suttogta gyengéden a lány .

– Nem – pihegte a társa, és behunyta a szemét . 
„El fogok élvezni… vagy mi lesz…”

Nem tudta tovább türtőztetni magát, kibon-
takozott, hogy Chiara szemébe nézhessen. A keze 
mozdult, ő csak szemlélhette, ahogy két tenyerébe 
vette a lány arcát, és lassan, nagyon lassan hajolt felé . 
Zihált, izzadt, kívánta nagyon azokat a rózsás ajkakat. 
A következő másodpercben puha, nedves forróságot 
érzett a száján .
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Bianchiara megcsókolta őt.
A tudat, hogy megelőzte ebben az őrültségben, 

egyszerre sokkolta és indította be Senniát . Vadul 
falni kezdték egymást, egy időre megfeledkezve 
a külvilágról . Nyelvük simogatózva ért össze, fogaik 
is hébe-hóba koccantak egyet a szenvedélyes csókro-
hamban . Megunhatatlan, egyre jobban vágyott tettük 
ellenére nőtt bennük a feszültség és megannyi kérdés 
merült fel .

„Ez igaz? Valóban megtörténik? Nem csak fantá-
zia? Szabad nekünk ilyet? Nem lesz bajunk belőle, ha 
kiderül?”

* * *

Szétváltak, ajkuk csillogott, arcuk vörös volt, alig 
kaptak levegőt.

„Hogy ez mennyire jó! Bárcsak folytathatnánk!”
– Ha ezt elmondod valakinek, én… – kezdte hal-

kan fenyegetni Chiara, de már sokkal gyengédebben 
szólt .

– Bianchiara! Szerelmes vagyok beléd, amióta 
megláttalak – darálta el egyszuszra Sennia, hogy el-
hallgattassa .

Biztosra ment, és ezután határozottabban csókol-
ta meg, átadva minden vágyát a titkos szerelmének . 
Percekig csak ízlelgette, nyelvével fedezte fel Chiara 
száját .
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Mikor eleresztette, ezzel a vallomással fejezte be:
– Senkinek nem mondom el . Én nem vagyok ren-

des csaj . A lányokat szeretem, vagyis egészen ponto-
san téged . Érted? Veled szeretnék lenni, ha te is így 
akarod! Legyen ez a mi titkunk! Találkozhatnánk itt 
péntek délutánonként . Mit gondolsz?

A szőke pironkodva lehajtotta a fejét, de megfogta 
a barna lány kezét, összekulcsolva ujjaikat .

– Olyan hihetetlen… Tudod, annyit bántotta-
lak… Kérlek, bocsáss meg! Azért szekáltalak, mert… 
tetszettél. De megijedtem ettől az egésztől. Én is… 
többet érzek irántad, mint amit egy barátnő iránt 
szabad . Ha ez szerelem, akkor… én is szerelmes va-
gyok beléd – nyelt egyet, és gerjedten nézett Sennia 
szemébe . – És most mi lesz? Én… még sosem csinál-
tam lánnyal .

– Én sem – harapta be ajkát Bonaventura . – Mi 
lenne, ha együtt fedeznénk fel? Játsszunk… játsszunk 
papás-mamást!

– Nem, nem, semmi papa! Csakis mamás-ma-
másról lehet szó – incselkedett Bianchi .

Felkacagtak, ahogy oldódott bennük a feszültség, 
átalakult tiszta és kendőzetlen nemi vággyá.

Sennia kézen fogva vezette Chiarát a tusolóba, 
ahol gyorsan megszabadultak a ruháiktól . Ott álltak 
anyaszült meztelenül, mint egykor Barbarával, de 
már nem kevéssé fejlett testet látott . Mindketten 
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gömbölyű mellekkel, kerek fenékkel és dús csípővel 
bírtak, vénuszdombjukon csillogott a szőr. A fel-
ismerés, hogy mennyire szépek, milyen azonosak, 
megbabonázta őket. Felizgultak a másik látványától, 
csak bámulták egymás selymes és fehér, ártatlan bő-
rét. A mellbimbóik élvezettel döftek bele a levegőbe, 
alhasuk bent remegni kezdett, nedvesség indult végig 
a belső combjukon.

Megérintették egymás karját, hasát, mellét, vé-
gigcirógatták, míg meg nem lelték a másik nedves 
forróságát. Szilaj csókba borultak össze, bőrük össze-
simult, és a meleg vízsugár alatt ritmikus vonaglás-
ba kezdtek, ahogy legyőzték őket feltörő ösztöneik. 
Megtapasztalták a közös gyönyört, amit ember em-
bernek adhat, anélkül, hogy bármilyen kockázattal 
járt volna . Sennia álma beteljesült, amikor eljuttatta 
Chiarát a csúcsra, és együtt élveztek el. Igyekeztek nem 
sikoltozni, de nýögéseiket nem tudták visszatartani .

Meztelen és víztől lucskos testük összefonódott 
és lüktetett . A zuhanytálca aljában hevertek pihegve, 
ahova lecsúsztak az aktus után .

– Egyszer lefeküdtem a szomszéd fiúval, aki na-
gyon tetszett – nyílt meg teljesen a szőke lány. – Nem 
volt jó egyáltalán . Azt kértem, húzzon gumit, de in-
kább kikapta a cerkát, hogy ne bennem durranjon el . 
Csak magára gondolt, úgyhogy belém verte párszor, 
kirántotta, aztán hanyattdőlt és elaludt. Én pedig tök 
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száraz voltam és fájt is a pinám . Sírtam . Akkor azt 
mondtam, soha többet szex! De veled… csodálatos 
érzés, pedig neked nincs is farkad . Elég az ujjad és 
a nyelved… Azt hiszem, maradok leszbi . Terhes se 
lehetek . Tiszta haszon! – kuncogta el magát . – És te? 
Mikor jöttél rá, hogy más vagy?

Sennia elmesélte az esetet tizenkét éves korából . 
„Rendes lány a fiúkat szereti!”

– Én is akartam szexelni fiúkkal – folytatta. 
– Csókolóztam is párral, meg fantáziáltam, milyen 
lehet velük az ágyban . Egyszer megnéztem egy por-
nófilmet is, hát az elég nevetséges és kiábrándító volt. 
De igazából rájöttem, hogy engem a hasonszőrűek 
indítanak be. Szóval szűz maradtam… egészen mos-
tanáig . És fantasztikus volt, Bianchiara! Jobb, mint 
a legvadabb álmomban . Tudod, mennyit masztiztam 
rád? Már bocsi! – Összenevettek . – De aztán mindent 
felülmúlt a valóság…

– Akkor most mi nem vagyunk rendes lányok, 
igaz? – kacsintott rá a szőke, és megpuszilta a melle 
halmát .

– Nem bizony – hajolt rá egy forró csókért, és uj-
jaival végigsimította a hasát egészen az ágyékáig .

Megint elárasztották őket a mindent felemésztő 
vágy lángjai, és ismét egymásba feledkeztek teljes 
figyelemmel. Az orgazmus már ismerősként köszönt 
rájuk, és láncolta össze őket.
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„Nem vagyunk rendes lányok! Szabad és boldog 
lányok vagyunk együtt!”

– Jövő pénteken újra mamás-mamás itt, az öltö-
zőben…?

– Igen!
– Szeretlek, Chiara Bianchi!
– Szeretlek, Sennia Bonaventura!

* * *

Egy óra múlva az iskolagondnok végigjárta a ter-
meket, mosdókat, öltözőket. Bezárt az épület, ők 
ketten pedig épp fel tudtak öltözni . Menten kimász-
tak a földszinti ablakon, hogy aztán belerohanjanak 
a boldogságot ígérő hétvégébe. Kézenfogva, együtt…
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Orvos látott már?

(gyorsmenet)

„A mellékhatások tekintetében kérdezze meg 
kezelőorvosát, gyógyszerészét!”

– Akar róla beszélni?
– Akar velem szexelni?
– Nos, hát ez ellenkezne a szabályzattal… Orvos 

nem létesíthet nemi kapcsolatot a betegével .
– És ha nem orvosi minőségben teszi?
– A rendelőben mégsem szabad.
– És a mellette lévő mosdóban?
– Kérem! Csakis rendelési idő után.
– Akkor remélhetek?
– Nem hivatalosan, azt hiszem, hogy igen . Viszont 

meg kell várnunk a délután kettőt.
– De doktor úr, látom, hogy magának már most 

feláll . Mit szólna hozzá, ha kimennék a mosdóba, és 
ön utánam jönne? Ott maradnánk az idő leteltéig… 
Azt tenném magával, amit csak szeretne… Magára is 
ráférne egy kis terápia!

– Önt ezennel gyógyultnak nyilvánítom! Kérem, 
a mosdó balra az első ajtó… A rendelést ezennel mára 
bezárom…
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Mentés kész

lmbtq+

Lány akart lenni, amióta az eszét tudta . Ovis korában 
az anyja cipőjében, ruháiban parádézott a tükör előtt, 
meg kikente magát rúzzsal és kiszaladt a szüleihez:

– Moszt máj én isz jány vadok!
A szülei ijedten néztek össze, aztán kikapott 

az apjától, hogy ne bohóckodjon komoly dolgokkal .
Aztán jöttek a farsangok, és a kis Lui szívesebben 

lett volna hercegnő, mint Batman, bár nem maradt 
más választása az utóbbinál . Lassan betagozódott 
egy normális fiú szintjére, aki fára mászott, leesett, 
eltörte a lábát, aztán biciklizett, bogarakat gyűjtött és 
nagyobb korában felfedezte az könyveket . Végre el-
bújhatott! Igazi könyvmoly lett . Persze titokban csa-
jos történeteket bújt, mellőzte a fiús irodalmat. Aztán 
kilopta az anyja szépítőszereit, csak úgy magának, 
„hogy néznék ki lányként”, majd levetkőzött a tükör 
előtt, combjai közé hajtotta a fütyijét, mert úgy még 
lányosabbnak látszott . Szerencsére senki nem nyitott 
rá, a szülei sokat dolgoztak, alig jártak otthon és Lui 
egyszem gyerek volt .



200

Azonban a kamaszkor nem kerülte el őt sem, 
hiába küzdött ellene. Csipesszel tépkedte ki a szőr-
szálait, aggódva figyelte az ádámcsutkáját is, ahogy 
az megnőtt. Gondolt rá, ha nagy lesz és elég pénzes, 
akkor lefaragtatja, hátha magasabb lesz a hangja . 
Addig csak kibírja, hogy mutál, mert ez elkerülhetet-
len. A természet nem kegyelmez, bele kell törődnie, 
amíg nem tehet ellene .

De ha csak egy kicsit is lesz lehetősége nővé válni, 
megtesz érte mindent – határozta el ott és akkor .

Természetesen a családja elől a legapróbb részle-
tekig mindent eltitkolt a vágyairól . Szerencse a sze-
rencsétlenségben: annyira kívánta a lánylétet, hogy 
csak hozzájuk vonzódott . A srácok undorították, 
legalábbis nemi értelemben . Emiatt aztán nem is 
piszkálták a barátai, mivel látták, egészséges fiúként 
reagált a meztelen vagy alulöltözött női test látványá-
ra . Azt nem is sejtették, hogy mi okból izgult fel rá…

Őt persze idegesítette a mindenki számára látha-
tó merevedése, hiszen nem akart férfias lenni egyál-
talán. Irigyelte a nedvesedő hüvelyt, a csupán hetyke 
pöcökként kiálló csiklót, mely sokkal elegánsabban 
rejti el egy nő szexuális izgalmát.

Puha, gömbölyű ciciket akart, formás feneket és 
széles csípőt, de magának, vagy ha nem, hát maga mel-
lé. Így aztán sok barátnőre tett szert, igazi Casanovának 
tűnt a kamaszkora végére. Csak az exei tudtak arról, 
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hogy velük, és így senkivel nem jutott el az ágyig… 
Gyűlölt még önkielégítést végezni is, mert irtózott 
a magömléstől. Egyszer spontán élte át, amikor tizen-
hat évesen meglátta meztelenül egyik iskolatársnőjét 
az öltözőben. Aztán tizennyolc évesen leszbipornót né-
zett, kíváncsi volt rá, milyen . Annyira felajzotta, hogy 
akkor először és utoljára magához nyúlt.

Szűz volt még, amikor tizenkilenc évesen elköl-
tözött otthonról, megszakítva a szüleivel a kapcso-
latot, majd dolgozni kezdett. Tudatosan gyűjtött 
a nemmegerősítő műtétsorozatra, aminek utánané-
zett a neten . Hosszan kutatott, mi mennyibe kerül 
és az adott fórumokon ki melyik orvost, klinikát 
ajánlotta . Közben eljárt csoportterápiára, miután 
a munkahelyi üzemorvos felszólította, hogy bizonyos 
markerek alapján pszichológiai ellátásra kötelezett, 
tehát menjen vagy elveszti a munkáját . Ott ismer-
kedett meg Elle-lel, aki a mániás depressziója miatt 
került közéjük . Kerek vállaira omló mogyorószín 
haja az ámulatba ejtette Luit már az első alkalommal. 
Csodálta a testét, a kicsi, de tökéletes félgömb mel-
leit, a lapos, puha hasát és az izgató idomú fenekét, 
illetve a vékony, határozott vonalú derekát, mely ívelt 
csípőbe hajlott. Azon kapta magát, hogy Elle-ről fan-
táziál, és vészesen tör előre nem kívánt férfiassága. 
Nem akart ismét ragacsos álomból ébredni, ezért 
elhatározta, hogy inkább kihagyja a csoportterápiát, 
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akkor is, ha ezzel veszélyeztette az állását . Majd ta-
lál másikat, gondolta . Amúgy is vállalt másodállást, 
amiből szépen gyarapodott az első műtétre, a mell-
implantátumokra félretett összeg .

Persze tudta jól, hogy előbb hormonokat kell kap-
nia, és mivel már nem tartott a szülei ellenvéleményétől, 
erre is elszánta magát . A temérdek ösztrogéntartalmú 
injekció kezdte felemészteni a félretett pénzét, de nem 
bánta . Érezte a jótékony hatását, a hangja bársonyo-
sabb lett, a haja csillogott, a bőre megpuhult. Lassan 
elhagyta a testszőrzete, a mellei megduzzadtak, jó ér-
zés volt ott megérintenie magát . Ez felbuzdította arra, 
hogy ne hagyja abba a nővé változást. Megnövesztette 
a haját, nőies ruhákat kezdett hordani, és tudatosan 
készült átalakítani a teste mellett a szellemét is .

Keményen dolgozott, így összejött a mellimp-
lantátumokra elegendő pénz. Nem volt visszaút, és 
ő csak előre tekintett. Befeküdt a kés alá, és néhány 
hét múlva már büszkén merte mutogatni az „ikreit” . 
Elmondhatatlanul boldog volt: igazán nővé válik. 
A közvetlen környezete bár megütközött, de igye-
kezett elfogadni és támogatni őt. Kemény harcokon 
ment keresztül, hogy érvényesítse a saját akaratát, 
viszont végül sikerült. Csak azok maradtak mellet-
te, akik támogatták, a többiek lemorzsolódtak . Meg 
kellett tanulnia, hogyan engedje el őket. Csak a cél 
lebegett a szeme előtt, semmi más.
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Egyik nap munkába, délutános műszakba indult 
volna, amikor csörgött a telefonja . Legnagyobb meg-
lepetésére Elle hívta . Megkérdezte, hogy mivel pont 
a városban jár, eszébe jutott, van-e kedve meginni 
egy kávét és beszélgetni vele valamikor . Persze, hogy 
volt… másnap .

Azért nagyon idegeskedett, mit fog Elle szólni, ha 
meglátja. Kívülről már inkább látszott nőnek, mint 
nem . Egyedül a nemi szerve maradt a régi, mert 
a nemmegerősítés utolsó fázisa, a női szemérem-
test kialakítása sokba került és nagyon megterhelte 
a szervezetet lelkileg és fizikailag is. Nem csak egy 
„nyissz”…

Feszengve várta a kávézóban a lányt, aki nem sok-
kal a megbeszélt idő előtt meg is érkezett. Leírhatatlan 
volt az az arc, amit vágott Lui láttán .

– Lui? Te vagy az? De…
– Tudom . Hoztam egy döntést, már nagyon ré-

gen, még a terápia előtt. Akkor még nem látszott. 
Zavar? – szúrta neki a lényeget, ellentmondást nem 
tűrően. Vagy ha ellent is mondana, hát ő azt pont 
leszarná .

– Nem, dehogy, csak… Nem számítottam 
erre . – Azzal fülig pirult .

Lui meggyőzte magát arról, hogy ennyi volt, so-
sem látja többé Elle-t . Azért leültek kávézni, és akkor 
a lány lepte meg őt némi hallgatás után.
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– Én meg biszex vagyok – mosolygott . – Te tu-
dod egyedül . A családom nagyon bigott, mindenki 
más meg furán nézne rám, ha elmondanám . De nem 
tehetek róla, egyaránt vonzódom a fiúkhoz, mint 
a lányokhoz . Egyszer kíváncsiságból megujjaztuk 
egymást egy haverinámmal . Nagyon élveztem . Egyik 
nagy vágyam részt venni majd egy édeshármasban 
egy férfival és egy nővel – kuncogott fel. – Nem élet-
cél persze, de legalábbis bakancslistás . Örülök, hogy 
végre valakinek ezt elmondhattam, aki megért!

Lui valóban megértette, bár ő több szeretett volna 
lenni a saját vágyainál. Tényleg nővé akart válni, aki 
aztán nőket szerethet. A férfiakat végképp ki akarta 
zárni az életéből.

Egy szó mint száz: egymásba habarodtak a kávé-
zóban . Újabb randit beszéltek meg, aztán még újab-
bat . Egyszer csak arra eszméltek, hogy a harmadik 
randi estéjén vadul csókolóznak és simogatják egy-
mást a kapualjban, Elle lakása alatt .

– Feljössz? – invitálta kéjesen rekedt hangon 
a lány .

– Igen – lehelte Lui az ajkai közé .
A lakásba bekerülve lehajigálták a ruháikat, és 

alsóneműben rohantak be a hálószobába. Elle a szü-
leivel lakott, de azok erre a hétre elutaztak valahová . 
Mintha megérezte volna, hogy Luival töltheti az éj-
szakát… Már vágyott rá .
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Az ágy előtt a nőfi megtorpant, majd a lány felé 
fordult, megfogva kétoldalt a vállát .

– Figyelj! Komolyan ezt akarod? Tudod, hogy én 
félkész vagyok… Nem fejeződött be a műtétsorozat. 
Van mellem, látod, de alul… még megvan a régi tes-
tem . Pár hónap múlva ez is megoldódik . Ne várjunk 
addig?

– Viccelsz?! Tudod, mennyire rád gerjedtem a ká-
vézóban? Az édeshármas… benned egyben megvan!

– Ezzel ne viccelj! – tolta el magától Lui . – Én… 
még ha odalent más is a helyzet, azért szívemmel-lel-
kemmel nő vagyok!

Elle elszégyellte magát .
– Ne haragudj… csak arra gondoltam, hogy végig-

nyalogatnám a cicidet, aztán leszopnálak vagy beléd 
ülnék… – harapta be az ajkát félős tekintettel.

– Nem! – fortyant fel sértődötten vágytársa. 
– Bocsáss meg, de szó sem lehet róla!

– Istenem, de hát miért? Melyik pasi utasítana el 
egy ilyen…

– De hát én nem vagyok pasi! Értsd meg, hiába van 
péniszem, én már nőként élek! – kiáltott rá Lui. – Sem 
te, sem más nem kényszeríthet arra, hogy férfi mód-
jára viselkedjek . Nem akarok sem merevedést, sem 
ejakulációt . Semmit, ami arra emlékeztet, mennyire 
nem én vagyok . Odafönt rendesen elcseszték a ne-
memet. Ez csak a testem, a régi-új, ami még egyelőre 
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félkész. De amint lesz elegendő pénzem, mert sajnos 
nem végzik el a nemmegerősítést tb-re, befejezem. Ez 
az én döntésem, kérlek, tartsd tiszteletben!

– Értelek – suttogta Elle leforrázva, és magába 
roskadtan ült le az ágyra . – Akkor most mi lesz? Nem 
fekszünk le egymással? Te megujjazol vagy kinyalsz, 
de én mit csináljak veled?

– Én… – nyelt egyet a társa . – Még sosem… 
Szóval… szűz vagyok.

Elle teljesen sokkolt állapotban nézett fel rá .
– Hogy…? Úgy érted, egy lánnyal sem csináltad 

még?
– Nem . Fiúval sem . Vagyis amikor még a régi 

testemben éltem, voltak barátnőim, akikkel pettin-
geltünk, de csak én nyúlhattam hozzájuk. Ők hoz-
zám nem… Eddig csupán csókolóztam és a lányok 
testét simogattam, csak az ujjaimmal juttattam őket 
a csúcsra . Szerencsére könnyedén elháríthattam, 
hogy… orálisan vagy kézzel elégítsenek ki .

– Vagyis leszopjanak vagy kiverjék neked .
– Nem szeretem ezeket a kifejezéseket… egyálta-

lán nem nőies.
– Látod, nekem nincs vele gondom . Leszoptam 

már pár srácot életemben, meg volt, akinek kiráztam . 
Állítólag jól csinálom mindkettőt. Igaz, a nagybetűs 
szex még nekem sem jött össze . És hát bevallom, any-
nyira beleülnék már…
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– Kérlek, ne beszélgessünk erről!
– De… Lui, te ezek szerint életedben nem élveztél 

el! Sose recskáztál?
– Csak egyszer. Nem esett jól.
Elle felkacagott, de meg is bánta .
– Ne haragudj, nem akartalak…
– Semmi baj – mosolyodott el keserédesen Lui 

is . – Tényleg nevetséges és szánalmas . De ez vagyok 
én. Egy férfitestbe szorult nő. Ha lenne vaginám, min-
dennap eljuttatnám magam a csúcsra, ez tuti, akár 
többször is. De hímvesszőhöz nem akarok nyúlni, 
nem érdekel, nem vonz, nem vagyok buzi… – Ettől 
a bizarr parafrázistól sírva fakadt, és úgy bugyiban, 
melltartóban térdre hullott a padlón . Kezébe temette 
arcát, és zokogott, végre, mint egy kislány .

Elle csak nézte, és miközben megsajnálta, bele-
szeretett . Különös meghasonlás volt látni egy félig 
kész embert. Nem volt már férfi, de még nem volt nő 
sem. Legbelül pedig egész egyszerűen gyerek maradt. 
Egy ártatlan fajta . Valaki, akinek egy nemiség is sok, 
nemhogy kettő.

A lány óvatosan letérdelt az ágyról és odamocor-
gott hozzá, majd finoman átölelte és a nyakát csókol-
gatta, halvány érintésekkel .

– Én megvárom, amíg egészen befejezed, amit 
szeretnél . És ha akarod, támogatlak benne . De annyi-
ra vágyom rád… Nem tudom, mit tegyek, hogy neked 
is jó legyen .
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Térden állva ölelkeztek és apró csókokkal hintet-
ték be egymás nyakát, vállát, mellét .

– Szeretnéd, ha elvinnélek? – lihegte Lui, mert 
kezdett felizgulni . – Az ujjammal? A nyelvemmel?

– De neked akkor jó lesz?
– Ha látom, hogy neked az… Te mit szeret-

nél? – Ő azt szerette volna, ha a bugyi alatti hím-
tagja nem nő meg hatalmasra. Úgy érezte magát, 
mintha egy kellemetlen csomagot hurcolt volna elöl . 
Ráadásul pont Elle hasába fúródott, szinte fájt, ahogy 
összeszorultak .

– Én a szüzességemet szerettem volna odaad-
ni – motyogta bele a vállába szerelme. A bőrét legye-
ző lehelet még jobban fűtötte szenvedélyét.

– Ez… nagyon nagy dolog – próbált józan marad-
ni . – Az ujjammal megtehetném… Megtörtént már 
párszor, van benne tapasztalatom . De érzem, te nem 
úgy szeretnéd .

– Nem, tényleg nem úgy . Ne haragudj – suttogta 
tovább a lány . – Ujjal magamnak is elvehetném . Én 
szeretkezni akarok veled . Úgy, hogy te a legmegfele-
lőbb testrészeddel mélyen bennem vagy… – nyögött 
egyet a gondolat élvezetétől, mielőtt folytatta. – De 
tudom, erre nem kerülhet sor . Kérdezted, mit szeret-
nék . Hát ezt…

Lui felsóhajtott, majd halkan ennyit kérdezett:
– Nem félsz, hogy fájni fog?
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– Kicsit . De jobban vágyom rá, mint hogy ezen 
rágódjak . Állítólag csak egy pillanat, miközben a gyö-
nyör sokkal hosszabb ideig tart, mikor bent van .

– Tényleg erre vágysz? – hunyta be a szemét, 
azzal elhatározta magát . Mire várjon? Amíg teljesen 
nő lesz? Mikor lesz az? Még annyi pénz választja el 
ettől… Miközben itt a tökéletes nő a karjaiban, akivel 
épp pendülésig cirógatják egymást . Minden porciká-
ja kívánja, még az állatias férfi része is.

– Tényleg . De ha te nem, én…
– Ne! Próbáljuk meg! – Bár az esze a két mon-

datot inkább egybehúzta, a szíve és a farka bizony 
akcióba lendült volna .

– Komolyan bevállalnád? – Ismét olyan döbben-
ten nézett rá a lány, ahogy elhátrált tőle kicsit. Altestük 
még mindig összeért, Lui kemény volt, mint a kő.

– Csak hogy te boldog légy – biztatta Lui, miköz-
ben fülig vörösödött . – De csak most az egyszer, és 
csak a szüzességedért . Rendben?

Elle ujjongva borult a nyakába .
– Ígérem, olyan jól fogod te is érezni magad, mint 

még soha!
– Meghiszem azt – mosolygott ismét keserédesen 

a valaha volt srác .
Hagyta, hogy a lány hanyatt fektesse az ágyon, mi-

közben megcsodálta a hatalmas dudort az ágyékán . 
A női fehérneműben bizarr volt a látvány, de nem 
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kevéssé izgató . Szinte szétrepedt az anyag, és a végén 
nedvességfolt ütött át. Lui férfi része már teljesen 
készen állt . Már csak a lelkét kellett az aktushoz ido-
mítani . Nem akarta a hímtagját használni, nem akart 
a kicserélt valójára emlékezni . De felajzott állapotban 
másra sem bírt gondolni, csak hogy kielégüljön. Nő 
akart lenni, de szépen-lassan elmosta a férfi őserő.

Mire magához tért, Elle már lebontotta róla a bu-
gyi pajzsát, és Lui szabaddá vált merevedése fölé 
hajolt .

– Úristen, de gyönyörű – csuklott el a hang-
ja. – Nem puszilhatom meg? Csak a végét… Kérlek!

– Ne játssz ki – zihálta tehetetlenül a nőfi, akinek 
az agyában már tomboltak a hormonok . – Nem tu-
dom, akarom-e vagy sem… Nem vagyok észnél . Ne 
élj vissza a bizalmammal!

– Úgy bekapnám – nyögte sóvárul Elle, miközben 
bámulta a meredező tagot.

– Kérlek, maradjunk a tervnél! – könyörgött 
Lui. – Ráülsz, elviszlek és ennyi. Jó? Cserébe játszom 
veled én is, kinyallak vagy megujjazlak, amit csak 
akarsz…

Mire befejezhette volna, a társa ádázul ráfalta 
magát a hímvesszejére. Teljesen elnyelte, ő pedig hir-
telen reagálni sem tudott. Egyfelől egy nedves, forró 
száj lüktetett az ágyékán, másfelől pedig ez ismeret-
len és fantasztikus érzés lett a számára .
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– Jesszusom… – mordult fel, kikerekedő szemek-
kel kísérve a cselekményt . – Ez kurva jó!

Az őszinte megnyilvánulás még önmagát is meg-
ijesztette, és visszakozni próbált, miközben partner-
nője hajába markolt.

– Ne… Hagyd abba… – De Elle ezt pont máshogy 
értelmezte, és még erősebben szívta-nyalta. – Ne… 
csináld! El… el fogok menni! Hallod? Ne kínozz!

De mire a szavai fülekre találtak, ő a csúcsra re-
pült, és torkon lőtte a meglepett, de végtelenül bol-
dog lányt .

Mire Elle leszállt a rohamosan összemenő farká-
ról, már nem tehette a dolgot meg nem történtté .

– Ezt mégis miért csináltad?! – kelt fel és tolta le 
magáról . – Arról volt szó, hogy elveszem a szüzességed!

– Nem élvezted? Én lenyeltem a bizonyítékot – mo-
solygott nedves szájjal az édes ajkú, ádáz hazug .

– Becsaptál! – fenyegette meg az ujjával, de aztán 
kitört belőle a röhögés, és kielégülten hanyatt dőlt, 
kifordulva modoros önmagából: – De bazmeg, ez 
kurva jó volt!

– Én mondtam – motyogta megnyugodva Elle . 
– Szükséged volt egy jó szop… orálra .

– Ugye ettől még nem vagyok undorító 
pasi? – fogta meg saját, csodás mellét Lui, mintha 
sosem akarná elengedni .

– Nem, dehogy! – mászott mellé szerelme, és 
simogatni kezdte a halmokat, aztán ajkai közé vette 
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a bimbókat, hogy nyalogassa. – Gyönyörű nő vagy… 
kis extrával . Ami nekem tetszik, mert… szeretem 
a faszt is. Zavar?

Összemosolyogtak a gyűrt paplanon heverve, és 
Lui ennyit fűzött hozzá:

– Nem . Nem ítélkezem!
Elröhögték magukat, és azonnal csókcsatába ful-

ladt a dolog. Elle fölébe kerekedett, ő pedig megint 
érezte azt a jellegzetes bizsergést a gerincvonalán egé-
szen a csípője mentén a vesszeje csúcsába áramlani.

Aznap sokáig játszadoztak még, de tét nélkül . Lui 
végre felfedezte egy olyan részét a nemiségének, ahol 
megőrizhette önmagát anélkül, hogy a félkész testére 
kellett volna gondolnia . A szerelme úgy viszonyult 
hozzá, ahogy neki a legjobb lehetett . A társat látta 
benne, nem férfit vagy nőt. Képes volt a testiségen túl 
úgy igazán boldoggá tenni .

Onnantól kezdve mindennap találkoztak, és vala-
milyen formában örömöt okoztak egymásnak, de Elle 
hüvelyi és Lui péniszszüzessége még megmaradt .

Pár héttel később szilaj és szenvedélyes táncban, 
hatalmas sikolyok és nyögések között vették el egymá-
sét. A nőfi gondosan ügyelt rá, ha már kikerülni nem 
tudta, hogy a teste ismét férfi legyen, akkor ezt a cso-
dálatos teremtést a mennyekbe röpítse . Akárhogyan 
is, az ő orgazmusa is megismétlődött. A lány forró és 
lüktető hüvelye összerándult a hímtagja körül, majd 
a lány egyetlen hosszú sikolyban elélvezett .
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– Szeretlek!
– Én is szeretlek!
Meglepte őt is, minden tapasztalatlansága ellenére 

mégis mennyire könnyedén ment neki a nemi mecha-
nizmus. Zsigerből… Mintha pasi lenne belül is… Bezzeg, 
ha nem akart volna nő lenni… De ez nem számított már. 
Hazaért, Elle mellett, ahogy itt mindig is otthon volt . 
Önmaga lehetett végre, és csak ez a lényeg .

* * *

Pont aznap, amikor végre kitűzték a műtétet és el is 
végezték, Lui még altatásban feküdt a kórteremben . 
Elle-t édesanyja kísérte el, aki időközben az egyetlen 
cinkosa lett ebben az egészben. Csak őt avatta be 
ebbe a különös kapcsolatba, mert benne bízott, még 
ha bigott is volt. Az egész családból ő utasította el 
a legkevésbé . És nem csalódott…

– Azt szeretném, hogy boldog légy, kicsim . Ha 
vele, hát vele. De akkor ő most már…?

– Egészen lány, anya, igen. Innentől kezdve lesz-
bikus kapcsolatban élek egy transznemű nővel. El 
tudod ezt fogadni?

– Kénytelen leszek… És mondd csak, tudja már?
– Nem . Még nem volt alkalmam elmondani neki . 

Ha felébred, első dolgom lesz… – Két tenyerébe fogta 
a hasát, és lenézett magára . – Remélem, kislányunk 
születik majd . Aki világéletében lány akar majd lenni…
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Ez a hét is hogy elment…

(extrém gyorsmenet)

A hétfőket utálta, akkor dominához járt. Sokszor 
hagyta, hogy addig üsse a gyöngyös korbáccsal a há-
tát, míg az sávot váj a bőrébe. Túl büszke volt a mene-
külőszó kimondásához. És minél inkább tűrte a szen-
vedést, annál édesebb volt a feloldozó szex . Akkor 
egy pár percre minden uralmát elvehette a nőtől, aki 
engedelmesen vonaglott alatta, amíg a csúcsra nem 
vitte . Utána ismét átigazolhatott kiskutyába, majd 
fizetett és hazament.

Kedden a munkahelyén egy titkárnővel kavart, 
amikor is este nyolcig bent maradtak . Az asztalon 
csinálták, hátulról, mint a risszrossz pornófilmekben 
szokás . Amikor elélvezett, a használt kotont mindig 
egy zsebkendőbe tekerte és a nyílt terű iroda egyik 
szemetesébe dobta . Kedden éjjel ürítették a kukákat, 
így nem tűnt fel senkinek.

Szerdán a földszinti csinos kis kínai – vagy viet-
námi, vagy koreai, tudja a fene, gondolta, vágott 
szemű ez is, az is – egyetemistalány látta el a baját 
thai masszázs címén, és a végén happy finish is járt 
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neki . Irdatlan jól szopott és nyelt a csaj, meg mindig 
ragyogott a szalonja a tisztaságtól .

Csütörtökön nem ment el hazulról este, hanem 
a fogadott fia – aki egyébként az unokaöccse volt, és 
teljesen önálló – matek-fizika korrepetítorát húzta 
meg a hálószobában, amíg a srác tanult . Erre mondjuk 
nem volt büszke, de bitang jó nő volt a Lola. Ráadásul 
gyors és csendes, csak érzékien nyöszörgött, amikor 
orgazmusa lett, úgyhogy ennyi igazán belefért .

Pénteken swingerklubba ment, elvégre neki is ki-
járt némi csoportos buli . Édeshármas, párcserés vagy 
épp kukkoló műsor, mindent kipróbált, nem sajnálta 
rá a pénzt .

Szombaton karitatív jelleggel egy öregecske öz-
vegyet látogatott, és szolgálta ki mindenféle bizarr 
és beteg vágyát. Persze csak olyanokat, amiket ő is 
elfogadott. Hagyta, hogy a nő lyukas fánkot akasszon 
a farkára és leegye onnan, ezzel kielégítve, vagy épp 
azt akarta, hogy a férfi zöldségeket dugjon fel neki 
vagy eperlekvárral kenje be és simogassa a csiklóját, 
majd nyalja le . Néha hanyatt feküdt, combját széttár-
ta, majd magába mélyesztette több ujját, a férfi sze-
me láttára, akinek csak a nő hasára kellett élveznie, 
de ő a pénzért ennyi bizarrságot is be mert vállalni. 
Esetenként meztelenül kergetőztek a lakásban, vagy 
pornót néztek, és mindent meg kellett ismételnie 
az asszonnyal, amit ott látott . Jól kifárasztotta a ném-
ber, annyi szent .
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Vasárnap pihenőnap, vallotta, akkor nem ment 
sehova, nem fogadott senkit, és ha nem volt kedve, 
magának sem verte ki .

Mindenkinek kijárt a szabadság, még egy andro-
mániásnak is…
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Rendkívüli közlemény

(gyorsmenet)

2020-es swingerklub-direktíva koronavírus miatti 
karantén idején:

Megkérjük a párok tagjait, ha nem szeretnének 
másfél méteres távolságban maradni, akkor minden-
ki vonuljon egy külön szobába, majd álljon a közös 
falhoz . 

Jelezzék egymásnak az aktus kezdetét, aztán tet-
szés szerint tegyék boldoggá magukat, hangosan tá-
jékoztatva az ügymenet lefolyásáról és eredményéről 
partnerüket is . 

Mindenki akkor megy el, amikor akar . 

Üdvözlettel: a Szervezők
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Itt tartok a sztoriban. 

Folytassam?

Felmerült pár kérdés:  
van-e rá igény, vajon minőségi, 

megtalálja-e az olvasóit? 
Érdemes arra, hogy 

továbbíródjon?
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