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A SZERZŐ AJÁNLÁSA
Itt és most, szögezem le, hogy a könyv, nem tartalmaz életrajzi elemeket. Ha mégis magára ismer bárki,
az azért van, mert élethelyzeteket próbáltam feldolgozni, ami bárkivel megtörténhetnek. És mint tudják,
ami egyszer mással megtörténhet, az velünk is.
Nyolcévi özvegység után nyugdíjba vonulásomkor
szembesültem avval a ténnyel, hogy magam maradtam. A munka világába már nincs visszaút, a gyermekeim felnőttek, családot alapítottak, élik a maguk, a
mai világban senkinek se könnyű életét. Az unokák is
felnőttek. Már nem kell vigyáznom rájuk.
És akkor kezembe akadt egy újság, amiben egy cikk
azt taglalja, hogy a lakosság több mint egyharmada
ötvenöt-éven felüli. Én is elértem azt a kort, hogy már
ki kell kerülnöm egy világból, ami az elmúlt negyvenöt
évben az életem volt.
Annak a negyvenöt évnek volt ritmusa, volt hangulata,
volt értelme.
Persze volt jó pár év, amikor kétségbeesetten kiáltottam fel, hogy legyen már vége! De nem lett.
Az út, amelyet nekem jelölt ki az Úr, azt nekem kellett
végig járni. Amit másnak jelölt ki az Úr, annak az útnak az aszfaltját más lába alatt kopott el.
Ilyenkor merül fel az emberben a kérdés, hogy most
merre, hogyan tovább.
Az ötvenöt éven felülieknek is sok lehetősége van arra, hogy oldja a magányát.
A Kultúrházak programokat kínálnak.
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A piacok is jó találkozó helyek, egy kiadós beszélgetésre. Lehet most már akár egész nap olvasni, hímezni, kötni, horgolni.
De lehet kihasználni a technika adta lehetőséget is.
Üljünk le bátran a számítógép elé. Merjünk szörfözni
az oldalakon.
Keressünk barátokat. Olvassuk a híreket, találjunk rá
az irodalmi oldalakra.
Egyet ne tegyünk.
Ne roskadjunk magunkba.
Ne egyedül birkózunk meg a mumussal, a pénztelenséggel, a betegségekkel, a magánnyal.
Főleg a magány oldásáról, elsősorban a társkeresésről,
annak buktatóiról, annak sikertelenségéről és sikeréről, szól a könyvem.
A lehetőségről, hogy így, vagy úgy, de átélhetjük a
valahova, a valakihez való tartozás élményét.
Azon belül is az internetes ismerkedés világáról.

Jártó Róza
/szerző/
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BEVEZETŐ
Érdekes, magával ragadó könyvet tart kezében a
kedves Olvasó. És modernt. Nem kitalált történetekkel
operál az Írónő, hanem a 21. század valóságát mutatja be körtönfalazás nélkül, lendületesen és lebilincselően.
Modern életünk egyik legnagyobb pszichikai népbetegsége az elmagányosodásra és a z abból kitörni vágyók több-kevesebb sikeréről, vagy teljes sikertelenségéről szól ez a könyv.
Mert mit is tehet egy szingli a mai rohanó, de közben, anyagilag mind inkább, a kizsigerelt világunkban?
Égető magányát megszüntetendő megpróbál kapcsolatot teremteni egy másik személlyel, ami eddig érthető
is. DE HOL?
Kávéházban nem ücsöröghet naphosszat, hiszen
arra nincs ideje, diszkóban szavát nem érti az ember,
ráadásul bizonyos kor fölött égető oda járni.
A közösségi házak, klubok lassan szinte mind megszűntek, utcán meg nem ismerkedik az ember, a szórakozó helyről már nem is beszélve.
S ezzel a kör bezárult. Mi maradt még lehetőségnek?
Persze! A házasságközvetítő. Ezek nem csak drágák,
de az ember kellemetlenül érzi magát, mekkora lúzer
lehet, hogy önmagától nem képes párra találni. Meg
különben is a mai ember elsősorban társra, másod
sorban szex-partnerre, és csak végszükség esetén vágyik házasságra.
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Ezen igénynek viszont nem igazán felelnek meg ezek
az irodák.
Ezek tükrében, végső soron mi marad az ember
lányának/fiának?
Eltalálták: az internet különböző közösségi oldalai.
Vannak speciálisan az ismerkedésre szakosodott oldalak, ahol pénz és idő meg spórolása mellett számtalan
emberrel ismerkedhetünk meg.
Persze amilyen egyszerű volt ezt a mondatot leírni,
sokszor olyan bonyolult és buktatókkal teli maga az
ismerkedés.
Az egyik legkedveltebb, legtöbb tagot számláló ilyesfajta közösségi oldal a Badoo.
Erről szól a könyv.
Az írónő a saját tapasztalását osztja meg olvasóival.
Az ő legnagyobb erénye, hogy őszintén veti papira
örömeit-csalódásait, hiszen személyesen tapasztalta
meg a mennyet és a poklot.
Ettől olyan emberi a kisregény.
S ha már emberi, nyugodt szívvel ajánlhatom más
embereknek is a LoveNet-ről szóló művet. Olvassák
minden sorát olyan szeretettel, mint ahogyan azt az
írónő papírra vetette.
Winczheim Tibor író
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NEM VAGY EGYEDÜL
Arcodon zizegő lágy tavaszi széllel
Hajadba matató türelmetlen kézzel
Tested becéző, simogató fénnyel
Éveidre mért szenvedéssel
Nem vagy egyedül!

/a szerző/
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A BATTONYAI CHET PISTA
Széttépett újság vagyok, próbálj összerakni
S ha meguntál, segíts meghalni!
/a szerző /
Ha az ember rátéved az internet valamelyik társkereső
programjára, akkor szembesül avval, hogy milyen sok
ember vágyik társra, mekkora tömeg él magányosan.
Pedig ezeknek az embereknek is van szomszédja, barátja, sporttársa, vagy ha szeret piacra járni, bevásárló társa. Az meg egyértelmű, hogy mindenki közlekedik, tehát az utcán is találkozik emberekkel. Sőt, ha
strandra jár, vagy netalán meccsre, akkor egész sok
emberrel. De a munkahelyen is általában többen dolgozunk együtt. Így aztán hihetetlen, hogy nem találunk társra. Miközben mások kézen fogva andalognak
előttünk.
Töredelmesen bevallom, hogy több társkereső oldalra is bekukkantottam. Számosnál regisztráltam. Sőt
még fényképet is felraktam. A bemondott adatok is
valódiak voltak.
Mégis átéltem azt a sokkot, hogy ha ennyire magányos a másik félből ennyi ember, akkor én mért nem
kellek senkinek? Na, jó. Majdnem senkinek. Azt is bevallom, hogy nem csak témát kerestem, amikor felmentem egy-egy randi-oldalra. Reménykedtem, hogy
hátha én leszek az a szerencsés, aki párra lel.
Mit tagadjam, volt egy pár jó kis esetem, és azt
sem tagadom, volt olyan férfi, aki megdobogtatta kis
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szívem.
És volt egy, akiért még a pénztárcámba is
hajlandó voltam belenyúlni és egy egész hónap tagdíjat befizetni.
Ami igazán megdöbbentett, hogy a fizetős és a
nem fizetős randi oldalak között semmi különbséget
nem találtam.
A nem fizetős oldalak dicséretére legyen mondva,
hogy itt nagyobb megértést, nagyobb segítséget kaptam a program kezeléséhez. Az első segítség-kérő email után lépésről-lépésre kaptam meg a megoldást.
Így aztán gyönyörködhettem a virtuális virágcsokorban, amit nem ismerkedési szándékkal ugyan, de
elismerésként kaptam egy másik nembeli sorstársamtól, mivel szerinte, nagyon kedves és frappáns volt a
mottóm, ami így szólt:
“ dehogy is kell nekem, hogy lehozd a csillagot… de
egy szál virág jólesne…”
Mit tagadjam, jól esett az elismerés.
Az más dolog volt, hogy ennek ellenére senki
sem értékelte a buzgalmamat.
A fizetős oldalon viszont hiába fogtam könyörgőre,
majd haragosra a dolgot, bizony hagyták, hogy ne válaszoljak a levélre, amit azért kaptam egy igencsak
sármos úrtól, mert a leírtak alapján megtetszettem
neki. Pedig a kapott levél, és a fénykép alapján, egy
pillanatra úgy éreztem, hogy megtaláltam az igazit.
A tiltás oka pedig az volt, hogy nem fizettem tagsági
díjat!
Mentségemre legyen mondva, hogy a hirdetésben,
egy árva szó sem szólt arról, hogy ha regisztrálok,
fényképet töltök fel, kitárva a lelkem, ódákat zengve
magamról leírom önmagam jellemzését, majd az elvárásaimat a másik féllel szemben és kitöltök körülbelül
tíz oldalnyi adatot magamról, az e-mail és a telefon
számomat is megadva, csak akkor és csakis akkor ve-
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hetem fel a kapcsolatot avval, akinek én tetszek, ha
én is befizettem a havi, negyedévi, félévi vagy egész
évi, igencsak borsos tagdíjat.
Így aztán elúszott a boldogságom.
Persze ők semmit sem hibáztak, hisz egyértelmű a
szabályzatuk, amit valószínűleg én nem olvastam el
figyelmesen. Arról meg igazán nem tehetnek, hogy én
még az alig 2.000.-Ft/hó összeget sem voltam hajlandó áldozni a boldogságomért.
Amiben viszont minden társkereső egyformán teljesített, az volt, hogy azon nyomban küldték az emailt, amint üzenet, virtuális puszi, virtuális kacsintás,
virtuális virágcsokor vagy akár levél érkezett az adatlapomra. Akkor sem feledkeztek meg erről, amikor a
kedvencek közé tettek, vagy kinyilatkozták, hogy milyen kis ellenszenves vagyok. Mert ilyen is volt.
Hál’ istennek csak egy, így nem tört darabokra a
szíven, csak itt-ott hajszálrepedés keletkezett rajta.
No és az értesítés akkor sem maradt el, ha várakozásomnak megfelelő új tag regisztrált közénk, a társtalanok csapatába.
Még egy dolgot azért elmondok.
Sem a fizetős, sem a nem fizetős randi és/vagy társkereső-oldalak nem vetemedtek arra, hogy személyiségi jogokat sértve bárkinek is kiadják bárki adatát,
vagy telefon-számát, de még az e-mail címét sem. Így
valamelyest biztonságban van az ember, legalábbis
egy kicsit.
Mert azt azért nem hallgathatom el, hogy igencsak
“népszerű” lettem a férfi lakótársak között kis városomban, miután a fényképes adatlapom felkerült a
társkereső oldalakra, az okot sem titkolva.
És most jöhet a kaland:
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Az első egy ingyenes, inkább partner, barát, beszélgetőtárs, kéz a kézben andalgásra hívó társkereső.
Több ismeretséget kötöttem. Többségében hölgyekkel,
akik szívesen osztják meg velem a mai napig receptismeretüket, vagy mesélik el az unokákat, vagy a dobozi huszonhat éves anyuka, aki épp a harmadik babáját várva, cheteléssel ütötte el az időt, így találva
rám és én őrá.
Itt éreztem azt, hogy mennyire diszkrét a kapcsolat felvétel, avagy nem felvétel. Az ember vagy emberlánya, ráklikkel a kiválasztottra, azon nyomban annál is megjelenik, hogy ki nézte meg, ki volt kíváncsi
rá. Ha akar, visszajelez, ha akar nem. De inkább nem!
Itt esett meg velem az, hogy miután fölmentem a
társkeresőre, regisztráltam, mindenféle titkot kiadtam
magamról, amit bárki elolvashatott, ahogy én is a másét, és fényképet is tettem fel, itt az oldalon összefutottam egy nagyon jó ismerősömmel, aki kedvesen írt
nekem, egyedül és kizárólag avval a szándékkel, hogy
bátorítson, ami meg is jelent a chet oldalamon. Mivel
gyakorlatlan, mi több ügyetlen voltam, mintegy három
hónapig nem kattintottam be a chetet, így az ismerősöm téves véleményt fogalmazott meg rólam, szerencsére csak magában, nem megosztva a várossal. Később tisztáztuk ezt és legnagyobb örömömre nem
esett csorba ismeretségünkön.
Az is itt esett meg velem, hogy rám chetelt az a
bizonyos battonyai Pista.
Hát mit mondjak? Kis híján abba hagytam a társkereső
oldalak böngészését, pedig akkor még csak ennél az
elsőnél voltam regisztrálva.
Természetesen
bármikor
kiléphettem
volna
a
chetszobából.
De én nem.
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Miután rájöttem, hogy az egész chetelés maradandóan ott marad a szobában, elmentettem.
Akkor még nem gondoltam arra, hogy könyvet
írok erről a kis kalandomról. Első gondolatom egy novella, vagy elbeszélés volt, amiben megörökítem ezeket a napokat, amit a társkereső oldalán töltöttem.
Félretéve viszolygásomat egy egész éjszaka, másnap 1-2 óra és harmadnap kb. félóráig tartott a kalandom Pistával.
Elég hamar rájöttem arra, hogy a mintegy 80 kilónyi lényemből Pistámat csak egy fél kilónyi érdekli,
ami körbeírva 3,14na, ( - Ezt már itt tanultam, a társkereső oldalakon, és miért, miért nem, így leírva nem
moderálták ki-).
Elrettentésül, vagy okulásul megosztok az olvasóval
egy-két szemelvényt a chetelésből. Ha kell, leteszem a
nagy esküt, hogy amit leírok, szó szerinti. Egy betűt
sem változtatva rajta:
2011.06.26. 20.15 vasárnap
Rám chetelt Pista.
P: Halló! Kicsi Uncsi! Itt vagy! Tetszel! Lépj be!
Úgy gondoltam, hogy nem árulok zsákbamacskát, kitárulkozok. Az egyszerűség kedvéért Ő P:, mint Pista.
Én U: mint Uncsi.
20 óra 22 perc.
U:
Kedves Pista! A neten XY néven találsz rólam
írást.
Ha tetszett, hívjál.
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P:

OK majd megnézem.

P:

Miért nem írod le az írást?

U: Le is írhatom. 1-2-3 oldalon jelen vagyok a neten.
P: Más témában nem akarsz velem tárgyalni, csak
magadról?
P:

Majd visszajövök.

U: Persze, hogy akarok, azért vagyok itt!
P:

Közben belenéztem a netbe, ha lesz időm
bővebben elolvasom.

P:

Egyedül élsz?

P: Nem akarsz válaszolni?
U: Bocs, de közben olvastam, Nem, van egy 24 éves
fiam, akivel együtt élek.
P: És milyen kapcsolatot szeretnél?
U:

A kapcsolat az majd kialakul, szimpátia,
egyebek…

P:

Egész nyáron itthon lesz a fiad?

U: Igen, de van barátnője és munkát is kapott a
várostól.
P: Akkor nem is lehetnénk kettesben?
U: Azért lehetnénk, de ezért neked is kéne tenned
egyet és mást.
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P:

És mit, ha szabad érdeklődni?

U:

Ha magadtól nem tudod, gondolom könyvből
meg lehet tanulni

P: Akkor beszéljünk a találkozóról, Hol és mikor?
21 óra 32 perc.
P:

Hallgatlak?

U:

Zavarban vagyok, nem tudom, hogy, hogy megy
ez a találkozósdi.

P:

Egyszerű. Megbeszéljük a lakást, aztán
szeretkezünk.

U: Hát igen (most kacarászok).
P:

Miért, te nem gondolod komolyan?

U: De, nagyon is, csak járatlan vagyok randi ügyben.
P:

Ismersz esetleg, mert úgy beszélsz?

U: Sok mindenkit ismerek, téged is mintha láttalak
volna már
P: Azt mondtuk, hogy beszéljünk a randiról’.
P: Megijedtél?
U: Nem ijedtem meg, alapból bátortalan vagyok
P: De miért, mondd már meg
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U: Ilyen a természetem
P: És mitől?
U: Egy kicsit irányítani kell, ennyi az egész
P: Mitől ijedtél meg, az ágyba bújástól?
U: Nem hiszem
P: Te akarsz irányítani?
U: Nem, dehogy. De azért zavarban vagyok
P: Szeretnél velem ágyba bújni?
U: Szeretnék, igen
P: Na végre valami, amiben egyetértünk.
P: Mióta élsz egyedül?
P: Mikor szexeltél utoljára?
U: Sok-sok éve
P: Nem volt férfi? Az kellemetlen.
21 óra 50 perc.
U: Volt, de nem tetszett
P: De a szex jó volt vele
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U: Mondom, hogy nem volt pasim
P: Most már én is kívánlak
U: Ez azért így nem igaz, tetszett, de a randi előtt
lebukott
P: Izgalmas vagy és nagyon kívánlak
U: OK, csak akkor hogyan tovább?
P: Mi az, hogy randi előtt lebukott?
U: Munkahelyen. Együtt dolgoztunk
P: És
U: Hát nem fogom elmesélni, Elég sokk volt átélni
P: A lényeget mondd el.
U: Mentem ügyet intézni, A fickó a fotelba ült, a
kolléganőm meg az ölében.
P:

És keféltek

U: Mit tudom én. Azt tudom, hogy akivel én
készülök randira’, annak az ölében csak én
ülhetek.
P:

Igazad van, az enyémbe beleülnél, bugyi nélkül?

U: Ez virtuális. Nekem is van fantáziám. épp
képzelem. Igen
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P:

Itt vagy, mert érezlek.

U:

Na, ne menjünk a dolgok elébe. Folytassuk az
igentől.

P:

Igen, csak nagyon kívánlak

P:

Akkor mit tegyek, hogy neked is jó legyen?
22 óra 08 perc.

U:

Válaszolj egy-két kérdésre.

U:

Alkoholista vagy?

P:

Soha nem iszom alkoholt, esetleg baráti körben
egy két pohárral.

U: A szex kettőnk ügye és nem a fél világé.
P:

A kettőnk titka marad.

U: Nem titok, de nem is traccsparti téma
P: Egyetértek
U: Akkor folytatjuk.
P:

A szexszel.

U:

Ez az, amit nem tudom, hogyhogy megy
virtuálisan

P: Szerintem, ha erősen koncentrálsz, akkor megy az.
Kívánsz?
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U: Egy kicsit megijedtem, de változik.
P:

Mitől ijedtél meg, hogy elmész?

U:

Igazából nem volt kapcsolatom, házasságon kívül

P:

Na ugye, meséld el.

P:

Hallgatlak, aranyos

U: Volt három, egy egyhetes, egy egynapos és egy
egy hónapos
P: Meséld tovább
U: Az egy napos hazakísért és mivel nem engedtem
be a lakásba nem kísért többet haza.
U: Mondjam tovább
P:

Várom nagy érdeklődéssel.

U:

Gondolom

P:

Ne cukkolj, mesélj
22 óra 23 perc.

U:

Az egy hetes, nagyon kedves volt. Megmutatta a
házát, volt három szoba, kettőben ő lakott
egyben a fekvő beteg anyukája. Avval kezdte,
hogy megérthetem, de ide a gyerek nem jöhet. A
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fiam akkor 7 éves volt. Így vége lett.
U:

Na, mondjam a harmadikat?

P:

Mondd. De evvel volt szex, mi?

U:

Nem, de a harmadikkal igen

P:

Na végre. Mondd már végig,

U:

Összejártunk, igencsak csíptem a fejét. A
megyeszékhelyen, panelban lakott. Egyszer mikor
mentem, egy nő volt a konyhájába. Puszival
fogadott, Az asztal négy személyre volt terítve.
Kiderült, hogy a felesége, akinek volt pasija, és
azt találták ki, hogy mi négyen, majd jó barátok
leszünk, és körbe-körbe szexelünk. Úgy
pucoltam el onnan, hogy csak na.

U

Hallgatod, folytassam?

P:

Mit kérdezgetsz, folytasd már.

U:

Az egészben a vicc az volt, hogy még több hétig
eljött a fickó, hogy alkudozzon velem, hogy
ha nem akarom, akkor csak ketten leszünk, de
nem hittem neki. Evvel vége lett.

P:

De akkor még utána keféltetek?

U:

Nem, csak alkudozott.

P:

És végül is ki a gyerek apja?

U:

Hogyhogy ki, hát az apja, a férjem, akitől
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elváltam, amikor a gyerek két éves volt. Később
meghalt. Így kap a gyerek árvaellátást. Abból
tanul a főiskolán.
22 óra 35 perc.
P:

Szeretnék neked olyan estét szerezni, hogy
később is kedved legyen hozzá. Szeretném, hogy
a régvárt gyönyör elöntse az öledet. Itt vagy?
Nem Válaszolsz.

P:

Kérdeztem valamit.

U:

Igen

P:

Mit akarsz édes?

U:

Téged,

P:

Én meg téged. És hogyan akarod?

P:

Van vibrátorod?

U:

Nincs

P:

Akkor hogy elégíted ki magad?

P:

Kérdeztem valami

U:

Ez ne legyen téma

P:

Akkor hogy is akarod, hogy csináljuk, mert én
fickós vagyok.

U:

Te Pista! Ez ugye, nem egy olyan egy korsó sör
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melletti haveri találkozó?
P:

Esküszöm, hogy egyedül vagyok a szobában.

U:

Na azért!

P:

Biztosan jó nagy melleid vannak. Úgy szeretném
bekapni.

P:

Kívánod még?

U:

Igen.

P:

Most ülsz?

U:

Nem lehet állva netezni.

P:

Akkor gondolj arra, hogy meztelen vagyunk az
ágyban, és én épp simogatlak, ott is, miközben a
melleid csókolgatom.
22 óra 53 perc.

U:

Megint zavarba hoztál. Pedig jó lenne
szerelmeskedni.

P:

Ne törődj semmivel, csak csináld. Írd le. Olyan
forró a 3,14nád.

P:

Ugye jó?

U:

Ne haragudj, de nekem ez nem megy.

P:

Nekem menne, de ha nem akarsz kielégíteni,
akkor hagyjuk. Majd élőben.
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U:

Én szeretnélek, de nekem előbb muszáj, hogy
megismerjelek

P: Én se láttalak még csak képről, mégis megy. Na és
mit szólsz az orális szexhez?
U:

NEM! NEM! NEM!

P:

Jó-jó, nyugi semmi olyat nem teszünk ami
mindkettőnknek nem jó.

U:

Szerintem most már tegyük el magunkat
holnapra.

P:

Mert jól felizgattalak?

U:

Hát mindent megtettél, hogy így legyen.

P:

Ha ott leszek nálad, hogy szeretnéd először?
Fekve, állva, hátulról? Na ezt azért még mondd
meg.

U:

Tudod mit, itt most már menjünk aludni Jó éjt.
23 óra 24 perc.

Na, meddig is tart egy szerelem?
Természetesen más, nekem korban vagy másban
szimpatikus úri emberre is rá klikkeltem, de visszajelzést nem kaptam.
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A másodikról mondhatnám, hogy ez a kedvencem,
de nem mondom, mert igazán a negyedik a kedvencem, de erről később.
Itt a másodiknál ért az első, igazi sikerélmény.
Már az első napon három úriember is írt nekem. Azt
persze nem tudhatom, hogy a frappánsan megírt kitárulkozómnak e, vagy a fényképemnek köszönhetem az
érdeklődést, de az biztos, hogy Zoltánnal a mai napig
levelezek. Dehogy is levelezek. E-mailezek, skypen
beszélünk.
Péter, az nekem ugyan szimpatikus volt, mégis
felrúgtam a kapcsolatot, mikor avval nyitott, hogy borotválom-e a 3,14námat. ( Így leírva. ) Mert ő ki nem
állhatja az olyan nőket, akik igen.
Elég bőven kifejtette, hogy mi a különbség a borotvált nő és a meztelen csiga között. Mivel fogtam
már meztelen csigát és képzeletem is van, nem volt
nehéz magam elé képzelni a különbséget.
Megjegyzem, hogy a mostani eszemmel, több
kapott levél és találkozó után, már úgy gondolom,
hogy Péterem, egy korrekt kérdést tett fel, amire én
ijedtemben úgy reagáltam, hogy többet nem írtam
neki. Holott neki ez egy alapfeltétel volt.
Summa-summárum, ha később találkozunk, akár
gyümölcsöző is lehetett volna a kapcsolatunk.
Sanyesz’, meg egyenesen édes volt az egész harminckét évével.
Mivel nekem már van három gyerekem, nem kívántam
még egyet ajnározni. Így megírtam szép, elbocsátó
üzenetemet.
Itt a csapda az volt, hogy regisztráltam, minden
adatot, amit csak tudtam magamról megadtam, fényképet is tettem fel, egy egész hétig korlátlanul ismerkedhettem, onnantól semmi, csak ha fizetek. Dicsére-
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tükre legyen mondva, hogy heti díjat is lehet váltani
kb. 500.-Ft-ért, és dicséret azért is, hogy ha olyan
emberke regisztrált a társkeresőbe, aki, kb. de megfelelt a leírásomnak, akkor e-mailt küldtek. Ez úgy napi
egy alkalommal volt. Akkor megnézhettem, hogy ki is
ő, de semmi több, mert nem fizettem.
Nem én.
Abba persze reménykedhettem, hogy esetleg engem választ ki valaki, és akkor mindent elkövet, hogy
velem felvegye a kapcsolatot, de ilyen úri ember nem
akadt.
Pedig igencsak helyesre sikeredett a bemutatkozó fogalmazásom:
Mottó:
…dehogy is kell nekem, hogy lehozd a csillagot…
A Magamról, című résznél folytattam:
…de egy szál virág jólesne.
Kedves, nevetős, nyugodt, nem átlagos és nem
hétköznapi, ugyanakkor nem könnyen barátkozó vagyok, akit taszít a trágár beszéd és a durva viselkedés.
Még nem láttam a Boszporuszt, de megnézem, még
nem láttam a Hattyúk tavát, de megnézem. Szeretek
sétálni, csatangolni, zenét hallgatni, olvasni, írni
( Könyvem, több könyvben és újságban novellám jelent meg) Szeret a családom és én is őket, de valaki
még hiányzik…
Arra is ügyeltem, hogy a személyes adataim, is
rendben legyenek:
ország:

Magyarország,
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kor:

61 év,

magasság:

160 cm,

testsúly:

85 kg:

csillagjegy:

Bak,

megye:…..
város:……,
végzettség:

főiskola,

foglalkozás:

nyugdíjas,

dohányzol:

nem,

gyermekek száma:

3,

veled élő gyermekek száma:

1,

szeretnél gyereket?:

nem.

Úgyhogy maradt az első héten megismert három
úri emberből a Zoli, akivel egyetlen bajom volt, hogy
messze lakik, nincs kocsija, de cukra igen és pár napja
vágták le az egyik lábát érszűkület miatt. Természetesen nem vagyoni ok miatt említettem meg a kocsi hiányát, hisz nekem sincs, sőt jogosítványom se, aminek
megléte egyenesen feltétel volt egy-két úri embernél.
Persze Zoli megnyugtatott, hogy ő ragyogóan tud,
akár vonattal is közlekedni, sőt nyugdíjas jegye is van.
Mégse hívtam meg magamhoz.
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A feljelentkezés nagyon egyszerű volt, a lejelentkezés meg egyenesen gyerekjáték. Arra később térek rá,
hogy miért is jelentkeztem le.
Szinte egyszerre, mindről.
A következő, sorrendben a harmadik, egy ingyenes
társkereső, randizó volt. Ez nagyon tetszett nekem. Az
is lehet, hogy kezdtem rákapni a társvadászat ízére?
Minden esetre itt szinte élveztem a kutakodást.
Annak ellenére, hogy ingyenes volt, - igazi ingyenes - abban a pillanatban jött az e-mail, amint küldték a figyelmességet a férfiak.
Nem volt olyan nap, hogy valakitől ne kaptam volna virtuális puszit. Én is adtam szépen, hisz ingyen
volt és a magam bőrén tapasztaltam meg, hogy milyen jól esik a kedveskedés. Pláne így, minden következmény nélkül.
Persze, volt, amit nem értettem.
Például azt, hogy mi értelme van a flört funkciónak. A flört, miért értékesebb kedveskedés a puszinál
mikor mindkettő virtuális?
Az is lehetséges, hogy én voltam egy kicsit öreg az
ilyen játékokhoz?
Mindenesetre örültem, mikor a sok-sok puszi mellé,
egy-egy flörtöt kaptam. Sőt, még virtuális virágcsokrot
is, kettőt. Ennek a lényege, hogy egy szépen megrajzolt virágcsokor volt, amely a napok múlásával szépen
elhervadt. Hála pit35-nek, nálam nem hervadhatott el
a virtuális virágcsokor, mivel pit35 barátom, gondoskodott a pótlásról. Sőt a fényképemet is “imádom”
kategóriába tetette. Egyetlen bibi volt, hogy pit35 barátom mindössze 39 éves volt, igencsak gyerek hozzám képest.
Megkeményített szívemet avval sem tudta meglágyítani, hogy kinyilatkozta, hogy ő igazán nem tehet ar-
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ról, hogy én vagyok a legszimpatikusabb. Jólesett
ugyan, de maradtunk ennyiben.
Egy bajai Úriember (így nagybetűvel) egyenesen
száz puszit küldött, hogy fogadjam el, és csak azt kérte, hogy menjek el a Bajai Halászlé fesztiválra úgy,
hogy nála szállok meg.
Elutasítottam.
Úgy látszik, nem csak öreg, de bolond is vagyok ehhez
a játékhoz? Még életemben nem voltam a Bajai Halászlé fesztiválon! És ha így állok a dolgokhoz, nem is
leszek.
Mit mondjak, itt volt a legnagyobb sikerem.
Mikor eldöntöttem, hogy kiszállok, több órát hezitáltam, hogy ezt az egyet megtartom. Legalábbis egy
ideig.
Mielőtt rátérnék a negyedikre, hadd meséljek el
magamról valamit.
Ez talán megmagyarázza, hogy miért is léptem
kapcsolatba a társkereső biznisszel. Mert ha rámennek
az internetre, akkor láthatják, hogy ez egy nem semmi
ügy.
Ebből nagyon, de nagyon sokan akarnak megélni
és nem is akárhogyan. Mint földből a bolondgomba
úgy nőnek ki a randi és társkeresők. Amiből azt következtettem ki, hogy nagyon sok a magányos ember.
Persze, ebből a nagyon sokból bőven akadt olyan,
aki kifejezetten szex-partnert keresett, amit nem is
rejtett véka alá. Ugyanakkor, mielőtt bárki is elítélné
ezeket az emberkéket, na, tegyük csak a kezünket a
kis szívünkre:
Mi nem azt keressük?
Igenis azt!
Mert először is nem avval fogja senki elbűvölni a
másik felet, hogy lekvárt főz az üres kamrába, vagy
netalán jól feltakarít, hanem megnézve a másikat tes-
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tileg, és ha tetszik, amit lát, akkor jöhet a lélek. Amit
egy, maximum kettő beszélgetés alatt letud a társkereső, és aztán irány az ágy! És utána, csakis utána
jöhet a …
Mi is?
Hát ez az!
Bizony számtalan hirdetővel találkoztam, aki már hónapok óta kereső státuszban van.
Vagy nem jött össze, vagy össze jött, de nem bizonyult tartósnak a párkapcsolat.
Vagy egyszerűen szeret vadászni.
Élvezi ezt az életformát.
Ha belegondolok, sokkal egyszerűbb és olcsóbb is,
mint bárokba, kocsmába, vagy mit tudom én hol felcsípni bárkit, aki a reggeli nap első sugarán el is illan.
Sokszor még a nevét sem tudja meg az ember.
Itt azért legalább a név, vagy a jelszó megvan és
a kód, amely alapján jól be lehet azonosítani az illetőt.
Erre pedig szükség van.
Ennek bizonyítására, hadd mondjak el egy történetet, ami akár mese is lehet, mindenesetre forog a világban és szájról-szájra jár.
Úgy kezdődött, mint minden társkeresés.
Felkerült a hirdetés. Két ember, egy férfi és egy nő
megtetszett egymásnak. Találkát beszéltek meg, ahol
a hölgy bele egyezett, hogy érte menjen az úriember.
Aki ment is szép nagy kocsival. A hölgy beszállt az autóba, és már száguldottak is az éjszakába. Bő hallgatás után, egy csendes helyen megállt a kocsi, és itt az
úriember megmutatva, hogy tudd ő beszélni is, a
hölgy felé fordulva, azt megragadva felkiáltott:
Most az enyém leszel!
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A hölgy betartva a KRESZ előírását, bekötve a biztonsági övvel, olyan nagyon még védekezni is alig tudott.
Ez az állat letépve a blúzát, - amit a hölgy, drága pénzért vett erre az alkalomra - a mellére vetette magát.
Még jó, hogy manikűröztetve volt a keze szegény leányunknak, mert jól megmarta ezt a hülyét. Aki első
megdöbbenésében, hogy nem ájult el a hölgy az ő
szerelem-kimutatásán, kiugrott a kocsiból, az utasfelőli oldalra rohant, áthajolva a hölgyön, kikötötte a
biztonsági övét és nemes egyszerűséggel kihajította a
kocsiból.
Majd visszaülve az autóba, elszáguldott.
Most mondjam, hogy képzeljék csak el szegény hölgyet, a sötét éjszakában?
A történetet hallva úgyis azt teszi minden hölgy
és reményeim szerint minden jóérzésű úr is!
Az éjszaka sötét volt, forgalom semmi, a csillagok
itt-ott világítottak. Még jó, hogy nem vesztette el lélekjelenlétét a főszereplő és elindult az ellenkező
irányba annak, amerre az úri embernek álcázott állat
elporzott. Még tíz percet sem gyalogolt, amikor beérte
az autó, amiben, na, ki ült? Igen! A mi állatunk. Keresztben állt az úton a hölgy előtt. Szó nélkül megfogta a karját, beültette a kocsiba. Áthajolva rajta bekötötte a biztonsági övét, majd megkerülve a kocsit beült és szó nélkül haza vitte, egész a kapuig. Pár nap
múlva egy érdekes autó állt meg a hölgy háza előtt és
egy, - száz száll vörös rózsából összeállított - virágkosár kíséretében átadott egy csomagot. Gondolom, kitalálják, hogy a csomag egy szép és új blúzt rejtett.
Természetesen bocsánatkérő levél nem volt a küldeményben.
Vagy azért, mert nem csak beszélni, de írni sem tudott
állatunk, vagy azért mert annyira sem érezte a feladó,
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hogy milyen rosszat tett, hogy nem tartotta ezt fontosnak.
Most kérdezhetnék Önök, hogy mért nem jelentette fel
az u.., bocs állatot a hölgy? Igazából ennek megmagyarázásába nem fogok bele kezdeni, de azt azért elmondom, hogy itt Magyarországon, az ilyen társkereső még nem igen elfogadott. Felmenőben van
ugyan, de nem elfogadott. Azt gondolom, hogy maradjunk is ennyiben.
Hát igen, ez is benne van a pakliba.
Ám még mindig adós vagyok a saját storymmal,
hogy miért is kezdtem intenzíven társat keresni?
Volt egy igen unalmas hétvégém. Semmi kedvem
nem volt semmihez. Egész véletlenül ráklikkeltem az
elsőre. Második nap már cheteltem.
Amikor itt unalmas lett, mert már szinte minden arcot
láttam, rámentem a másodikra, aztán a harmadikra és
eljutottam a negyedikhez.
Mielőtt kivesézem a negyediket, rátérek az én kis
történetemre.
Huszon évvel ezelőtt, több éve egyedül nevelve két
kislányomat, megismertem egy férfit, akihez viharos
ismeretség után férjhez mentem. Pár heti házasság
után már tudtam, hogy életem legnagyobb hibáját követtem el, evvel a házassággal. Próbáltam kiszállni, de
nem lehetett, mivel kétévi együttélés után fiam született. Végül is, mivel a kapcsolatunkban semmi sem
változott a gyerek megszületése után sem, összeszedve magam, mégiscsak elváltam.
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Több évvel később dolgom volt a közeli megyeszékhelyen. A postára is beugrottam egy csekket befizetni. A
fiam és a rokon kislány, aki szintén velünk tartott a
kiránduláson, a posta előtti sétáló utcán maradt. Szépen besoroltam egy férfi mögé. A férfi oldalazva mellém állt, úgy kezdett el velem beszélgetni. Mit mondjak, az egész két méter soron, míg araszoltunk előre
az ablak felé, beszélgettünk. Mint akik mindig is ismerték volna egymást. A hangja selymes volt, a szeme
gyönyörű. Mindig úgy helyezkedett, hogy mellette legyek, picit hozzá érve. Csodálatos érzés öntötte el
egész lényemet. Abban a pillanatban semmi másra
nem vágytam, csak arra, hogy az a két méteres sor
sose haladjon egy centit se, a világ végezetéig tartson.
De véget ért.
A férfi fizetett. Komótosan eltette a visszajáró pénzt, a
csekkeket, miközben én is rendeztem a magamét. Mikor végeztem, együtt indultunk az ajtó felé. A tenyerét
a hátamhoz érintve vezetett kifelé, miközben kedvesen csacsogott. Az utcára kiérve, egymás szemébe
akadva beszéltünk még pár szót.
Akkor feleszméltem, hisz én nem voltam egyedül.
A fejemmel a gyerekek felé intve mondtam, hogy velük vagyok. A családommal. A férfi ránézett a gyerekekre, elköszönt és elment. Megfordultam, hogy induljak a gyerekekhez. Akkor láttam meg, hogy alig egy
méterre áll egy férfi a gyerekek közelében. Így oda
nézve, azt a látszatot keltette bennem is, mintha
egymáshoz tartoznának. Megfordulva szép szemű felé
nyújtva kezem, épp magyarázkodni akartam, de ő már
messze járt.
Hogyan is kiálthattam volna utána?
Odaléptem a gyerekekhez és elindultunk az MÁV állomásra.
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Jó pár hétre rá ismét dolgom volt a megyeszékhelyen. Szokásom ellenére az Andrássy út gimnázium
felőli oldalán ballagtam a városközpont felé. Természetesen a szép szeműre gondoltam, mikor épp, hogy
fel nem lökve engem, kilépett az egyik üzletből.
A karját kitárva kapott el, hogy el ne essek. A pillanatnyi öröm utáni fájdalmas nézés meggyőzött, hogy őt is
meglegyintette a kékmadár a szárnyával. Még arra
sem volt érkezésem, hogy megmagyarázzam a múltkori félreértést, mikor az üzletből ki robogott egy
hölgy, bele- karolva, rászólt, hogy
Na, induljunk!
Most ő nem volt egyedül.
Többet nem találkoztunk.
Még évekig, amikor csak tehettem, elutaztam a megyeszékhelyre, hogy hátha találkozunk, vagy legalább
meglátom. De többet nem volt ilyen élményem.
Lassan kihevertem a szép szeműt. A lányaim férjhez mentek, a fiam főiskolás lett, én meg szépen
megöregedtem.
Vagy mégsem?
Egyik karácsonyra számítógépet kaptam a gyerekeimtől. Az internetet is beköttettem. Miután nyugdíjas lettem, elkezdtem felfedezni a szörfözést, így tévedve a társkereső oldalakra. Feljelentkeztem az országos hálózattal rendelkező társkereső megyeszékhelyi oldalára.
Már a második napon jött az e-mail, hogy levelet kaptam István44722-től. Írta, hogy kedves, amit olvasott
rólam, ezért szívesen találkozna velem, és természetesen fényképet is kér. Merthogy még annyira új voltam, hogy arra sem volt érkezésem, hogy fényképet
tegyek fel.

~ 33 ~

Rögtön rámentem az adatlapjára. Mit mondjak?
Még a lélegzetem is elállt. Szép szemű mosolygott rám
a fényképről. Semmi sem volt egyértelműbb számomra, mint, hogy rögtön válaszolni.
Hát a társkereső nem így gondolta.
Mivel új voltam, a státuszom pedig ingyenes, ezért
csak arra volt jogom, hogy elolvassam a leveleket, és
szörfözzek az oldalakon.
Ráadásul, akkor esett meg velem az, hogy úgy kiköltekeztem, hogy egy fillérem se maradt, még a megélhetésre sem, nemhogy társkereső-tagdíjat befizetni.
Úgy gondoltam, ha szépen megkérem a társkeresőt megengedi, hogy írjak szép szemű Istvánnak,
vagy legalább jelezzek addig is, amíg meg nem kapom
a nyugdíjam, amely időtől helyre áll az anyagi helyzetem és a tagdíjat is megfizethetem.
Végül is a jó hírnevük és a további létük is ezt kívánja meg, gondoltam én, aki marketing-pénzügyből
diplomáztam.
Hát ők nem így gondolták.
A társkereső biznisz szárnyal, a nélkül is, hogy
akár válaszolnának az én e-mailben küldött sikolyomra.
Telefonon ugyan felhívott egy hölgy a társkeresőből, de csak azt ajánlotta fel, hogy ha személyesen
befáradok az irodába, ami a megyeszékhelyen van,
akkor összehoz igényemnek megfelelő urakkal, megfelelő díjazásért.
Könyörgöm, abban a pillanatban
az én igényem szép szemű István volt! Reggel! Délben! Este!
Kellett a fenének a többi úr, még ingyen sem, nemhogy pénzért!
No azért csak eljött a nyugdíjfizetés.
Már hajnalok – hajnalán ott álltam az OTP előtt, hogy
felvehessem a pénzt.
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Első dolgom volt, hogy feltöltöttem a telefonomat
a megfelelő mennyiségű összeggel, aztán pucoltam
haza, ahol várt a további útmutatás, hogy hogyan is
fizethetem be, az egyébként igencsak borsos tagdíj
összegét. Megtörtént.
Így minden akadály elhárult szerelmes szívem elől,
hogy végre válaszolhassak szép szemű Istvánomnak.
Megírtam az első levelet. Ronda volt, ezért lementettem piszkozatba.
Megírtam a második levelet. Az se tetszett. Azt is
lementetten a piszkozatba.
Végre a harmadik levél, úgy ahogy elküldhető kategóriába került. Miért, miért nem, azt is lementettem
a piszkozatba.
Aztán fogtam szépen az egeret jobb kezemmel és
ráklikkelve az első és egyben legrondább, piszkozatba
lementett levélre, elküldtem szép szemű Istvánnak.
Hát mit mondjak?
Azóta sem válaszolt szép szemű Istvánom.
Annak ellenére sem, hogy én minden áldott nap legalább ötször megnéztem az adatlapját, amit jelzett is a
gép felé. Sőt, általam az ázsiója is megnőtt, mert az
adatlap kiírta, hogy hányan nézték meg az adatlapját
aznap és mindösszesen.
Így azt hihette a többi hölgy, hogy Istvánom igencsak
kapós.
Mint tudjuk marketing körökben, hogy az embernek az kell, ami a másé, vagy legalább is ha másnak
kell nekem is!
Úgy ötödik nap magasságában már jó pipa voltam
szép szeműre, mert azért egy elutasító levelet mégis
csak megérdemeltem volna, nemde bár? Ezért értékeltem a magatartását és “ez azért nem volt szép tőled”
szemre hányást küldtem az értékelésbe, ami az adatlapján jelent meg és csak én törölhettem volna le.
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De nem tettem.
Végül is levontam magamban a konzekvenciát és a
nyolcadik napon, egy nappal megtoldva a világ teremtésének idejét, írtam egy búcsúlevelet szép szemű Istvánnak, egy szép vers kíséretében.
Mivel azt is kiszámoltam, hogy ez a két levél, a piszkozatokkal együtt négy, igencsak sokba került nekem, a
levél elküldését követően kiléptem a társkeresőből,
holott még huszonöt napi szörfözés állt a rendelkezésemre, ami fizetve van.
Hát ennyi a történet.
Hölgyeim!
Uraim!
Okulásért mondva, azért nem árt, ha meg tanulunk
szépen szakítani, búcsúzni. Az nem olyan fájdalmas,
mint nyitott kapcsolatok özönét hagyva magunk után,
szálldogálni, egyik adatlapról a másikra.
Azon a keddi napon megfogadtam, hogy soha többet
társkeresés.
Ha a sors különös játéka folytán egyszer mégis
közel kerülnék a kékmadárhoz, ám legyen, de most,
itt, ebben a pillanatban úgy érzem, hogy soha többet
szerelem!
Mit mondjak:
Gyarló az ember?
Vagy csak ember?
Két héttel az után, hogy egy szép szemű összetörte a szívemet, újra itt vagyok.
Most, így végignézve a sorokon, már nem hiszem,
hogy összetört a szívem, esetleg hajszálrepedés keletkezett rajta.
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NÓRA
Jöttek az évek
Le is győztek az évek
Az őszülés kikezdte hajam.

/szerző/

A mai világ egyik lényegi kérdése, meddig megy
el,
meddig mehet el, a jövendő virtuális világ?
Netán az elektronika fogja megoldani a világ túlnépesedését?
A távszeretkezés, a vibrátoros valóság már itt dörömböl az ablakunk előtt.
A virtuális házasság milyen arányban hódít?
Az ember életének egyik, ha nem a legfontosabb
dolga kell, hogy legyen a házasságkötés.
Ha itt hibázunk az elején, akkor azt már vagy nagyon
nehéz, vagy lehetetlen kiköszörülni.
Ezért nagyon kell figyelni a jövendőbeli házasulandóknak, a fiataloknak, a tinédzsereknek, a huszonéveseknek, de legjobb, ha a harmincasoknak, hogy kit
választanak. Legjobb, ha csak időlegesen választanak, aztán, ha nem megy, le kell cserélni!
Persze megoldás még az arab világi többnejűség,
vagy az elvétve, de már létező több férjűség bevezetése.
Biztos, hogy ez lenne az igazi megoldás?
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Vagy netalán a virtuális szerelmet követő, virtuális
házasság, a virtuális szeretkezés és a virtuális kielégülés?
Ha végigmegyünk bármely város, vagy közepes város, de akár kisváros főutcáján, akkor szembesülnünk
kell avval, hogy a központi helyek egyikén találjuk az
igencsak jó árufeltöltéssel rendelkező szexshopot.
Igaz, ami igaz, a kirakat sehol sem hivalkodó,
mégis percenként hallani az ajtó fölé helyezett belépőjelző hangját. Miért, miért nem, ezeknek a boltoknak
az üzemeltetési engedélyének a kiadási feltételei között nem szerepel, hogy ne legyen iskola, óvoda és
egyéb más gyermek intézmény közelében.
Ha jól belegondolunk, a városok szempontjából,
többet hoznak a “konyhára”, mint mondjuk a tejkimérő, vagy reggeliző helyek.
Mint kezdő háziasszony nagy gyönyörűséggel
kezdtem bele a konyha felfedezésébe.
Negyven-valahány évvel ezelőtti első házasságkötésem után már bemerem vallani, hogy nagyobb sikerem volt a konyhában, mint az ágyban. Pedig napi
rendszerességgel égettem oda a rántottát, vagy ha
mégse, akkor héjastól sütöttem meg a tojást.
Az odakozmált ebédek sokaságát már meg sem
említem, pedig még azt is megette a drága, remélve,
hogy evvel valami érdeklődést fogok mutatni az ő szexuális igénye iránt, ami, most visszagondolva, igencsak lagymatag lett pár héttel a közös házaséletünk
után.
Elsősorban az én passzivitásom miatt.
Annyira fiatal és tapasztalatlan voltam szexuálisan,
hogy nem értettem, hogy ha nekem semmi örömöt
sem jelent az, amit a férjem csinál velem az ágyban, a

~ 38 ~

konyhaasztalon, a fáskamrában, hogyan is eshettem
teherbe?
Így aztán én, - a gömbölyödő pocakommal - a
konyhába menekültem, szegény, szexuálisan kielégületlen férjem meg a szomszédék elvált asszony lányához.
Aztán nem győztem csodálkozni, hogy, hogy is
születhetett meg a gyermekem születése után 2-3 hónappal a szomszéd elvált asszony lányától a férjem
második és harmadik gyereke, - mert ott, elsőre ikrek
lettek - aki így nagycsaládos lett, én meg elvált.
Pedig, - zokogtam a válóperes bíró előtt – én mindent megtettem a páromért, hisz még palacsintát sütni is meg tanultam, mert azt nagyon szerette a drága.
Ahogy az évek haladtak, úgy jöttem rá arra, hogy
az én első drágám nem is szerette oly nagyon a palacsintát!
Elég sok év telt el, mire eljutottam arra a gondolatra,
hogy keresni kéne egy társat.
Úgy hiszem, hogy romantikus alkat vagyok.
Én is vágytam arra, hogy megöleljenek, megsimogassák a homlokom, ha fáj a fejem, megmasszírozzák a
hátam, ha fáradtan hazamegyek, vagy megöleljen valaki, ha annak van itt az ideje.
Mégis visszatartó erő volt az, amikor eszembe jutott, hogy hogyan szeretkezett velem a férjem.
Néztem jó pár szerelmes filmet és könyvet is elolvastam jó néhányat, de erről se nekem, se másnak
senki nem beszélt, hogy a fiúk mit szoktak, helyesebben a férjek mit szoktak tenni az ő asszonykájukkal.
Évekig a társkeresésben az egyik visszatartó erő
az a félelmem volt, hogy mi lesz, ha nem csak beszélgetni akar majd velem az a másik, hanem le is akarja
húzni a bugyimat, és matatni akar a puncim körül.
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Még a hideg is kirázott a gondolattól.
Ha úgy, istenigazából belelátott volna a hittantanár, vagy a nagymamám a lelkemben, szerintem
elszégyellték volna magukat, hogy együttes erővel,
milyen emberi roncsot csináltak belőlem.
Ráadásul nem értették, hogyan is hagyhattam,
hogy az én kedves és barátságos, sőt dolgos férjem a
szomszédban keressen szexuális vigasztalást, pedig ők
még konyhakredencet is vettek nekem.
Az eszükbe sem jutott, hogy talán hagyni kellett
volna, hogy az én szerelmetes férjem, amikor még
csak udvarolt, olykor, olykor velem kettesben elmenjen sétálni a fák közé, vagy uram bocsá', a moziba,
ahonnan, a film vége után 10 perccel már otthon kellett lennem.
Pedig akkor még igencsak tetszett, mikor a mozi
sötét nézőterén, a kisszívem leejtve a tárcáját, lehajolva érte, puszit’ nyomot az ölemnek. Ha valaki ránk
figyelt volna, akkor azt állapította volna meg, hogy ez
a fiatalember igencsak lyukas markú, mert a másfélkét óra alatt, amíg a film tartott legalább 10-15-ször,
hanem többször, ejtett le és vett fel valamit a földről,
ami engem felettébb szórakoztatott.
Sajnos mégis meglátta valaki, mert hiába voltam
már akkor gyűrűs menyasszony, az erkölcstelen viselkedésemért apám nadrágszíjjal vert kékre-zöldre. Arról nem beszélve, hogy onnantól csak nagymamám,
vagy egy-két nagynéni kíséretével mehettünk sétálni.
Így utólag belegondolva, érthetetlen volt a család
viselkedése, mert abban az időben kb. négy leányról
derült ki, hogy terhes lett a moziba járástól, vagy mit
tudhattam én, hogy mitől.
Summa-summárom mégis eljutottam, ha nem is az
orgazmusig, de legalább addig, hogy megszületett első
kislányom.
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Innentől vége is lett a szexuális életemnek.
Hisz amint közelebb kerültem egy fiatalemberhez, rögtön megszólalt a fejemben a csengő, amit nadrágszíjjal vert apám jó stabilan bele, hogy ezt ne tedd, ez
hiba, ez bűn, ez szégyen.
Mit mondjak?
Sok, sok évnek, nem túlzok évtizednek kellett eltelni
annak, hogy eljussak oda, hogy összeszedve bátorságomat, vagy inkább, úgy mondom, hogy legyőzzem a
belém vert, rosszul értelmezett erkölcsiséget.
Aztán megtörtént.
Egy férfi rám nézett, én visszanéztem rá és már
nem számított, semmi.
Egy – két olvasó, ennél a résznél, felkapva a
fejét joggal mondhatná, hogy akkor, hogy szerethetem ennyire a szexet?
Mindenki szereti!
Az is, aki bevallja és az is, aki úgy tesz, mintha
ódzkodna tőle.
Most, itt, ebben a könyvben mégsem a szex a
leg-legnagyobb főszereplő!
Tizenkét évig dolgoztam városom legjelentősebb
munkahelyén.
Olyan helyen, ahol elvárható, hogy az itt szolgálatot
vállaló, magas erkölcsi színvonalon álljon, morális felfogása kifogástalan, magatartása példamutató legyen.
Bevallom, hogy amikor, számomra is ismeretlen ok
miatt, több évi munkanélküliség után ide bekerültem,
sőt, státuszt is kapva véglegesítettek, sírtam a meghatódottságtól.
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Sokáig alig hittem el, hogy engem, a magasan
képzett, de szegény senkit, ebbe az intézménybe felvéve befogadnak. Vagy legalább is ezt reméltem.
De ez csak remény maradt.
Arra az egy státuszra rengeteg jelölt volt, rokon,
barát, barátnő, ismerős, stb. de a felsorolásban én
nem voltam benne. Éppen ezért nem is teremtődött
meg az a kapcsolat a munkatársak és én közöttem,
ami minden munkahelyen kialakult, ahol eddigi életemben dolgoztam.
Ezen a munkahelyen, egész nyugdíjba vonulásomig idegen maradtam.
Egyedül
és
kizárólag
az
alkalmazkodóképességemnek, természetes intelligenciámnak és túlélési ösztönömnek köszönhettem, hogy szelíden, lapítva, megalázkodva, az itt dolgozó, nem egyszer erkölcsileg a béka feneke alatt körülbelül két méterre álló
munkatárs előtt, óvtam meg a munkahelyemet, amely
feltétele volt a túlélésnek.
Velem született hiszékenységemnek köszönhetően
nem igazán vettem észre, amikor jó nagyokat belém
rúgva, megaláztak. Vagy ha észre is vettem, túlléptem
rajra. De mit is tehettem volna mást.
Így azon is, hogy az a fickó, aki arra volt utasítva,
hogy betanítson a munkába, és ezért fél évig még külön díjazást is kapott, nem teljesítette a kötelezettségét, a pénzt pedig, habár nem volt mögötte teljesítmény, felvette.
Persze ez csak az egyik visszaélése volt. Mondhatnám a legkisebb.
Jellembeli hibájaként még elmondom, hogy útonútfélen feljelentett.
Volt, hogy bement a főnökhöz, egy általam nagyra
becsült Úrhoz és feljelentett, hogy nem végzem a
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munkámat el, több hónapi elmaradásom van, ami egy
könyvelésben megengedhetetlen.
Arra nem számított, hogy a főnök, hatszemközti
egyeztetést fog elvégezni, ahol bizonyítottam, hogy
naprakész a könyvelés.
Azt is, ez a munkatárs követte el ellenem, hogy
bemenve a számítógépes programba, chetelgetett a
bérek között, hogy ki, mikor, mennyi fizetést, jutalmat, prémiumot kapott, amely információt aztán egymás ellen használta fel az munkatársak között. Amikor
pedig rajta kapták, azt állította, hogy az én kérésemre
tette, amit tett.
Ezek az esetek végül is arra voltak jók, hogy óvatossá tett a munkatárssal szemben, így amikor úgy
akart egy bűnténybe berángatni, mintha egy csacsi kis
csintalanságot követtünk volna el, ki tudtam bújni a
felkérése alól.
Ez az eset az elhíresült montírozási eset volt, amikor is, rájött a munkatárs, hogy hogyan varázsolja a
polgármester aláírását a bizonylatokra. Vagy más vezetőjét.
Ez az ember, egyébként egy igen okos volt, aki
magas intelligenciával rendelkezett, ugyanakkor az
erkölcsi érzéke súrolta a béka fenekét.
Sármos, behízelgő hangon tudta eladni magát
nem csak a hölgy vezetőknek és munkatársaknak, de
még a férfiaknak is. Így nem csoda, hogy olyan dologra vetemedett, hogy maga köré gyűjtve több nő munkatársat, amire a mai napig nem találok megbocsátást.
A közvetlen munkatársak közül többel szexuális
kapcsolatot létesített. A légyottokat úgy oldotta meg,
hogy amikor tizenhat óra után vége lett a munkaidőnek, mi haza mentünk, a takarítók kitakarították az
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irodákat, ő azzal az ürüggyel, hogy sok a munka, túlórázni kell, visszajött a nőivel az irodákba.
Pofátlanságát bizonyítja, hogy miután este jól ki szórakozta magát, az arra hajlamos, rossz erkölcsű
höl’…bocs' női dolgozókkal, másnap benyújtotta igényét túlórapénzre, így több százezer forintot vett fel és
utaltatott ki a nőknek az adófizetők pénzéből. Gondoljanak bele!
Sok-sok hónapnak kellett eltelnie, még végre valaki megelégelte ennek az erkölcstelen embernek és
annak a három, a közszolgálatára felesküdött nőnek a
galádságát és lebuktatták őket. Én is így tudtam meg,
hogy nem véletlen volt a fertőző betegség, azt a közvetlen munkatársak erkölcstelensége miatt kaptam én
is el.
Joggal gondolhatja mindenki, hogy a bűnösöket elbocsátva elégtételt kaptunk. Hát nem. Habár
mindenki tudja, habár mindenki elítéli magában, de
mert a vezetőket nem érdekli e ház erkölcsi tisztasága, így nem is lettek elbocsájtva a bűnösök.
Így aztán megértik, hogy a mai napig mért van az,
hogy cinkos nevetéssel összenézve mesélik a városlakók a viccet, nem nevezve meg, de tudva kiről van
szó, ami úgy szól:
Miért zártatta be a jegyző a Vándorfogadót?
Hogy ne legyen konkurencia!
No, ebben a házban találkoztam a prüdéria olyan magas fokával, hogy majd nem eldobtam magam.
A főnökasszony, aki eltűrte, hogy a beosztottjai
ilyen erkölcstelen gazságot kövessenek el ebben a
házban, ebben a városban, ilyen esküvel a hátuk mögött, egy alkalommal felháborodva mesélte, hogy bement egy presszóba, mit látott?
Az egyik kollégát ott kávézni egy másik nembeli kollégával, nem szégyellve magukat, ott bujkálva.
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Mivel én nem értettem, mit is mond, rákérdeztem,
hogy mit is látott, mert azt azért nem hiszem, mondtam, hogy az abroszt húzták a fejükre, de az is hihetetlen lenne, ha azt állítaná, hogy az asztal alá bújtak,
hogy ne lássa meg őket.
A presszó meg egy nyilvános hely!
Oda bárki bemehet, ironkodás-pironkodás nélkül.
Természetesen csak azokat az eseteket mondom, mesélem el, amelyek velem estek meg!
Ezért nem hagyom ki azt az esetet, amikor majdnem
szerelembe estem egy úrral, aki akkor került, a hivatalba, nem alkalmazottként hanem, vállalkozóként a
portaszolgálat és a biztonsági őri feladatok ellátására.
Egyik reggel, amint beértem, beírtam a nevem a
beléptető füzetbe, és vettem át az iroda kulcsát az
úrtól valahogy hozzáért a kezemhez.
Ne tudják meg azt a reakciót, amit ez az ártatlan érintés kiváltott a lelkemben, amit a testem is megmutatott pirulás és megborzongás formájában. Az úr is
megremegett, megfogva a kezem.
Ott álltunk valameddig, ne kérdezzék meddig, még
észhez térve elnevettem magam.
Az úr is.
Felmentem a második emeletre a munkaterületemhez.
Még be sem léptem az irodába, csöngött a telefon.
Az úr volt. Kedvesen érdeklődött, hogy szerencsésen
felértem-e, mire én nevetve mondtam neki, hogy ez
nem a Himalája megmászása, hanem kettő emelet
volt a részemről, ne aggódjon, túlélem. Jó nagyot kacagott és mentünk a dolgunkra.
Azaz igazság, hogy abban a reményben indultam
tizenhat óra után haza, hogy vár a munkahely előtt,
vagy valahol, de nem várt. Kicsit rosszul esett, de hazaértem. Másnap reggel, megismétlődött az eset, de
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akkor, egy kis csomagocskát is nyomott a kezembe,
amit az irodába érve bontottam ki. Egy nagyon finom
csoki volt a csomagban, amit apró morzsánként majszoltam el. Bitang jólesett. Viszont hiába bámultam a
telefont, nem szólalt meg! Ebédidőben viszont igen.
Kérdezte, hogy nem sétálnék-e vele egy kört a parkban? Igen volt a válaszom. Meglepetésemre civilben
volt, és az épület előtt várt. A park egyik távolabbi
padjára ülve, meghívott hétvégére a nyaralójába, ami
egy közeli fürdőhelyen volt. Elmondta, hogy most érkezett meg a testvére Budapestről, és ha nincs ellenemre, akkor bemutatna neki.
Nem volt.
Nagyon-nagyon jó érzéssel mentem vissza a munkaterületemhez.
Egyszer csak, magam sem tudom miért, kikaptam
egy aktát a szekrényből, avval a szándékkal, hogy leviszem a kolléganőnek. Most sem értem, hogy miért
akkor, amikor már hetek óta ott porosodott.
Azt hiszem, hogy kitalálták már a folytatást.
De azért elmondom!
Lementem a földszintre a kolléganő irodájához,
kopogtattam és benyitottam. A kolléganő félig fekvő
helyzetben, a fotelban, az én vadi’ új szerelmem meg
rajta.
No, eddig tartott a szerelem.
Annak azért örültem, hogy falánkságomban a
csokit már megettem, mert, ahogy ismerem magam
képes lettem volna visszaadni.
Amióta az eszem tudom, mindig küszködnöm kellett a túlsúlyommal. Ettől a kis szerelmi kalandomtól
számított négy hónapra kerek öt kilóval lettem könynyebb. Nem is csoda, hisz fizikai fájdalmat okozott,
hogy nap, mint nap jöjjek dolgozni úgy, hogy a portaszolgálat előtt kellett eljönnöm. Arról nem is beszélve,

~ 46 ~

hogy erről a megrendítő élményemről senkinek sem
beszélhettem. Vagy legalábbis nem akartam beszélni.
Ezt a kudarcot is egyedül kellett feldolgoznom, miközben a fickó, aki szintén rendelkezett köztisztviselői esküvel, jót mulatott rajtam. Az elvetemültsége akkora
volt, hogy onnantól elkezdett tegezni, amit én visszautasítottam, a kollégák legnagyobb elképedésére,
mondván, hogy felnőtt emberek között nem igazán
illik olyannal tegeződni, aki visszautasítja a szexuális
közeledést, megtoldva, avval a gonosz megjegyzéssel,
hogy a kolléga, mégsem a hivatal bikája.
Az egyik közterület felügyelő kolléga rákérdezve az
esetre, megerősítettem azt, hogy elutasítottam
a
szexre, illetve a kefélésre, - mivel ezt mondtam, való felkérést.
Mert azt nem hallgathatom el, hogy a fickó, igencsak
népszerű ember volt a hivatalban, amivel nem is lett
volna baj.
A visszavágó sem maradt el a kolléga részéről, mert
innentől elterjed rólam az a vélemény, hogy szexuális
nyomorék vagyok.
Nem tudom, hogy megfigyelték e, hogy valaki
minél régebben él házasságban, annál prűdebb.
Milyen patáliát csap némelyik férjes asszony, ha rajta
kapja valamelyik ismerősét, munkatársát, rokonát,
hogy akár nyilvános helyre is, de másneművel, betér
egy kávéra, vagy üdítőre.
És nem csak férjes asszonyok, de tanult emberek
a képmutatás bűnébe esve mondanak véleményt arról, aki nem hajlandó beállni a sorba és bujkálva, fogyasztani el az egész nap óhajtott kávéját, vagy hamburgerét, sűrűn körbe pillantgatva, hogy nem lát-e
ismerőst.
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Buszvezető ismerősöm mesélte, hogy amikor az
egyik kollégája a szokásos félévi pszichológiai vizsgálatára menve, arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha belépve a presszóba meglátná, hogy a felesége egy, ő
általa ismeretlen férfival kávézva, beszélgetve, ott tartózkodik, azt válaszolta:
- Köszönnék a feleségemnek, meg is puszilnám.
A férfival kezet fogva, bemutatkoznék, majd további jó
napot kívánva végre elfogyasztanám a kávémat, - ezt
a választ adta.
A pszichológusnő nem fogadta el ezt a választ, és mivel abnormálisnak is tartotta, további vizsgálatokra
utasította az ismerőst.
A természetes válasz az lett volna, hogy jól összeverve a férfit, az asszonyt is megdorgálva, a fél presszót
összetörve követ el öngyilkosságot, netalán?
A munkatárs felesége, vállalkozó, aki olykor-olykor
bizony beül egy presszóba egy kávéra az ügyfelekkel,
sőt munkaebéden is részt szokott venni és legtöbbször
a férje nélkül. Ennyi!
Hé, Emberek, megváltozott a világ!
Tessék tudomásul venni. hogy aki nem alkalmazkodik ehhez a megváltozott világhoz, az menthetetlenül lemarad.
A prüdéria kora lejárt!
Itt kopogtat, mit kopogtat, dörömböl a virtuális világ!
Baráti beszélgetés közben kérdezték, hogy mi a véleményem az önkielégítésről?
Meglepett ugyan a kérdés, de a három felnőtt gyerekem mellett, magányos asszonyként, nőként meg
volt a határozott véleményem.
- Ha nincs más, akkor azt kell alkalmazni - mondtam.
- Egyetlen baj van vele.
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Aki használja az önkielégítést, az ugyan azt teszi,
mint egyes háziasszonyok, akik konzervételt tesznek a
párjuk elé.
Jó, jó, de a valódinak, a házinak, nincs párja.
Tudod, fel lehet a konzerv töltött káposztát javítani
tejföllel, vagy bármi mással, de az akkor sem lesz
igazi.
Abból akkor sem lesz házi.
A külső megjelenés és a kisugárzás valóban nagyon sokat számít a másik személy megkívánásában,
de ez szerintem zömében fordítva is így van. Ahogyan
az a témával foglalkozó írásokban is megjelenik, ideális, vagy az éppen csak megfelelő partner nincsen
mindig az ember közelében, de ha ott van is, gyakran
nincs meg a szükséges testi-lelki összhang. Ezért a
nők és a férfiak már tinédzser korukban hamar megtanulják (és ezt egész életükben sem felejtik el), hogy
ha le kell vezetniük a szexuális feszültséget, akkor a
testi gyönyört – ha nem is ugyanolyan minőségben –
önmaguknak is képesek megszerezni.
Persze a konzerv étel nem rossz, de valljuk be, a házi
kosztnak azért egész más az íze, más a zamata, még
akkor is, ha egy kicsit macerás. Persze lehet szeretni a
konzervételt!
Mert legyünk őszinték avval nincs akkora macera, mint
a házi koszttal.
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Ha valaki rászánja magát arra, hogy na, most házi
kosztot fogok enni, akkor először is jól körül kell nézni
a piacon, hogy mit is, és hol is vegye a hozzávalót.
Akkor még mindig csak nézelődtünk.
Akkor megkeressük a számunkra legszimpatikusabb
árut.
Megvesszük.
Dehogy is vesszük még meg! Először jól körbe
nézzük, megtapogatjuk, megszagolgatjuk, aztán kipuhatoljuk az árát.
Mérlegelünk, hogy ez az ár, vajon megéri-e ezt a vacsorát, (- ebédet, reggelit, uzsonnát, tízórait, vagy
csak a na, most bekapok valamit-et-) ha igen, akkor
fellélegezhetünk. Fizetünk, és már vihetjük is a vacsorának valót.
Ha nem, akkor a macera elölről kezdődik.
De!
Tegyük fel, hogy elsőre sikerrel járunk.
Akkor kezdődnek csak igazán a gondok.
Ha van hol megfőzni a vacsorát (- ebédet, reggelit, uzsonnát, tízórait, vagy csak a na, most bekapok
valamit-et-) akkor szinte, elmondhatjuk, hogy minden
rendben is lehetne.
De!
Melyik edényben főzzem, mivel fűszerezzek, ha főzöm,
erős legyen, vagy csak úgy egyszerűen fűszerezve?
A magam ízlése szerint főzzek, vagy legyek tekintettel a máséra is?
Azért egyszer mégis csak elkészül, azaz étel!
Akkor jön a tálalás.
Melyik szervizt is vegyem elő?
A méregdrága zsolnait, vagy esetleg a mutatós, de
egyszerűbb alföldit?
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Vagy nemes egyszerűséggel, egyek a lábosból?
És még nem is beszéltünk, a főzéssel járó sok-sok
mosatlanról.
Kérdés, kérdés hátán!
Most, végül is miről beszélünk?
Hisz itt most nem az étel a fő kérdés!
De a macera az bizony igazi.
Hisz nem tudhatom, hogy a kedves mikor cserélt
utoljára fehérneműt és főképpen mikor fürdött utoljára?
Arról nem is beszélve, hogy van gomba, vagy nincs
gomba?
A vibrátort meg egyszerűen előveszi az ember, felhasználja, aztán használat után, elmossa, és már lehet
is tenni a helyére.
Egyetlen baj azért van vele!
Nagyon hamar rá lehet szokni!
Hivatalos úton voltam Budapesten, ahova augusztus 03-án utaztam. Innen, városomból a 10 óra 30
perces vonattal indulva. Még fel sem szálltam a vonatra, elkezdődött egy utazás, amely végül is egy fárasztó, de annál érdekesebb kalandok sorát nyitotta meg
előttem. A vonatjegyet elővételben már előző nap
megvettem. Már itt éreztem, hogy ez a pár Budapesten töltött nap nem semmi lesz.
Biztos vagyok benne, hogy más is érezte már úgy,
hogy történni fog vele valami, ami a megérzései szerint nem lehet rossz.
Hát nálam is ez az érzés került felszínre.
Harmadikán, időben mentem ki az állomásra. Felszálltam a vonatra. A rám váró történések jártak a
fejemben, ezért nem hallottam, ahogy a hangosbemondó felhívja az utasok figyelmét arra, hogy át kell
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szállni a vonatról buszra, amely a közeli kisváros állomására visz, majd onnantól, visszaszállva, az ott várakozó vonatra, eljuthatunk Szegedre.
Itt ugyan közvetlen volt a csatlakozás a fővárosi
Cityre, de én megvárva az egy órával később indulót,
leszállva lebonyolítottam egy “rapid randit” egy társkeresős férfi ismerőssel, akivel már hónapok óta levelezek, szellősen ugyan, de annál barátiban.
Miután tisztáztuk, hogy én, elsősorban baráti beszélgetésre várok urakat és, “ –szerelmileg-” nem várunk
el egymástól semmit, meg is szakadt a kapcsolatunk.
Ám egyszer, legnagyobb meglepődésemre, jelzett
az interneten a gmailen, hogy új üzenetem érkezett.
Károly volt. Levelet írt, melyben elmondta, hogy több
hölggyel került levelezős, és egypárral találkozós viszonyba, de úgy érzi, hogy, na, mit körtön-falazzon,
átverték a hölgyek.
Én voltam az egyetlen a felhozatalból, akitől azt
kapta, ami írva volt a profilomba, ami a baráti beszélgetés volt. Volt olyan hölgy, aki az első, bejelentkezős
levélben már fel is sorolta, hogy mi a feltétele annak,
hogy tovább levelezzenek.
Ezek között bizony a két-három napos wellnesshétvége volt a legolcsóbb dolog. De volt ott az autó
részletének fizetésén és a heti kozmetika és fodrász
költségen át szinte minden, még a villanyszámla rendezése is.
A kérdésre, hogy és én mit kapok ezért, a válasz az
volt, hogy hát engem.
Mit mondjak, a pillanatnyi meglepődés után én is
felsoroltam a feltételeimet, mármint, sem szex, sem
kétértelműség, sem szerelem és akkor jöhet a barátkozás.
És jött.
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Izgatottan vártam, hisz ez volt kettőnk közt az első
személyes találkozás. És mégiscsak ő volt az első
társkeresős barátom.
Kedvességével és a profilra feltett fénykép alapján rögtön ráéreztem személyére, amint kilépett a váróteremből.
Mindig azt hittem, hogy csak mi nők vagyunk
olyan hiúk, hogy akár csak 1 - 2 évvel ezelőtti is, de
nem friss fényképet rakunk a személyes bemutatkozóra.
Hát a Károly sem.
No azért ráismertem.
Sőt nagyon kedvesnek és barátinak találtam, így az
első személyes benyomás alapján.
És itt jött a kedvencem, amikor is egymás nyakába
borulva adjuk az első személyes puszit.
Én is igyekeztem, hogy minél többet lásson belőlem. Mikor megláttam, felállva mentem elébe. Nem
kapkodva, nem sietve, így adva időt neki, hogy végig
pásztázzon a szemével, felmérve gömbölyded alakomat.
Rögtön meghívott egy frissítőre, amelyet avval
hárítottam el, hogy ezt a pár percet, nem akarom
megosztani sem pincérrel sem mással, ezt az időt vele
akarom tölteni.
Erre kivette a kezemből a kis utazótáskámat, a
kezemet megfogva vezetett egy üres padhoz.
Finom, meleg és selymes volt a keze. A fogása kellemes és mégis férfias.
Akkor úgy éreztem, ha nem kellene feltétlenül elutaznom és csak egy szóval is kér, itt maradok vele.
Most és mindörökké.
Szerencsémre nem kért, így nem is maradtam és maradás után kijózanodva nem is kellett megbánnom,
hogy maradtam.
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Azaz órácska idő hamar elszállt. Kezemet továbbra is
fogva tartva kísért a vonatig. Felsegített. A búcsú puszit is megkaptam.
És mivel nem kérdezte, én nem is mondtam meg,
hogy mikor jövök vissza.
Már majdnem mozgott a vonat, amikor a derekamat,
egész a combomig végig simítva odasúgta, hogy ha
megérkezek, rögtön nézzek be a társkereső oldalra,
mert egy meglepetés vár.
Mit mondjak, jól esett ez a búcsú, amely a visszavárást is felcsillantotta előttem.
Elindult a vonat. Hárman ültünk a fülkében. Én,
menetiránnyal háttal, az ablaknál, egy hölgy szemben
és azon az oldalon, az ajtónál egy úr.
Az úr kezdeményezésére végig beszélgettünk. Így
hamar megérkeztünk Kecskemétre, ahol az úr leszállt.
Végül is jó volt ez, hogy beszélgettünk, így nem lovaltam bele magam, a Károllyal való találkozás felnagyított élményébe. A hölggyel továbbra is beszélgetve
hamar eltelt az idő, és máris Budapest-Nyugati pályaudvaron voltunk.
Itt, reményeim szerint, egy szintén társkeresős úr
várt, akivel rövid, de annál intenzív kapcsolatom volt,
társkeresős módra.
Irulva-pirulva és töredelmesen bevallom, ez volt,
azaz úr, akivel, mit tagadjam, én “ kezdtem” ki.
Minden nap rámentem a társkeresőre, rácheteltem,
vagy lájkoltam, nem is tudom, mi a helyes kifejezés
erre. Végig pásztáztam a kor szerinti felhozatalt.
Aki tetszett annak küldtem egy mosolyt.
Ha akart reagált rá, ha nem, nem.
De volt egy, aki annyira megfogott.
A mosolya? A kócos haja? Magam se tudom.
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Mikor már vagy tizedjére’ is megbámultam, csak nem
tudtam megállni, hogy a vesztesek bátorságával a szívemben, de ne írjak neki.
Egy ilyen helyes férfi, hogy lakhat ilyen messze Szállt felé az üzenet.
Mivel nem vártam választ, hisz még ez is több volt,
mint amit eddig bármikor a saját érdekemben tettem,
szörföztem tovább.
Én lepődtem meg legjobban, mikor pár óra múlva jelzett a gmail, hogy a társkereső-n egy új üzenetem
van.
Nekem - kérdeztem magamtól, elképedve.
A meglepetés pedig ott várt a chetoldalon.
Bizony, bizony nagyon kár a távolság, de én,
szívesen levelezek értelmes hölgyekkel. Megtisztelnél
avval, ha elküldenéd a novelláidat, vagy megírnád,
hogy hol olvashatom el. Üdv.: Levente - írta.
Hosszú percek teltek el, mire végre tovább tudtam
lépni. Megírtam, hogy melyik írásom, hol található. Azt
is, hogy regényt is írtam nem csak novellákat, és a
levél végére odabiggyesztetten, hogy nem csak helyes, kócos is vagy.
Vagy valami hasonlót.
Következő lépésem az volt, hogy jól átböngésztem az
adatlapját.
A képe fölött, rögtön szem előtt, hogy mit is akar:
Szeretnék randizni egy nővel 55 – 65 év között
volt, az üzenet.
Jézusom, pont beleférek. 1 -

0 a javamra.

A Rólam is édes volt:
-

Nyugger vagyok, bár ezen a képen alig látszik,
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pedig akkor is nyugger voltam.
Rögtön beugrott, Bródy János nyugger dala, mit beugrott, azonnal meghallgattam vagy tízszer.
Az ideális társi elvárás, - miszerint:
Mosolyogjon, csillogjon és simogasson a szeme is szimpatikus volt. 2 - 0 a javamra.
Hát a többiből nem mind ugyan, hisz a házasság nyitott volt, ami bármit jelenthetett, de a többi elfogadható volt.
A szexualitás, bár az angolok érdekesen fogalmaznak,
egyértelműen, hetero, semmi kilengés, ami bizony
benne lehetett volna a pakliban.
Már jártam úgy, hogy válaszoltam egy úrnak, aki
nőt keresett barátkozni, és elmondta, hogy tényleg
barátkozásról lehet csak szó, mert meleg.
Így a 184 cm-es magasság, a 89 kg-os súly, hogy
nem iszik, és nem dohányzik már csak hab volt a tortán. Amikor meg az érdeklődési körét olvastam, nem
sok hiányzott, hogy elolvadjak.
Úgy írom, ahogy volt:
-

In music: ________ hölgyek,

-

In monuis, books&TV :
minden ami érdekes és eladható, hölgyek.

-

I also like :_________ Nők, Nők és a nők.

-

In sports : ________ hölgyek,
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My passions&expertire:_____kert, halak, könyvek, hölgyek.
Ebben a sorrendben. Akkor úgy éreztem, hogy
megfogtam az isten lábát.
Annyira, hogy egy igencsak felfokozódott állapotban
megírtam a Hétköznap című novellámat, amiről rögtön
beszámoltam Levinek (- igen-igen már Levi -.) aki,
megadva az e-mail címét elkérte olvasásra.
Na, innentől aztán felgyorsultak az események,
már csak azért is, mert a levél alá a teljes nevét, illetve a majdnem teljes nevét írta.
Azért írtam így, mert rámenve az internetre a
megadott név alatt, Dr. Dr. Bánszky Levente volt, csodálatos életúttal és érdeklődési körrel.
Rólam tudni kell, hogy én sem vagyok egy hétköznapi ember, vagy legalábbis így hiszem, hisz amikortól, - vagyis 1991-től, - a mi fajtánk is tanulhatott
megrohantam az iskolákat, és pár év alatt és több
százezer.-forint ráfordításért, amit tandíj képében
perkáltam’ le, megszereztem a mérlegképes könyvelői
képesítést, a pénzügyi tanácsadói képesítést és a
Szolnoki Főiskolán Tájgazdálkodási mérnökként marketing-pénzügyből szereztem diplomát, ahol a szakdolgozatom jeles az államvizsgám kitűnő lett. Bizony
nagyon szépen mutatott a diplomában a nevem, a Havasi Nóra alatt a jeles bejegyzés.
Ráadásul 2008 decemberében miért-miért nem, de
egy fázós, unalmas este leülve a számítógép elé, csak
“úgy” megírtam egy regényt amely mára már mondhatom, de nemzetközi hírnevet is szerzett.
Na, de visszatérve Dr. Dr. Bánszky Leventére illetve arra, hogy-hogy megijedtem, mikor elolvastam,
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hogy ki is ő, sőt még könyvkiadó is, nem sok kellett,
hogy összeomoljak, már csak azért is, mert én még
flörtöltem is VELE.
Ezt meg is írtam, de szerencsémre észhez tértem, hisz
nincs itt a társkeresőn helye a magyarázkodásnak,
hisz azért jött ide, hogy udvaroljon neki az emberlánya, vagy mi a szösz és bizony megmondtam ezt is
neki.
Végül is ő tehetett arról, hogy én flörtöltem vele.
Miért helyes és miért kócos.
Az egy más dolog, hogy később kiderült róla is,
hogy az a kép, még az úgynevezett fénykorában készült és az akkori szépfiúból mára már csak a mosolya
és a kedves, úriemberes viselkedése maradt.
Az első pár levélváltás után, amiben volt sok puhatolózás, ismerkedés, egymásnak a családjaink bemutatása, Levente - ezt így használom – kedvesen, de
megemlítette, hogy az adatlapomon van egy dolog,
amit meg kell beszélnünk, mielőtt tovább lépnénk.
Erre azért is sort kellett kerítenünk, hisz a kezdeti,
szinte csak az irodalomra korlátozódott beszélgetéseink, nem csak elkezdtek sűrűsödni, de a flört felé is
kezdetek eltolódni.
Ami önmagában nem volt baj, de az én adatlapomon volt valami, amit tisztáznunk kellett.
Úgy gondolom, a fent leírtak után Levente adatlapján
minden egyértelmű volt.
Az enyém úgy kezdődött, hogy legyen: őszinte,
kedves, határozott, kezdeményező, barátkozó, megértő.
Ne legyen: durva, trágár, nős, barátságtalan.
Nos, a nős szó volt, ami zavarta Levit, jogosan, hisz
elmondása szerint ő nyitott házasságban él, amelynél
a házasság volt a kulcs szó, és nem is szándékozik
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ezen változtatni. Én meg mint egyedül élő hölgy,
esetleg nem így gondolom most, vagy később.
Később ugyan, mikor már elég jól ismertem ezt az
embert, azt írtam róla közös barátunknak, - mert ilyen
is akadt, nem is egy. –
- Balázs! Én úgy hiszem, hogy nem csak az
esetleges “ rossz ember ismeretem” miatt, érzem így,
de Levente rendkívüli ember, aki a tisztességet nem
csak, mint fogalmat ismeri, hanem mint a szívében
lakozó belső tulajdonság létezik. Esetében elmondhatom, hogy az egész ember maga a tisztesség.
Most, hogy pár hete már ismerem, elmondhatom,
hogy ez a véleményem a mai napig nem változott.
De térjünk vissza a “nős” szóhoz.
Ezt, úgy gondolta tisztázni kell, mert akaratlanul is,
elkezdődött egy vonzalom közöttünk.
A hosszú, éjszakákba nyúló és a kora reggeli
chetelések megtették hatásukat és bizony azt mondtam Levinek, hogy nála, és csakis nála eltekintek ettől
az egy szónak a betű szerinti betartásától.
Ezt mondtam, még akkor is, hogy tudtam evvel minden elvemet, minden tartásomat feladom.
Akkor úgy éreztem, ez, az ember, akiért még ezeket
az elveket is érdemes feladni.
A reakciója meglepett ugyan, de részemről sem
maradt viszonzatlan. Annyira nem, hogy már terveztük is a közös találkozót.
Azért elmondtam Levinek, hogy természetesen
nem keverem össze a szerelmet a vonzódással.
De az is benne van a pakliban.
Nem tudhatom, hogy mit vált ki bennem egy személyes találkozás.
A klikkelésben segített, hogy szépen mosolygott
rám a képről.
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Mivel én inkább aggodalmaskodó vagyok, akkor is, ha
tudom, hogy a szex két ember magánügye, még akkor
is, ha csak virtuális.
Eljátszottam a gondolattal, hogy itt van, hogy megölel,
hogy szeretget.
Gondolatban jó vagyok.
Hogy személyesben milyen, azt még nem tudom.
Egy kapcsolatban semmi esetre sem szeretnék alárendelt szerepbe kerülni.
Nagyon vágyom arra, hogy szeressenek, de nem mindenáron.
Szeretném, ha segítenél. Megfognád a kezem,
és meg mutatnád, hogy neked mi a jó. Aztán én is
megfognám a kezed és én is megmutatnám, hogy nekem mi a jó – kértem könnyes szemmel.
Mivel én lassan tizenéve’ élek egyedül, és alapból gátlásos, bátortalan és híján a legkisebb kezdeményezési
hajlamnak is, Levire bíztam mindent. Beleértve a szállás megszervezését is.
Nem elég, hogy a kis találkánk minden lépését neki
kellett megszervezni, még az én lelkemet is erősítenie
kellett.
Régen volt már olyan élményem, hogy engem
szeretnek, olyan régen, hogy kis híján megszöktem
előle.
Egy nappal a találka előtti éjszaka még azon siránkoztam, hogy mennyire félek az első öleléstől.
Azt gondoltam és hittem is, hogy azt el lehet felejteni.
Hát nem.
Olyan társsal meg pláne nem, mint Levi.
Ráadásul tönkre tettem a meghódításomra felépített
stratégiáját, miszerint majd apró és forró és egyre
gyorsuló csókolózással majd jól levesz a lábamról.
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Mondhatom, hogy majdnem otthon maradt, mikor
egyszer csak kinyögtem, hogy én még igazán nem is
csókolóztam.
Megtanítalak rá drága, majd juttasd eszembe,
hogy apró kicsi és lassú puszikkal kezdjünk – írta,
gondolom, lemondóan.
Hisz akárhogy is nézzük hatvanegy, lassan hatvankettő éves leszek.
És nem, hogy lapítottam volna, még humorizálni kezdtem.
No, szépen vagyunk, ha már ezt is elfelejtjük.
Majd hozok Cavintont - mondtam, csak nem tudtam
minek.
Leventém, igyekezetében kis csacsi viccel próbált feloldani.
Megkérdezte, hogy tudom-e melyik a legjobb szilva.
Én, mint egy hős, rávágtam, hogy a besztercei és a
szatmári, rögtön hozzátéve, hogy a szatmári szilva
ártéri bio’ szilva.
Megköszönte ugyan a tájékozottságomat, de meglepett a válasza.
-

A punci puszilva.

Még jó, hogy nem látta az arcom, mert ez volt az első
eset, hogy a nemiségre utalt.
Azért én sem magamtól jöttem rá, -folytatta - én
is, a vén haveroktól tanultam.
-

Hé, ne beszélj csúnyán, - intettem.
De már elég jól kezdett bele melegedni, így folytatta.

~ 61 ~

Igaz, hogy a vénf… csúnya, de az én füttyim
még eléggé csinos.
-

Hé, te, most vadulsz - kérdeztem.

Tudod mit, hagyjuk holnapra a szexet, - írta,
amiben, egy adag lemondást éreztem ki.
Én igazán
szexelünk.

azt

sem

érzékeltem,

hogy

mi

most

Eljöttnek tartottam az időt, hogy elmondjam, hogy a
társkereső által kínált virtuális szerelem, vagy kapcsolat ellen nincs ugyan kifogásom, de nekem muszáj,
hogy előbb megismerjem a partnerem. Nekem nem
elég, hogy csak egy pici kép jelenti a párom. Persze
tudom én, hogy a prüdéria kora lejárt. Avval is tisztában vagyok, hogy több kárt okozott, mint hasznot.
De azért a jó öreg szerelem legyen a végcél, ne az
ide-oda chetelés.
Ha nincs más, márpedig nincs más, akkor a társkereső. De ha párra lel valaki, akkor a szerelem.
Ez a legnagyobb szépség a földön, ez az egyetlen
érzés, amely mindenkit, értem azt is, hogy bármely
korosztályt, egyformán megérint. Ezt az érzést nem
lehet pénzért megvenni.
Sajnálatos dolog, hogy sehol a világon nem tanítják a szerelem pszichológiáját.
Azt sem, hogy hogyan kell udvarolni, így azt honnan tudhatná az a sok szerencsétlen manus.
Azt ugyan érzi, hogy már ficánkol, hogy már be kéne
dugni valahova, és ebből adódik a legtöbb baj, meg-
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bántás, sérülés, miegymás, hisz rengeteg férfi már az
elején elrontja
Tudod, Drága! Jó lenne, ha holnap, egy jó nagyot
beszélgetnénk. Persze, majd közbe-közbe, hogy egy
kicsit megismerjük egymást. Holnapi viszontlátásra.
Álmodj rólam - jött az írás.
Mivel igazán nem az a célom, evvel a könyvvel, hogy
szerelmes éjszakákról meséljek, azért azt elmondom,
hogy ártatlan, több éve szerelemmel nem találkozó
hatvanegy éves nő ment a randevúra és szerelmes,
boldog, asszony tért haza.
Azt is el kell mondanom, hogy ez azért történhetett
meg, mert összeszedtem bátorságomat, legyőztem
félelmeimet és félretettem a “régi” korban belém vert
szégyenérzést, ráklikkeltem a társkeresőre.
Másnap haza térve, sokáig nem tudtam elaludni az
előző éjszakai élménytől. Félóránként küldöztem a
csacsi kis szövegeket Levinek.
Olyanokat, hogy szétnéztem a társkeresőn a fiúk között, de még mindig te vagy a legszebb és a legkócosabb.
Meg aztán:
Ha nem írom óránként, hogy sokat gondolok rád, akkor is elhiszed, ugye?
Meg sok ilyesmit.
Persze én is kaptam rendesen.
2011. augusztus 04-én 21 óra 00, perckor írta
Levikém, hogy,
-

Drága Nó! Annyira szeretlek!
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És a legszebb.
Látod, már egy nap eltelt abból, ami a legközelebbi találkozáshoz vezet. Vigyázz magadra, és vigyázz
rám – szállt felém az üzenet.
- Nem is mondtad el, hogy milyen volt, mikor
megláttál? Ilyennek képzeltél, vagy szebbnek, fiatalosabbnak? Habár a nevetős arcod mindent elárult!
Gondolom, hogy rólam szinte lesült, hogy mennyire
rád csodálkoztam, nem tudva szabályozni az arcomat,
így mindent láthattál. Nem is igazán kellenek a szavak, mégis órákat beszélgettünk. Nem emlékszel,
hogy miről?
Hát az valami édes volt, mikor levetkőztél, mintha ott
sem lennék, befeküdtél az ágyba. Feltetted a szemüvegedet, rám nevettél és elkezdtél olvasni. Annyira jó
volt, amikor egyszer felébredtem és ott voltál mellettem. Hihetetlen volt, Az a finom illat, azok a simogató
kezek, ahogy nyugtatóan megsimogattál és az a kócos
hajad! Nekem akkor ott, te voltál a csoda.
Tudod, ha akkor ott, nem ezt teszed, hanem nekem
esel, - hisz’ végül is azért mentünk, - nem valószínű,
hogy én ilyen szerelmesen jövök haza - csacsogtam az
éjszakába.
Életemben nem voltam még ilyen szerelmes!
Még napokkal később sem tudtunk betelni az emlékekkel.
Szeretném kivenni a monitorból a fényképedet
és csak, nézegetném és puszilgatnám. Te drága, ragyogva ragyogó nőm, máris hiányérzetem van, - suttogta Levi a telefonba.
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Igen, igen, neked lehet, hisz most marad a
képzelet, vagy az emlékezet. Imádtam, ahogy simogattál, becéztél, jobb volt, mint a szex - válaszoltam.
Ó te, te buta szerelmes kicsi lány, hát nem
tudod, hogy a simogatás és a becézgetés is szex.
Én most odabújok, hozzád az ágyba, egy mese
erejéig.
Te kis álmodozó! Persze, hogy mondok neked egy
mesét, sőt kettőt is. Persze azért csínján bánjunk a
mesékkel, nehogy úgy járjunk vele, mint a valósággal.
Drága Levi, annyira szeretlek. Te vagy a nagyobb, mikor fog már enyhülni, mert így nem szeretem, ha fáj és megsirat - suttogtam.
Te kis romantikus, a férfi más, nem tud úgy a
szeretlek szóval bánni, mint ahogy ti nők elvárjátok.
Naponta egyszer mondják csak, de akkor tényleg érzik
is. Tehát. Én is s z e r e t l e k - mondta tagoltan
búcsúzóul a telefonba.
Olyan erővel tört fel a lelkem mélyéről az érzés,
hogy nem tudtam megállni, hogy ne beszéljek a tragédiámról. Hiába múlt el lassan húsz év attól a perctől, hogy kimondták a házasságunk felbontását és hat
év attól az időtől, hogy meghalt a volt férjem, még
mindig a hatása alatt voltam a történteknek.
November egyik hétköznapján történt.
A munkahelyemen, az irodába bejött az egyik munkatársam, aki oda állt szinte szorosan mellém.
A másik megállt az ajtónál, és beszélni kezdett.
Beszélt az életről, a születésről, az elmúlásról.
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A szorosan mellettem álló kolléga sűrűn bólogatva értet egyet a másikkal. Egy pillanat tört része alatt hasított belém, hogy ezek valami rossz hírt akarnak velem
közölni. Valami nagyon rossz hírt. Akkor már felálltam
a székből és önkéntelenül a szívemre tettem a kezem,
mikor végre kinyögte a kolléganő, hogy a volt férjem
halt meg.
Tudom, hogy most nagyon elítélőt fognak rólam
gondolni, de bizony nagy kő esett le a szívemről. Arról
nem beszélve, hogy a családom szinte minden tagjára
gondoltam, csak a volt férjemre nem. Annyira távol
volt már tőlem, annak ellenére, hogy számtalanszor
kifejtettem mások, nem egyszer a kollégák előtt, hogy
nekem ő volt a nagy szerelem. Hangoztatva azt, hogy
nekem bizony addig nem kell más férfi, csak ha olyan
érzést vált ki az érintése, amit a volt férjemnél éreztem.
Ezek a kijelentések sarkalták a kollégákat arra,
hogy védelmet vonva körém, közöljék a rossz hírt.
Természetesen a hirtelen kapott rossz hír megviselt,
de ennyi még nem váltott ki nálam sokkot. Másnap
kaptam az üzenetet, hogy hívjam fel a patológiát, mivel a volt férjem, régi típusú személyi igazolványában,
az én házam volt bejelentett lakásként beírva. Igazán
ezt sem értettem, mivel én soha nem adtam neki engedélyt arra, hogy a házamba bejelentkezzen.
Végül is ezen már nem fogok agyalni, van így is
elég bajom - gondoltam.
Most itt van az új probléma, hogy hogyan mondjam meg a fiamnak, hogy meghalt az apja.
Délután négy órakor hazaindultam a munkából.
Vettem a Pluszban finom puha kenyeret, vajat, szeletelt sajtot, téliszalámit, tejet, pár darab, különböző
csokoládét. Beleraktam a kosárba még egy zacskó
csokis nápolyit is, aztán hazaindultam.
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Most még azt sem mérlegeltem, hogy holnap is
nap lesz és akkor mit eszünk, ha így szórom a pénzt.
Nem tudtam olyan lassan menni, hogy végül is el ne
fogyjon az út. Amint beléptem az ajtón, lepakoltam a
cuccot, amit vásároltam. Az akkor 15 éves fiam, szokásához híven könyékig belemászott a szatyorba.
Egyből a legnagyobb csokoládé akadt a kezébe. Letépve a csomagolást, szinte egy falásra bekapta az egészet és már nyúlt is a következő édességért. Valamit
nagyon meglephette a fiam, mert félúton megállt a
keze. Rám nézet
Valami baj van, - kérdezte.
Édesapád meghalt - mondtam, miközben az
arcomon végig folyt a könnyem.
Anyu! Én tudtam, hogy valami történt, mert
nem szoktunk, mi ilyen finom dolgokat csemegézni szólt a gyerek, miközben kivette a csokoládés nápolyit
a szatyorból.
Kibontotta és elkezdte enni. Én meg csak néztem
könnyes arccal.
Kisfiam, ugye értetted, hogy mit mondtam az
előbb?
Persze, hogy hallottam. Meghalt az apám. Én
tudtam, hogy meg fog halni - jelentette ki Győző.
Honnan is, - kérdeztem rá.
Találkoztam vele valamelyik nap. Megölelt és
megpuszilt. Az volt a furcsa, hogy nem volt rossz illatú. Akkor olyan apaszaga volt. Azt mondta nekem,
hogy ezt jól elcseszte. Én kérdeztem, hogy mit, de
csak annyit mondott, hogy mindent. És még a ruhája
is tiszta volt. Kopott, de tiszta. Jó volt így látni - szólt
a fiam, miközben újabb adag csokoládés nápolyit tömött a szájába.
Nem tudtam eldönteni, hogy most kell-e aggódnom a fiam miatt vagy sem. Amit látok azaz, hogy
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szinte derűsen tömi magában a csokoládékat. Lassan
már a csokis nápolyit is befalta. Pedig negyed kilót
vettem.
Nem akarsz velem beszélgetni - kérdeztem.
De nem akart, inkább kiment a szobájába számítógépezni.
A nap további része ugyan olyan volt, mint máskor.
Pakolgattam egy kicsit, még ettünk pár falatot a hozott finomságokból, megfürödtünk, aztán ment ki-ki a
saját szobájába, aludni.
Úgy éjfél körül arra ébredtem, hogy az a nagy,
tizenhatodik évében lévő fiam, odafeküdt az ágyamba
mellém, átölelt és elkezdett zokogni. Hosszú percekig
vigasztaltam simogatva. Egyszer csak elkezdett beszélni.
Elmondta, arról az esetről az igazságot, amit sejtettem ugyan, de bizonyos nem voltam benne.
Amikor egy láthatás alkalmával, az apja elvitte sétálni.
Mivel késő este tíz után sem hozta még vissza felhívtam a rendőrséget bejelentve, hogy a 6 éves kisfiamat
az apja még nem hozta vissza a sétáról, ahova elkérte.
Még le sem tettem a telefont, egy taxi állt meg a
kapum előtt. Az egyik, általam is ismert taxis volt, aki
haza szállította a fiamat. Éppen csak belekezdett a
mondókájába, hogy honnan is, mikor meghallottuk a
szirénázást.
Elmondtam, hogy biztos ide jön a rendőrség, mert bejelentettem a gyerek eltűnését. A taxis ismerős, azt
mondta, hogy ő nem akar semmi rendőrségi ügybe
belekeveredni és elment. Én is tartottam magam ehhez, a gyerek meg amúgy sem volt hajlandó beszélni,
ezért azt állítottam, hogy egy autó állt meg a ház
előtt, kirakta a gyereket és elment. Ennek ellenére a
gyereket a rendőrök által kihívott mentő bevitte a kö-
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zeli kórházba. Persze én is mentem vele. Mivel ragaszkodtam ahhoz, hogy a gyerek mellett maradjak, és a
gyerek is zokogott utánam, végül is reggelig maradtunk bent a kórházban és reggel, mivel semmi bajt
nem állapítottak meg, haza is mehettünk, kapva erről
egy zárójelentést, amit a rendőrségnek is megküldtek.
Végül is ennyi volt a story, amit arról a hat óráról tudtam, mert nem mondott róla senki nekem többet. No,
ezt a hat órát mondta el nekem akkor a gyerek.
Elmesélte, hogy mikor elment az apjával, az bevitte egy kocsmába, aki ott elkezdett inni. Egyszer csak
beállította az egyik sarokba, hogy most el kell neki
menni, de mindjárt jön, addig álljon ott türelmesen.
Az én kicsi szentem meg állt. Szépem besötétedett. A kocsma, változó vendégköréből senkinek sem
tűnt fel a sarokban álldogáló kisfiú. Egyszer aztán, már
mikor nagyon kellett a gyereknek pisilni, csak kiszaladt a WC-re. Mikor végzett, rohant vissza, nehogy a
visszatérő apukája ne találja meg őt ott, ahova állította.
Mivel azt hitte, hogy az idő alatt, biztos megjött az
apja, és mivel nem találta, el is ment, mégiscsak
odament a pulthoz és rákérdezett a kocsmárosnál.
Mondhatom, jól meglepődött a kocsmáros a gyerek
láttán. Először a rendőrséget akarta hívni, de a kávéra
betérő taxis mondta, hogy ismeri a kisfiút, így a kocsmáros költségére hazahozta.
Elmondta még a kisfiam, hogy mennyire félt ott a
sarokban, azt is, hogy attól is félt, hogy nem találnak
rá, és akkor ő egy elveszett gyerek lesz. Legfőképpen, hogy mi lesz énvelem, hisz nekem ő a szemem
fénye, és mivel számtalanszor hangoztattam, hogy ha
nem lenne, én sem akarnék élni, nagyon féltett engem.
Egy hat éves gyerek!
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Egyáltalán tudják azok a szülők, akik így bánnak
a gyerekükkel, hogy mit vétenek ellene?
Akkor utoljára, még az én édes kicsi fiam volt, és
mint kiskorában átölelve engem, mély álomba sírta
magát.
Másnap a gyerekkel együtt bementünk a patológiára, ahol elmondták, hogy hogyan halt meg a volt férjem. Szokásához híven berúgott, bevett több szem
altatót és úgy részegen, az altató hatására, az utcán
elaludt. Mire reggel rátaláltak, a mínusz öt fokos hidegben megfagyott. Nem akartam, hogy ezt végighallgassa a gyerek, de nem volt hajlandó elmenni mellőlem. Azt mondta, ha én kibírom, akkor ő is. És milyen jó volt, hogy velem volt. Ha nem lett volna, nem
kellett volna olyan erős embert játszanom és ott omlottam volna össze a patológián. Már csak azért is,
mert az átadott holmik között egy erősen szakadozott
fénykép is volt a fiamról, amit, az elmondások szerint
az apja kezéből szedtek ki.
A jegyzőkönyvben ugyan azt írták, hogy baleset
volt a halála, de a jelek alapján, és az, amit a fiam,
elmondott az apjával történt utolsó találkozásáról tudtam, hogy öngyilkos lett.
Igaz ugyan, hogy sokáig nem tudtam sírni, de az
tény, hogy a híresen szép barna hajam pár nap alatt
megőszült. Pár hónap alatt pedig harminc kilóval lettem nehezebb. És soha többet nem tudtam már úgy
nevetni, mint annak előtte.
De mert az élet nem áll le, csak azért mert én,
szerelmes vagyok, a Google-t bekapcsolva megnyitottam a társkeresőt és rá klikkeltem Károlyra, a meglepetéshez.
Azt az előbbiek alapján is gondolhatja bárki, hogy
én egy kicsit (nagyon) ügyetlen emberke vagyok.
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Így adódott az, hogy amikor képet raktam fel, bizony
csáléra, sikeredet.
Én az ügyetlen, honnan is tudhattam, hogy hogyan
kell megfordítani a képet.
Így adódott, hogy az egyik legújabb kép, amit feltettem, fekvő lett.
Pedig ez a kép volt az, ami a mai valómat legjobban mutatta.
Úgy gondoltam, ha így, az előző képhez képest, tíz
kilóval többet nyomó és ősz hajú képpel is tetszem
bárkinek, ám legyen, de én bizony nem árulok tovább
zsákbamacskát, még akkor sem, ha egyértelműsítve
az ittlétem okát, barátkozást írtam oknak.
És lássanak csodát!
Leventének még így, ősz hajjal is tetszettem.
És ami meglepett, nem csak neki.
Károly, az egyik levelezős-barátkozós társam is értékelte a képet és - itt elégé komoly vagy – megjegyzést
írta alá.
Akkor készültem Budapestre, és mivel Károly szegedi
volt, gondoltam meghívom egy villám randira’, hisz
mégiscsak ő volt az első társkeresős férfi az életemben, aki megdobogtatta kisszívem. Az más, hogy kapcsolatunk a későbbiekbe szellős, de rendszeres levelezésre korlátozódott.
No és a meglepetés, amit tartogatott számomra az
volt, hogy feltett a csálé kép mellé egy kis programocskát, amellyel, még nekem is sikerült megfordítanom a képet.
Hát kérem, ilyen egy társkeresős barátság!!
Nagyon büszke voltam magamra, nagyon büszke
voltam Károlyra, és nagyon örültem, hogy ráklikkeltem akkor, erre a társkeresőre.
Azért azt nem hallgathatom el, hogy ezen a társkeresőn is előfordulhatnak furcsa esetek.
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Ismerősöm mesélte, aki szintén társkeresős, hogy
úgy járt egy helyes fickóval, hogy elmenve az első
randevúra, rövid, de annál forróbb levélváltás és éjszakai virtuális szeretkezés után nagyon, de nagyon
csalódott az fickóban. Igazából nem azért, mert nem
felelt meg az elvárásainak, így ránézésre, hanem
ahogy viselkedett, egy olyan, igazi virtuális szerelmeskedős éjszaka után.
Persze azért ne gondoljanak rosszra, nem szemtelen, vagy durva és trágár vagy mi rossz is van, még-re
gondoljanak.
Amikor ismerősöm megérkezett a megyeszékhelyre, az első személyes találkozásra, több órai kozmetikai kezelés és fodrászatba töltött óra után, felvéve a
legszebb ruháját úgy érezve, hogy a legfelkapottabb
manöken is kutyagumi hozzá képest.
Az első pillanatok meggyőzték arról, hogy az előző éjszakai virtuális szeretkezés nem csak az ő lelkében, de
partnere lelkében is nyomot hagyott. Ennek bizonyítéka volt az a kicsi, de annál gyönyörűbb virágcsokor,
amit partnere szorongatott a kezében. Egész a sínekig
ment elébe a fickó.
Rögtön a kezébe nyomva a virágot, majd a kezét megfogva kivezette a parkolóba. Itt beültette a Suzukiba
és elhajtott a Center parkolójába.
Onnan szépen besétáltak a presszóba. Egy csendesebb
helyre leülve, a fickó odahúzva a székét elé, megfogva
a kezét mélyen a szemébe nézett.
Eddig akár egy Oscar-díjas szerelmes film is lehetett
volna.
De nem az volt.
Szép vagy, és nagyon helyes - szólt a fickó
Szóval, én nem vagyok egy nősülős fajta, és így rád
nézve, bármennyire is fáj a szívem, de meg kel, hogy
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mondjam, Te az a nő vagy, akibe az ember őrjítően
beleszeret, és aztán elveszi feleségül.
De én nem nősülök. Nem!
Nézd, nem akarlak belerángatni semmibe. Szerintem
túl becsületes vagy ahhoz, hogy a szerető szerepét
eljátszd. Én elsősorban szex kapcsolatot keresek.
Ezt világossá akarom tenni, amiben azt hiszem
nem vagy otthonos.
Célom kimondottan a szex és a kielégülés.
Érzelmi kapcsolatba nem akarok belemenni. Szerintem a Te erkölcsi normáiddal ez nem egyeztethető
össze. Mint mondtam, őszinte leszek.
De te nem ilyen vagy. Ugye azért nincs harag?
Aztán megfogva barátnőm kezét, végigcsörtetett a
presszón, ahol semmit sem fogyasztott, egész a parkolóig, beültette a Suzukiba, kiröpítette a vasútállomásra, odakísérte a vonatához és felültette.
Felültette?!
Igaz, ami igaz, barátnőm még most is azon agyal,
hogy most a fickó megsértette-e, vagy őszinte
volt?
Mint minden nap, most is alig vártam, hogy kigyulladjon Levente képe mellett a fény, ami azt jelentette,
hogy megjött, és bekapcsolta a számítógépet.
Szióka’! Megjöttél! Vacsoráztál már, vagy
megint
egész nap rám gondoltál - kérdeztem.
Sorba válaszolok.
Fontossági sorrendben.
Nagyon szeretlek.
Megvacsoráztam és aközben is rád gondoltam.
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Neked fogalmad sincs, hogy mit tettél velem.
Mikor a férjem meghalt, egy hét alatt megőszültem.
Pár hónap alatt felszedtem harminc kilót. Most kezd
alakulni a lelkem és a testem is. Levente, vigyázz rám.
Annyira szeretlek – írtam.
Te meg velem. Köszönöm az előleget - jött a
válasz.
Más ember lettem. Magabiztosabb, még tán
szebb is. Mindenesetre jobb és nagyon szeretlek. Arról
meg mondj le, hogy ez előleg volt. Nálam nincs előleg.
Amit kapsz, azt vissza is várom, nem annyit, nem
ugyan azt, de ugyan olyan szeretettel.
Tudd, hogy Te vagy az első, az egyetlen a legédesebb szerelem. Tudod, a megismételhetetlen. Akiről
tudjuk, hogy csak egy pillanat az életünkben, mégis
kitörölhetetlen. Tudod, a szerelem gyógyít vagy beteggé tesz, döntsön ágyba, emeljen magasba, hozzon
forró lázba. Ha elér a szerelem, nem éltünk hiába írtam könnyes szemmel.
Mit tagadjam, napról napra jobban meggyőz az idő,
hogy nekem Levente nem csak életem nagy szerelmét, de az elkövetkező időszakra életem párját is jelenti.
Avval is tisztában kellett lennem, hogy én családot
már nem adhatok neki, ahogy ő se nekem, én csak a
szerelmemet adhatom. Mivel elfogadtam magamban,
hogy Levente házas, amin nem tud és nem is akar változtatni, nekem kell berendezkednem, a szerető státuszra.
Tudomásul kell vennem, hogy az élet nekem már
többet nem adhat. De végül is mi voltam én, mielőtt
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nem ismertem Leventét? Egy érzékeny, bátortalan
senki. És mi vagyok most? Igen, egy határozott, az
élet dolgai iránt érdeklődő ember. Aki eljár kiállításokra, eljár író-olvasó találkozókra, most színházba készülök. Esténként pedig a szomszédokkal sétálgatok,
itt a szépséges környékünkön.
Ahogy közeledik a kilenc óra, egyre izgatottabb vagyok. Akkortól ér rá az én kedvesem, arra, hogy az
internet segítségével beszélgessen velem. Ez már így
van hetek óta.
Nyitom is.
Itt a levél.
Ó, te drága Leventém, hát nem tudlak megelőzni. Ma
megint te írtad az első levelet.
Drága Kicsi Nócskám’! Küldök neked egy
szépséges verset, igaz nem én írtam, de én küldöm az
én kis virágomnak:
Eddigi, elröppent életünk során,
Mindenki átélt legalább egyszer
ilyen csodát.
Jött a férfi s várt a nő
És megjelent a csodatevő.
Szívedhez a kulcs,
Miért van oly mélyen?
Miért is hagytad,
hogy minden éjjen
csak álljon a férfi,
várva a csodát.
Miközben Te könnyekkel
Öntözted a férfi lába nyomát.
/a szerző/
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-Drága Leventém! Annyira hiányzol, pláne így,
hogy nap-mint nap olvasom a Nó és a közted folyó
levelezést. Ne hidd, hogy féltékeny vagyok, ó dehogy,
de irigylem Nó-t, hogy ő az a nő, akibe szerelmes lettél. Nem tudom, hogy nekem most hol is van a helyem
a te életedben. A családod, a családod, Nó, a szerelmed, én meg egy senki vagyok, akinek a státusza meg
sem nevezhető. Levicske’! Köszönöm, hogy hagytad,
hogy megpróbáljam. Köszönöm, hogy adtál azon a
szerdán egy OLYAN ÉJSZAKÁT, ami már örökre az
enyém. Jó éjt Kedvesem! A Te szerető Júd.
Nem értem, ki, mi, milyen szerda éjszakáról beszél?
Levente mi ez a vers, mi ez a levél, Levente,
mit
küldtél el nekem - sírtam az éterbe.
Na de kicsikém, mi ez a pánik, ez egy modern
vers,
ha nem tetszik, rímekbe szedem. Úgy is lesz. Kezdem
is, csak ne hisztiz - írta Levente.
Hogy tehetted, ez nem egy modern vers, ez
a másik levelezős partnered levele.
Jól van, levelezek mással is. Neked is hogy
eset
volna, ha elküldelek, csak azért mert te voltál az új jött a válasz
De Levente! Milyen szerda éjszakát köszönget
ez
itt, neked.
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Tudod mit, Levente!
Menj a francba!
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ÁKOS
Úgy éltem én,
Hogy én voltam az ének,
Megéltem mindent
sokszorosan.

/szerző/

Nem tudom megfigyelted e már, hogy minden
ember ugyan úgy ébred. Felkel, elkészíti a kávéját,
elkezdi szürcsölve inni. Aztán félig éber állapotban elkezd matatni a cigarettás doboz után.
Mikor megtalálja, előbányászik egy szál cigarettát,
a szájába teszi és meggyújtja. Az égő bagóval a szájában próbálja tovább szürcsölni a kávét, miközben
elszívja az első cigarettát.
Ha rá nézel ebben a pár nyugodt percben bárki
arcára, nyugodtságot, megelégedettséget és szinte
boldogságot tükröz. Aztán szív még egy slukot’, felhörpinti az utolsó korty kávét és vége.
El is szállt ennek a pár nyugodt percnek a varázsa.
De ha ebben a pár percben megtesszük és működik,
mért nem tesszük meg többször is napjában?
Hisz napközben is van kávé, a cigarettás doboz is kéznél.
Nagy kérdés!
Na, megyek és megiszom az első kávémat.
Azért tudd, hogy az én arcomon, nem csak a kávétól tükröződik a megelégedettség és a boldogság!
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Kedvesem, Kedvesem!
Ma reggel kaptam meg és olvasom riadtan a válaszleveledet. Nagyon megdöbbentem. Nem igaz, nem lehet
igaz!
Amit érzel azt megértem, de nem gondolkodhatsz így!
Nagyon-nagyon kérlek, gondold át, mert én veled
tényleg csak egy kalandot akartam, de beléd estem és
most már nincs vissza út. Ez viszont azt is jelenti,
hogy a visszaút mentén lévő dolgokat nem lehet és
nem is szabad felégetni és semmisnek tekinteni.
Valóban egy ember sorsa, keresztje az életében
átélt események sorozata. Nekem is és neked is.
Az elmúlt több mint 40 év már szinte történelem.
Ezeket nem lehet semmisnek tekinteni, nem beszélve a gyerekekről, unokákról, akiknek végül is két
szülője van, és nekem legalább is a két szülő gondolatban mindig együttlévőnek jelenik meg.
Nagyon várom a válaszod. Könyörgök, ne tedd
tönkre azt, amit felépítettünk.
Igen, az a május 31-e, az a keddi nap, akár életem legszebb napja is lehetett volna.
Szép verőfényes nap volt, ezért egész kora estig
kint dolgoztam a kertben. Mikor hazaértem láttam,
hogy pityeg a számítógép.
No, milyen kis puncika kereshet? - gondoltam.
Mert ez bizony társkeresős pityegés volt. És nem dicsekvésből mondom, de nem volt olyan nap, hogy legalább egy kicsi punci ne keresett volna. A szép és még
szebb hölgyeket hívtam így, akik, az adatlapom elolvasása hatására, vagy a feltett és legalább 6 – 7 éves
képem hatására keresett. Beléptem a társkeresőre és
láss csodát. Hinni nem akartam a szememnek.
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A világ legédesebb hölgye nézet le rám. Egy kicsit fiatalka, de gyönyörű. Neki is a nyugger szó tetszett, habár kora miatt nem ismerhette a jelentését.
Kedvesen, mégis huncutkodva, megjegyezte,
hogy a fénykép alapján azt állapította meg, hogy nem
csak nyugger, de veszedelmes is vagyok. Legalábbis a
fénykép alapján, írta Zsuzsa.
Már a név olvasása közben megtelt a szívem forrósággal.
Zsuzsa, Zsuzsinkó, Zsuzsácska, Zsúú, Zsó,
micsoda dallamos név - verte a szíven a ritmust.
Nem kellett csak egy perc, hogy eldöntsem, hogy
megmondom az igazat magamról. Ha úgy kellek jó, ha
nem, inkább most az elején váljunk el.
Megköszöntem a dicséretet, és rögtön a tárgyra térve
bevallottam az igazat, hogy nem 56, hanem 65 éves
vagyok. Még azt is elmondtam, hogy azért még van
valami. Mégpedig az, hogy a családi állapotom bizony
nős, már több mint 40 éve.
A füllentésre meg azért kellett ráfanyalodnom, mert az
alig egy hónapos társkeresős múltam során a hölgyeket sorra visszariasztotta ez a tény.
De hát mit csináljak, amikor már nincs és a feleségem
szerint már nem is lesz semmi köztünk.
Jól tudjuk a szexhez két fél kell, méghozzá, normális
esetben különnemű személy. Tudom, hogy evvel most
mindent elrontottam, de hát jobb az elején, ha egyáltalán lesz folytatás, tisztázni a dolgokat
- Kézcsókkal minden jót kívánva, KÍVÁNVA írtam, a vesztesek bátorságával.
Azért egy kicsit gondolkodtam, hogy milyen nevet is
írjak a levél alá. Végül, maradtam az Ákos, az igazi
nevem mellett.
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Egy jó negyedórai várakozás után, megint pityeget
a gépem. Zsuzsa volt. Rákérdezett, hogy hol is lakom
és gratulált a hosszú házasságomhoz.
- Ezt nem szánalomból mondom, inkább csodállak
ezért, és irigyellek, ha már én nem tudtam ilyen sokká
házasságban meglenni. Persze, kinek így, kinek úgy
sikerül - írta Zsuzsa.
Azért nem hagyta ennyiben és folytatta csipkelődve.
Szépen rám pirított, hogy milyen kis hazudós is vagyok, hisz aki házasságban él, az egy ágyban is fekszik élete párjával, és ott nem csak alvás van. Csak
úgy jó tanácsként azt is megkaptam, hogy kanyarodjak csak szépen vissza az asszonyhoz, ha már ilyen
sokáig együtt vagyunk.
-

Azért örültem neked, főleg a kócos, ámde
hazudós fejednek. További szép napokat, hónapokat és éveket. Szervusz - köszönt el Zsuzsa.

-

TÉVEDÉS! Már több mint négy (4) éve nem alszunk egy ágyban, sőt még egy szobában sem. A
többi stimmelne, de mégsem stimmel - írtam
gyorsan nehogy kilépjen itt nekem!

-

OKÉ értem - jött a válasz.

Szépen beszélgetni kezdtünk, arról, hogy hol is lakom,
amit dehogy is mondtam meg, és a jó öreg időjárásról.
Meg is jegyezte, ez a gyönyörűség, hogy csábító a téma, de jó lenne már váltani. No, én gyorsan váltottam
is és elmondtam, hogy sűrűn járok Budapestre és onnan csak egy ugrás, ahol lakik. Fel ajánlva azt, hogy
ezután még gyakrabban járhatok és akár találkozha-
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tunk is valahol, ha a veszélyességem ellenére nem fél
tőlem.
A lényeget én leírtam. A következő lépés, véleményem
szerint, a személyes találkozás kell, hogy legyen, ha
mindkettőnk akarja.
Azért a gyors válasz kicsit meglepet, vagyis a tartalom. Mert kifejtette a kicsi Zsuzsácska, hogy nem
olyan félős ő és szívesen találkozna velem. Az meg
egyértelmű, hogy mindketten szeretünk beszélni, így
meg is van a közös kettőnkben. Rögtön felajánlva a
találkozás lehetőségét.
Ez még nekem is gyors volt, ezért egy kicsit magyarázkodtam, de végül is annyiban maradtunk, hogy
megszervezem a találkozót úgy, hogy mind kettőnknek jó legyen és tájékoztatom, előre is megköszönve a
lehetőséget.
Szépen elmondtam, hogy csak a korommal éltem
vissza a többi elvárásnak megfelelek.
Van autóm, nem dohányzok, nem iszok, nem hagyom
el magam. Sőt. Nem zörögnek a csontjaim és szeretek, szeretnék odabújni.
Ha azt nézzük, mi férfiak valóban többnyire azt akarjuk, de nem mindig és nem csak azt. Őszinteségi rohamomban elmondtam Zsuzsának, hogy sokat kihagytam az életem legjobb részéből, és az idő egyre fogy.
Jó lesz ezen elgondolkodni, mind kettőnknek elalvás
előtt. Jóéjszakát és szép álmokat kívánva léptem ki a
társkeresőből.
Mivel a másnapi levél szerint nagyon kedvező volt a
fogadtatás Zsuzsa részéről máris elkezdtem tervezni
és szervezni a találkozót és megnyugtatásul tájékoztattam arról, hogy a nejemmel oly-annyira laza a kapcsolatunk, hogy már évek óta nem is szexelünk.
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Az én külön véleményemet is elmondtam, hogy részemről is elsősorban az odabújás és a gyengéd simogatás a lényeg. Persze a többi is fontos.
Mivel több vállalkozásban is benne vagyok, így az alibi
nem lesz gond majd alkalmanként.
- Az én egészségem rendben, csak a szívembe van
egy kis “űr”!! Van még hely valakinek. OKÉ - írta Zsuzsa.
- Kedves Zsuzsa!, Zsuzsácska!, Zsuzska!, vagy
egyszerűen Zsú!? Hogyan is nevezzelek, Te Drága Nő.
Hogy szeretnéd, hogy becézzelek? Vagy legtömörebben jövendőbeli Kedvesem - kérdeztem, nehogy megbántsam már az elején e tündért.
- Drága Kicsi Tündérlány! Kicsi Zsú! Köszönöm,
hogy megadtad a telefon-számodat. A hangod, mint a
fényképed, határozott, kiegyensúlyozott és nagyon
kellemes - duruzsoltam a telefonba.
Azaz igazság, hogy nem bírtam már magammal, így
fogtam a kocsi kulcsot, feltankoltam és irány Zsú.
Azt se bántam, ha lebukok, de azért gondoskodtam
háttér elfoglaltságról.
Hát mit is mondjak? Szép a nő. Olyan, olyan kis,
itt is húsi, ott is húsi. Pont olyan amilyen nekem a
gusztusom. Én ugyan nem sokat teketóriáztam volna,
hisz az ágy egy karnyújtásnyira volt, de nem, nem
engedett a kis boszorkány. Csók volt minden mennyiségben, tipi-tapi is, és kész. Ennyi. Majd legközelebb,
ígérte. Azért ez is több volt a semminél. Ahogy haza
értem várt az üzenet, hogy nem csalódott, olyan vagyok, ahogy megálmodott.
Igaz ugyan, hogy meglepetés voltam, de kellemes
meglepetés.
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Azért vigyázz, nehogy Rád szokjak. Nem is tudom,
hogy mit mondjak. Szerintem aludjunk rá egyet, aztán
majd kiderül, hogy mit is gondolunk egymásról. Nekem mindenesetre, tetszenek az okos férfiak és te az
vagy - írta Zsú.
- Drága Zsú! Hát persze, hogy találkozunk és
reményem szerint, nem is sokára. Drága Kicsi Zsú!
Olyan vagy, mint amilyent szeretnék megkapni. Okos,
értelmes, rajongó, de mégis racionális nő, aki tud és
mer és szeret az ember szemébe nézni - válaszoltam.
-

Most már aztán igazán be vagyok zsongva. Ezt el is
mondtam Zsúnak, kifejtve, hogy most már nem csak,
mint beszélgető partnerre számítok rá, hanem mint
nőre, mint Nőmre.
A találkozásig meg szépen szövögesse a hálóját, amibe az én halacskám, reményeim szerint majd szépen
bele úszik.
Azt is tisztáztuk, hogy én minden nap reggel 8-ig és
este kilenctől vagyok elérhető, mivel több elfoglaltságom is van, aminek eleget kell tennem, hisz a nyugdíj,
nekem is nyögdíj’, azt pótolni kell. Most meg pláne,
hogy Zsú belépet az életembe, hisz nem várhatom el,
hogy ő fizessen.
Igenis a férfi vendégelje meg a nőt, ha már puncit
akar. Természetesen a hétfő esti újságíró klubról nem
mondok le, még akkor sem, ha tudom, hogy másnap
ismétlik. Ez már olyan belém rögzült dolog, amiről
nem tudok és nem is akarok lemondani.
Hát nem mondom, azért jó kis bele való hölgyecske az
én Zsú-m. Első szóra bele ment a virtuális szeretkezésbe, mondta, hogy akkor izguljon a szemünk. Azért
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nem olyan egyszerű ez a virtuális bármi, én minden
esetre azt éreztem, ha nem hagyom abba, de azonnal,
kirohanok, beugrok az autóba és meg sem állok Zsúig. Úgyhogy ennyiben maradtunk, hogy várunk, álmodunk, és addig csorog a nyálunk.
- Azért tudod, hogy Te egy “dög” vagy? Hoztad ezt
a gyönyörű virágcsokrot olyan zölddel, ami nagyon
soká fog elhervadni. Jól látom az akaratot? Hogy sokáig gondoljak rád? Tudod, hogy évekig is eláll. Csak
nem azt akarod, hogy évekig, csak gondoljak rád szólt az üzenet.
Minden esetre én úgy lángolok, mint huszonéves koromban. Nagyon kell az a találkozás. Remélem, hogy
nem leszek szerelmes. 60 fölött lehet még szerelmes
egyáltalán az ember? Végül is nincs az korhoz kötve,
csak az oldalbordám’ gondolja azt, hogy ilyen korú
férfinak nem kell a punci. Nagyon is! Tudom én, hogy
még idegen Zsu, de majd szépen összecsiszolódunk.
Azt viszont megmondom jó előre, hogy már az
elején kikötök jó pár dolgot.
Simogatás, orális szex, puncizás, meg ilyesmi. Nélkülöztem én ezeket épp elég ideig. Jó, tudom ezekért a
gyönyörűségekért áldozatot is kell hoznom. 1-2-3 napos wellness, kis anyagi támogatás, de majd óvatosan
vezetem be ezekbe, nehogy rákapjon.
Abban meg igenis igaza van az én kicsi Zsúmnak,
hogy a nejem nagyon is biztonságban érzi magát.
Engem már csak konyhai rabszolgának tart. Kapálok,
palántázok, betakarítok, még a befőttet is én teszem
el. És mit kapok ezért? Hát semmit. A minap is, mikor
megláttam reggel pizsamában ülni a TV előtt, mint oly
sokszor oda léptem, lehúztam a nadrágját és jó nagyot cuppantottam az illatos punciba. Imádom így,
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még fürdés előtt. Ez minden napos játék volt köztünk.
Aztán még a kukit’ is oda nyomtam, egy puncipuszira. Hát nem nagyon tetszet életem párjának. Még
jó, hogy nem pofozott fel. Nem szexelni akartam, csak
játszani, mint régen. De már semmi sem olyan, mint
régen.
Élni se lenne kedvem, ha nem jött volna ez a kicsi nő.
Elismeri a szellemi értékemet és evvel a szívem csücskébe fészkelte be magát. És ha nem is bénított meg a
sok dicsérő szó, azért nagyon cirógatja az önérzetemet. Máris jól befészkelte magát a szívem csücskében
és remélem jó sokáig ott is akar maradni. Már csak
azért is reménykedem, mert kifejtette, hogy nagyon,
de nagyon az vagyok, akit ő kereset.
Hát igen, a csodák akkor jönnek, amikor már nem is
számítunk rá. Mikor már azt hiszi az ember, hogy csak
az álmaiban léteznek ezek a szavak, érzések, tettek.
Aztán hupp’, és itt van. És ami csodássá teszi, hogy
van kivel megosztani a nappalokat, az éjszakákat, az
életünket.
Még az aranyos kis csintalankodása is tetszik, ahogy
évődik itt velem a neten. A kis csintalan, még huncutkodott is velem, mikor megszerveztem a találkát.
- Drága kicsi kincsem, ne csúfolódj. A kezedet már
fogtam, a szádat már csókoltam, most a tested érintése következik. Most megmutatom, milyen egy vágyakozó férfi simogatása. Tudod mit, ne is fürödj este,
majd én letisztítom az édes kicsi testedet - szóltam.
Csak nem pótolni akarod, az elmulasztott
lehetőségeket, és mi az, hogy amíg lehet - huncutkodott továbbra is.
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Drága kicsi lány, hát persze, hogy pótolni kell és ha
lehet olyan partner kell hozzá, amilyen Zsú, aki maga
is akarja és élvezi és reményeim szerint provokálja is.
Mennyire igaz, hogy a szex az agyban kezdődik, aztán
folytatódik a szívben és így megy lefele a többi testrészbe. Igazából nem értem, mért is kell ezt az élvezetett elrontani a gumival, de ha Zsú ragaszkodik hozzá
ám legyen. Én meg a gumi előtti orális kényeztetéshez
ragaszkodom, persze, csak finoman adagolva a ragaszkodásokat.
Ó istenem, mennyire szeretem és milyen ritkán volt
benne részem, mivel az én Anikám nem szerette.
Szerencsémre nyitott fülekre, illetve fülecskékre talált
a kérésem.
- Nem értem a nejedet, Te egy igazi férfias férfi
vagy, aki miatta kell, hogy másnál keresse a földi
örömöket. Egyáltalán szeret ő téged? És téged mi is
köt még hozzá? És ezek után miért is érzi oly nagyon
biztonságba magát - jött a kérdés.
No, erre, mit válaszoljak?
- Nézd kicsi Zsú. Az én Anikámmal nem lehet
leülni, ahogy lefeküdni sem lehet már évek óta. De ezt
majd később megbeszéljük. Veled persze szívesen
leülök, de inkább lefekszek, és csókolózás közben
megbeszéljük. Én azon a nézeten vagyok, hogy az
öregkori szex az ajándék kell, hogy legyen mindkét
félnek. Különben is miért ajándékoznák meg olyan valakit, aki nem örül az ajándéknak. Drága Zsúm! Valami azt súgja nekem, hogy általad olyan élményben
lesz részem amilyent még soha nem éltem át. Valószínűleg ez lesz a teljes beteljesülés - írtam.
-

Drága Ákos! Tudod én több akarok lenni neked,

~ 87 ~

mint valami alkalmi kaland, hogyha olyanod van, eljössz, és aztán visszamész, kitudja mennyi időre. Jól
gondold meg, hogy vállalod-e ezt? Mert ha nem akkor
ne is gyere. Nekem nem ígéret kell, de nem is az,
hogy állandóan a szoknyámon ülj. De azt sem akarom,
hogy csak akkor kelljek, amikor te akarod.
- Édes szívem! Ígérem, hogy meg leszel velem
elégedve. Csak elkapkodni hagyni nem szabad, mert
nem tolakodós, nem erőszakos a viselkedésem. Nyugodtan tegyél velem bármit, de én csak ott tudok
megmaradni, ahol megbecsülnek.
- Nézd Ákos, én azt őszintén mondtam neked,
hogy én téged vártalak. Éppen ilyen embert képzeltem, el magamnak, mint te vagy. Hihetetlen? Pedig
így van. Én is érzek valamit irántad, ami tudom, hogy
még fokozható, és igenis táplálni kell a tűzet, hogy ne
hamvadjon el a láng.
- Kicsi Zsú! Valóban olyan jó veled beszélgetni,
csókolózni, együtt lenni, hogy ennél jobb már csak az
lehet, ha beteljesül. És a beteljesülés újabb és újabb
beteljesülést fog generálni.
- Ebből azért nem lesz házasság? Én olyan
csodálatosnak tartom az olyan házasságokat, ahol két
ember egymás mellett öregszik meg, ismerik egymás
mozzanatait és rezdüléseit.
- Én meg azt gondolom, hogy ilyen nincs, mint
ahogy tökéletes nő vagy tökéletes férfi sincs. Mikulás
az van, mert hisszük a létét, persze ahogy korosodik
az ember itt is kiderül az igazság.
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A régi öregek is sokat szenvedtek a házasságukban,
de akkor még nem volt internet, amivel gyógyítani is
lehetet.
- Ákicám’, ha a lelkiismereted berzenkedik, akkor
akár bele se vágjunk semmibe. Én nem akarom, hogy
miattam rossz napjaid legyenek. Ezért mondtam, tisztázd a pároddal. Persze itt szép lehet az ember, de
okos nem - szólt Zsú.
A lelkiismeretem csak abban a vonatkozásban
van
korlátozva, hogy amíg lehet, addig nem akarom Anika
tudtára hozni. Mindig is azt mondta, hogy aki fogta, az
vigye, de azt is, hogy bárcsak már valaki jobb lenne
neked és hasonlókat. Igaz, ami igaz nem illünk össze,
mert ő egészen máshonnan látja a dolgokat, mint én
és a bőréből sem én, sem ő nem tudunk kibújni.
- Na látod, akkor meg honnan gondolod, hogy
elemésztené magát. Szerintem evvel ő csak zsarolni
akar téged. Állj elé, hogy jött valaki, aki elvisz. Lássuk, mit szólna - írta Zsú.
-

Az a helyzet, hogy nagyon kell ez a nő, de nem akarom ilyen családi dolgokba beleavatni. Egy dolog a
család, egy dolog a szex. Most meg kezd elég veszélyes vizekre hajtani a kicsike Zsú, és úgy, hogy még
csak a punci közelében se voltam. Igaz, keddre már
lefoglaltam egy szobát az egyik út melletti panzióba.
Azért biztos, ami biztos, csak egy éjszakára. Aztán
majd meglátjuk.
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Sokszor gondolok arra a május 31-ére. Vajon mit
tettem és mit nem tettem annak érdekében. hogy
egyértelmű legyen a szándékom.
Mint nős ember, mint olyan nős ember, ki nem
akarja a házasságát felrúgni akar úgy kapcsolatot kialakítani egy hölggyel, hogy sem a hölgy, sem én, sem
a házasság ne sérüljön. - ez volt a szándékom.
Számtalanszor megnéztem az adatlapomat.
Egyértelmű volt, hogy nős vagyok.
Átnéztem a levelezéseinket.
Nincs olyan nap, ahol legalább egyszer nem mondtam
volna el, hogy a házasság nálam az első. A feleség, a
gyerekek, az unokák. Minden más utána jön. És ezen
nem tudok és nem is akarok változtatni.
Így átolvasva a levelezést, belátom, hogy volt, hogy
panaszkodtam a feleségemre, meg a gyerekeimre,
meg úgy általában mindenre. Azt is elismerem, hogy
tettem olyan kijelentést, hogy elegem van már mindenből.
A veszekedésekből, a mellőzöttségből, abból, hogy
Anikának mindenki fontosabb, mint én.
Elegem volt, már abból, hogy nekem csak annyi volt a
családon belüli teendőm, hogy fizessem a rezsit, hogy
rendbe tartsam a kertet, az udvart. Még főtt étel is
csak akkor került elém, ha én megfőztem. Na, jó néha
sült krumpli. Egész napi kapálás után? Nem mondom
jól meg lettem etetve.
Mégis az a több mint 40 év, azt nem lehet nem meg
történté tenni.
Végül is, hogy hogyan kerültem az alsó végekről ide,
nos ennek a előtörténete, nem a legelejétől, már 30
évnél régebbre nyúlik vissza.
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Anyósom alsóvárosi háza mellett a szomszéd kiigényelte a telkük egy részét. Akkoriban lehetett ilyet
tenni, ha jó volt az összeköttetés.
Mivel nem volt más választásuk felajánlották,
- már 10 évvel korábban is meg tehették volna, hogy építkezzünk. Így nem veszik el a telket.
40 ezer forinttal és egy, az OTP-nek egy év múlva átadandó lakás hátterével neki kezdtünk az építkezésnek. Mármint én, mert a lányok 8, illetve 10 évesek
voltak. Anika, mint mindig, ekkoriban is beteg volt.
A kandidátusi vizsgám letétele után az egyetemi munkám mellett megkezdtük az építkezést.
A telket úgy kaptuk meg, hogy anyósom és apósom
örökös haszonélvezeti jogot kötött ki.
Egy nagyon ügyes kőműves mesterrel 1981 koratavasztól kezdve, időnként néhány tanítvány – persze
nem ingyen, erre nagyon vigyáztam, néhány haver és
napszámos is besegített, de többnyire ketten, egy 10 x
12 m alapterületű, 3 szintes, eltolt szintekkel, nagy és
erős házat építettem.
Augusztus 20-ára már zöld ág állott a házon, vagyis
tető volt rajta.
A vakolás, belső munkálatok év végéig, illetőleg 1982
tavaszáig úgy ahogy elkészültek.
Április végéig át kellett adni az OTP-s lakást. Kiköltöztünk úgy, hogy még nem volt készen a lakás. Ekkoriban “készült el” a kisfiam, aki december 15-én megszületve a kályhás fűtésű szobába jött haza.
Anyósom és apósom az első szinten levő legnagyobb
szobát vették a haszonélvezet alapján birtokukba.
A munkálatok bizony erősen igénybe vették a
szervezetem. Akkoriban még nem volt autóm, így az
iskolai órák utáni segédmunkához bizony-bizony szinte
rendszeresen kellett az utántöltés és másnap is újra.
No, akkoriban szoktam meg, hogy annyit kell dolgozni,
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mint az állat. Kicsi fiam születésekor – annyira vágytam őt, olyan nagyon örültem neki - hogy megfogadtam addig, míg a fiam nagykorú nem lesz, hűséges
leszek ahhoz, aki világra hozta őt, nekem. Így is lett.
1983 tavaszán Anika visszament dolgozni a munkahelyére, mivel az ő fizetése volt jóval magasabb, mint az
enyém. Kisfiúnk ekkor egyéves volt. A munkahelyemre
azért bejártam az óráimat megtartani, de több mint
egy évig gyakorlatilag én voltam vele napközben.
1984 februárjában egy kedves tanítványom apja,
aki
egy, távoli megye pártbizottságának tagja volt, valahogy elbeszélte az akkor nagyon dinamikusan fejlődő
új főiskola főigazgatójának – aki akkor Központi Bizottsági tag volt – hogy van itt egy fiatal docens, aki
kandidátus és nagyon agilis, jó lenne az akkor alakuló
új tanszék vezetőjének. 1984 februárjában, ismeretlenül telefonhívást kaptam ettől az emberektől, hogy
jöjjek el a városukba, megnézni az épületet, ahol egy
kis tanszék vár.
Nem tudtam a csábításnak ellenállni. A hétvégén vonatra ültem és eljöttem megnézni.
A dátumot pontosan nem tudom, de február végi
hétfői reggel vártak a főigazgatói irodában. Előző este
a színes televíziót is tartalmazó főigazgatói irodában
szállásoltak el. Életemben akkor láttam először ezt az
embert. Igen megnyerő volt. A csábítás, a frissen meszelt falak, a kicsi, de új tanszéki szobák elvarázsoltak.
Ennek ellenére ellenkeztem, hogy nem tudok jönni,
mert mit szól a család, éppen most építettünk egy házat, stb. Nem tesz semmit, majd kapok egy lakást,
olyat választok amilyet akarok. Volt a válasz.
Itt a feneketeket is ki fogják nyalni - mondta.
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Gondolkodási időt kértem. Bementem a főiskolai
könyvtárba, megkerestem a bibliát és találomra felütöttem. A következő szöveg fogadott:
“… aki fövényre építi házát... De aki kősziklára….”. Mi
valóban olyan helyen alapoztunk, éppen ezért 2 méter
mélyre kellett alapozni.
A városka régi neve közismerten kőszikla volt, ami
félelmetesen összecsengett a döntési dilemmával.
Végül is mire visszamentem a főigazgatói irodába
magyarázkodni, hogy mégse, a főigazgató elvtárs azzal fogadott, hogy éppen most jöttem a tanácsülésről,
ahol elfogadták a pályázatomat. Én nem is adtam be
semmiféle pályázatot, próbáltam magyarázkodni, de a
kocka már el volt vetve.
Szóval a délutáni vonatott lekéstem. Este sikerült
csak Budapestre felérnem. Onnan egy nemzetközi éjszakai vonattal, hajnalra értem haza.
Közben egy üveg bort megittam, mert mást már
nem sikerült a nyugatiban vennem, persze akkoriban
ez meg se kottyant nekem.
Na, innentől kezdve elszabadult a pokol. Családi
háború, anyósom és apósom átkozódása, veszekedések. Végül március első napjaiban egy pénteki napon
telefonon visszamondtam a tanszékvezetői lehetőséget.
Hétfőn reggel, amikor mentem be az egyetemre,
ahol akkoriban másodállásban szintén dolgoztam, látom ám az épület oromzatán, nagy fekete zászló van
kitéve.
Kérdeztem a Vicuskát, hogy ki halt meg, mire elmondta, hogy az 51 éves életerős, vidám főnökünk, a
professzor, a kandidátusi témavezetőm, barátom, ivócimborám, főnököm.
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No, nekem akkor végem van, gondoltam. Mint y-os
nevű, és pap és járásbíró unoka, 39 éves ambiciózus,
fiatal kandidátus. Ekkor elmentem a postára és táviratilag elfogadtam a megbízást.
Kedves Sándor! Életemben most írok először egy
ismeretlennek de remélem, kapok rá választ. Köszönöm, hogy megnézte az adatlapomat, remélem, tudunk majd beszélgetni a neten vagy esetleg telefonon,
ha úgy alakul. További szép napot kívánok. Emma.
Ezt az üzenetet kaptam, most mi a fenét csináljak?
Nem akarom megnézni, nem akarom megnyitni. Az
utóbbi pár napban ez már a tízedik. Na, jó megnyitom, de ez az utolsó. Mindjárt huszonkét óra. No, lássuk a medvét.
- Kedves Emma! Valóban nézegettem a csinos
lányokat, és az Ön képét: Nem zavarja? Nem zavar,
ha tegeződünk? Igen, te is azok közé tartozol. Nagymamámnak, aki sajnos már nem él, szintén Emma
volt a neve, sőt az egyetemen az első szerelmemnek
is Emma volt a neve. Így számomra ez a név nagyon
szimpatikus. Látom, Tapolcán élsz. Szép város. Nálam
öt évvel idősebb feleség, két gyerek, öt unoka, három
kert. Ezekkel a dolgokkal azért van tenni való, így tengetem az életem. A főiskolán, a biológia tanszéken
tanítottam 25 évig. Most 3 éve nyúgger vagyok. Te is
írj majd magadról, mert érdekel a te életed és környezeted.
Szép estét és szép álmokat kíván Sándor - írtam.
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Ahhoz képest, hogy nem is akartam írni jól elszaladt a
tollam. Reggelre itt volt a válasz:
- Kedves Sándor! Örülök, hogy szimpatikus a
nevem, tudom, eléggé ritka és az én ismerőseim is
csak Memikének becéznek, a fiatalok Meminéninek
hívnak. Te is hívj bátran Meminek, de ha úgy kedvesebb, akkor Emmának. Nekem két gyerekem van. A
lányom tanár, mily véletlen, biológia-kémia szakos,
innen pár kilométerre lévő megyeszékhelyen, Neki két
gyereke van, az unokáim. A fiam kamionsofőr, lehetetlen munkabeosztással. No, ő még a Te városodban
járt iskolába. Velem lakik, mert úgy látszik még nem
találta meg az igazit, bár barátnője mindig van. Szeretek ebben a városban élni, sokat jelent ez a kisváros
és a környéke. Sokat sétálok, és ha tehetem, elmegyek túrázni a természetjárókkal. Nekem sajnos nincs
kertem, mert társasházban lakom. Most ennyit rólam.
Köszönöm az érdeklődést és nagyon szép napot kívánok - Emma.
Egész nap dolgoztam a kertben. Palántáztam, locsoltam gazoltam, így bizony csak este kilenc után értem
haza.
A számítógépet, szokásom szerint bekapcsoltam. Akár
karácsonykor, olyan csipogás fogadott, annyi megnyitótlan levél várt olvasásra. Persze, Memié is.
- Üdv, Sándor! Csak nekem nem válaszolsz, vagy
másokkal is ilyen tartózkodó vagy?
Jó éjt - Memi
-

Nemrég jöttem haza a kertemből. Napnyugta
előtt
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kell permetezni. Jól elfáradtam. Az eső után sürgősen
rendet kellett tenni a 2600 négyzetméteren. Minden
energiámat a kertembe fektettem, sajnos nincs más
lehetőségem, ( amibe befektethetném). Majd küldök
fényképeket a kertemről. Jó éjt. Jó álmokat - Sándor.
- Te jó ég! Nem mondom. van elfoglaltságod!
És bocs’, de nem akartalak cikizni! Remélem, amit írtál
az energia befektetésről az csak vicc. És előre is, köszi’ a képeket a kertedről. Pihend ki magad és holnap,
újult erővel előre! Szép álmokat neked is - Memi.
Azaz igazság, hogy nem igazán akarok semmit a kis
Memitől. Levelezni meg pláne nem. Annyira nem vonz.
Taszít? Na, azt azért nem.
Megyek csicsika’, hajcsika’, egyedűlke’. Még tényleg
ráfanyalodok Memicskére.
Esős napra ébredtem. Eset az eső fél délelőtt. Épp
csak annyi, hogy ne kelljen locsolni a palántákat.
Másnap éjjel 10-kor csipogott rám Memicske.
-

Szia Sándor! Látom a gép előtt vagy! Jó éjt Memi.

- Most próbálom a képeket betölteni a kertemről.
Remélem sikerülni fog. Ma is a kertembe voltam. Csalán leveleket szedtem, de az eső közbejött. Az energia
befektetés miért is volna vicc - kérdeztem.
Szerencsémre, ma már nem jött válasz, így nyugodtan
szörfözhettem a társkeresőn, majd megírtam még
egy-két levelet és úgy éjfél előtt pár perccel elmentem
aludni. Reggel, szokásomhoz híven fél hétkor ébredtem.
Amindenit, sátoreffektus. Rég volt, hogy a kukim’
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sátrat vert a takaróból.
- Mégiscsak megtartom a Memicskét - gondoltam.
Kicammogtam a konyhába, lefőztem a kávét, komótosan megittam, aztán kitöltöttem a feleségemnek is.
Kettő cukorral jól elkevertem és bevittem a szobájába.
Szokásához híven most is egy kortyra lehörpintette.
- Kedvesem! Miért dobod be hírtelen. Lassan
kell élvezettel, kóstolgatva a kávét inni. No persze,
régen is és mással is így voltál, gyorsan, egy hajtásra.
- mondtam.
Azért olyan erős válaszra nem számítottam amit kaptam. A feleségem kifejtette, hogy úgy issza a kávét,
ahogy akarja, nehogy már ebbe is beleszóljak. Amúgy
meg ne is számítsak arra, hogy vele még ebben a büdös életben lesz etye-petye’.
Nem mintha az elmúlt években olyan sokszor lett volna benne részem.
- Hát ez jó pofon volt, így kora reggel. –
motyogtam az orrom alá.
Olyan hatással volt ez a pár odavetett mondat, hogy
napokig rágódtam rajta.
Emlékeimben felsejlett a gyerekkor, amikori is, alig
hét évesen bizony már én voltam a puncikirály. Édesapám körzeti orvos volt egy kisvárosban, ahol mindenki ismert mindenki. Engem, az orvos fiát, mivel
helyes legényke voltam, mindenki szeretett is. Apám
ragaszkodott hozzá, hogy az iskolába minden esetben,
pantallóban és vasalt ingben járjak, amihez mellény,
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vagy zakó dukált, helyes csokornyakkendővel. Igazából én és a bátyám voltunk az egyetlen kisfiúk, akik az
iskolában így ki voltak öltöztetve.
Már akkor különösen vonzódtam a lányokhoz.
Imádtam nézni, amikor fogócskázás közben lobogott a
hajuk, vagy ide-oda lengett az aprócska copfjuk. Abban az időben még nem volt divat, hogy a lányok rövid hajat hordjanak. Nadrágot egyáltalán nem viseltek
és a szoknya hossza is bizony bőven a térd alatt volt.
Ha sorba álltunk, mindenkinek nagyság szerint kellett
beállnia. Persze én addig ügyeskedtem, hogy mindig
abban a sorban álljak, amelyik közelebb volt valamelyik lányosztály sorához. Mert azt mondanom sem kell,
hogy az én időmben még nem voltak úgy nevezett
koedukált osztályok. Akkor még volt fiú és külön lány
osztály. Igazából a fiúk nem vegyültek a lányokkal,
annyira nem, hogy még az iskolaudvar is fel volt osztva fiú és lány oldalra.
Főbenjáró vétségnek számított, ha egy lány áttévedt a fiú oldalra, vagy egy fiú a lány oldalra. Én
persze nem bírtam ki, hogy ne legyek a lányok közelében, ezért a magamhoz édesgetett leánykákkal úgy
beszéltük meg, hogy pont a felező vonalhoz jönnek és
én is, így beszélgettünk. Voltam én, és volt még 4-5
kislány, akik nem fogadtunk szót a vonalat illetően.
De mert én az orvos fia voltam, így ránk hagyták.
Kicsit később egy lány kivételével mind megunta
azt, hogy ott álldogáljon velem. Szerencsémre, azaz
egy volt a legbájosabb, legédesebb az egész iskolában. Ő volt a molnár lánya, a Somogyi Katinka. Később már nem elégedtünk meg avval, hogy az iskolai
szünetekben bámuljuk egymást, tanítás után is megvártam, vagy ő engem és hazáig kísértem. Még a táskáját is vittem az én tündér madaramnak.
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Családunkban szokás volt, hogy minden vasárnap
a herendi étkészlettel terítették meg az asztalt és még
az ezüst eszcájg is előkerült. Pontban fél egykor megkongatta a háztartási alkalmazottunk, Rózsika az
ebédhívót, és akkor apám és én a fivéremmel, öltönyben, a nővérem és a húgom szép ruhában bevonultunk az ebédlőbe, ahol anyuskánk már az asztalfőn
ülve várt ránk. Születési sorrendben vonultunk anyuskához és megcsókoltuk a kezét. Aztán a helyünkre ültünk. Imádkoztunk, majd ezt követően elfogyasztottuk
az ebédet, ami valamilyen zöldségleves és paprikás
krumpli volt, azért, hogy megtanuljuk megbecsülni az
ételt, és hogy tudjuk, hogy sok ember ezt ebédel még
vasárnap is. Ebéd után minden gyerek kapott egy szelet csokoládét.
Én ezt a szelet csokoládét minden vasárnap a zsebembe rejtettem, hogy hétfőn evvel kedveskedhessek
az én Katinkámnak.
Épp, hogy csak betöltöttem a hetedik évemet, elérkezettnek láttam az időt arra, hogy megkérjem az
én Katinkámat arra, hogy hazafele menvén ugyan mutassa már meg a punciját. Katinka ezt meg is tette.
Aztán másnap és az azt követő nap is. Ekkor látott
meg a molnár Úr, hogy mit teszek én, az ő lánykájával. Katinkát haza zavarta, engem meg fülön fogott és
hangos szitkozódások kíséretében az orvosi rendelőbe
citált. Apám épp egy beteg vizsgálata közben volt,
igaz, hogy már a receptet írta. Azt befejezve, letette a
tollat a kezéből az asztalra, előbb rám nézet aztán a
Somogyi úrra és szigorú hangon megkérdezte, hogy ki
nekem a Katinka. Én könnyes szemmel, de annál nagyobb hősiességgel a szívemben bevallottam, hogy
nekem a Katinka a szívszerelmem. Apám akkor a két
kezét az asztalra téve, félig feltápászkodva, dörgő
hangon harsogta, hogy ha a szívszerelmem, akkor bi-
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zony el kell venni a lányt feleségül. Erre azért a Somogyi úr sem számított.
- És most takarodj haza az anyádhoz - bömbölt
utánam apám.
Később aztán apám is hazajött. Pusmogott egy darabig az anyámmal, majd közölték, hogy vasárnap meg
lesz tartva az esküvő. Azt is közölték, hogy addig még
csak rá sem nézhetek Katinkára. Gyorsan kiszámoltam, az ujjaim segítségével, hogy akkor én most három teljes napig nem foghatom az én szerelmem kezét.
- Nem nagy ár ez egy esküvőért - tettem fel a
kérdést.
De bizony, választ nem kaptam rá. Ami biztos volt azaz, hogy sem az órai szünetekben, sem a tanítás után
nem volt lehetőségem Katinkával beszélni, mert elém
az anyuskám, Katinka elé pedig az ő anyuskája jött,
minden nap és kísértek minket hazáig.
De azért csak eljött a vasárnap.
Már az is furcsa volt nekünk, gyerekeknek, hogy négy
pucolt tyúk volt a konyhaasztalom, és Rózsika még
konyhalány kisegítőt is kapott. A kamrában négy torta
sorakozott a polcon. Az udvari kemencében pedig a
töltött káposzta készült. Az egyik lány, akit apán felfogadott, jött a gyerekszobába, a fiúkat, vagyis minket
felöltöztetni. A városban, előző nap megvásárolt új
öltönybe és a vakítóan fehér ingben. Ami még furcsább volt az, hogy igazi nyakkendőt kellett kötni, a
hagyományos csokornyakkendő helyett. Arról nem
beszélve, hogy mindenki velem kajánkodott. Azért
csak eljött a kilenc óra, amikor is elindultunk a temp-
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lomba. Elől anyuska a két lánnyal, mögötte apám velem és a fivéremmel.
Ahogy vonultunk végig az utcán, apám mindenkivel
parolázott, aki szembe jött velünk, ha pedig az utca
túloldalán ment, akkor mély meghajlással emelt kalapot. Azért csak elértünk a templomhoz. A templom
ajtajában állt az én Katinkám és a családja. Az apja,
az édesanyja, és a két húga. Ami furcsa volt, az, hogy
Katinka, szépséges mennyasszony - ruhában volt,
még a fátyol is a homlokára volt igazítva. Nem mondom nagyon szép volt. Apám kezet fogott Somogyi
Úrral, Somogyi Asszonyságnak kezet csókolt, ahogy
Somogyi Úr is Anyuskának, és szépen bevonultunk a
templomba. Somogyi Úr fogta Katinka kezét és az első
sorhoz kísérte és leültette a hölgysorra, engem meg
apám fogott kézen és ültetett a férfisor első padsorában. Aztán mindketten visszamentek a helyükre és
beültek a férfisor padjába. Anyuskám és Somogyi Aszszonyság meg a lányok már elfoglalták a helyüket a
hölgysorban.
A mise után megtörtént az áldozás, ahol sorba vonulva
a hívek letérdelve a pap előtt megkapták az ostyájukat. Mikor ezen is túl voltunk, akkor a Somogyi család
jött Katinkához. Apám, anyuska és a testvéreim pedig
értem. Akkor a pap odajött hozzánk és nagyon szigorú
hangon megdorgált minket Katinkával. Engem, azért
mert megnéztem, Katinkát, azért mert megmutatta a
punciját. Elmondta, hogy most fogadjuk el, hogy megbocsát a család és meg kellett csókolni apám kezét és
Somogyi Úrnak is a kezét és Katinkának is és meg kellett ígérni, hogy többet ilyesmit nem cselekszünk, már
csak azért is, mert egy év múlva leszünk elsőáldozók,
és ha utána se javulunk meg, akkor elvisz minket az
ördög.
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Minden esetre jól megijedtem, főleg azért, hogy
mit is kezdjek én az életemmel, ha Katinkát elviszi az
ördög. Persze engem is. De ha együtt teszünk rosszat,
akkor egyszerre visz el az ördög mindkettőnket, és
egy ördög csak egy gyereket tud elvinni. Ezért biztos
kettő jönne értünk és nem biztos, hogy egy helyre kerülnénk, hisz azért én okos gyerek lévén tudtam, hogy
rajtam és Katinkán kívül bizony van még jó pár rossz
gyerek. Meg lehet, hogy a pokolban is úgy van, mint
az iskolában, hogy van fiúoldal és leányoldal. Én azt
nem tudhatom, hogy nem így van. Úgy, hogy jól megijedtem és megfogadtam,hogy inkább rá se nézek Katinkára, a punciját meg pláne nem nézem meg, minthogy sose lássam.
Ezt olyan komolyan vettem, mármint az ígéretet,
hogy, miután elvonult a család és a Somogyi család,
akit vendégül láttunk a házunkhoz, hiába akartak az
én Katinkám mellé ültetni, bizony nem ültem, inkább
ebédelni sem akartam. Végül is apám megszánt és
maga mellé ültetet és evvel ez az eset le is zárult.
- Szép reggelt Sándor! Ami az energiát illeti, rólad
aztán, nem gondoltam volna, hogy gondod van vele!
Ilyen szimpatikus embernek miért is lenne? És ezt
tényleg nem fényezésnek vagy cikizésnek szántam.
Tudom, hogy mindenkinek van egy súly a hátán. Kinek
könnyebb, kinek nehezebb és a cipelése már maga
egy sokk. Sajnos ezt tapasztalatból mondom. Tényleg
sokat dolgozol a kertedben, biztosan jól el is fáradsz,
én meg itt türelmetlenkedek, ha nem válaszolsz, pedig
neked sokkal, több a tennivalód, mint nekem. Azért
tudd, nem azért írok, mert férjet akarok fogni magamnak, hanem azért mert nagyon szimpatikus vagy
a képről, meg ahogy írsz. Ha csak annyit segítünk
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egymásnak más ember megsértése nélkül, hogy jól
kibeszéljük magunkból a gondjainkat, az már egy nagyon jó dolog. Azt is előre bocsátom, hogy nem vagyok anyagias, nem is voltam soha, az értéket nem a
pénz képviseli nálam. Még egyet azért tudnod kell rólam. Nem szeretem a fürdőket, mert olyan képzetem
van, hogy összeszedek valami nyavalyát. Most sokat
fecsegtem! Szép napot, kellemes időtöltést.
- Kedves! Drága! Memi! Bevallom Neked, hogy volt
a kertben egy kis csete-paté’ a feleségemmel. Még se
volt gond, mert amióta levelezünk én nagyon nyugodt,
és kiegyensúlyozott lettem. Van kivel megosztanom a
gondolataimat és van, aki remélhetőleg meg is érti a
gondjaimat. Kérdezted az előző leveledben, hogy mióta badoozok? Azaz igazság, hogy alig három hete bukkantam véletlenül ide. Azóta elég sokan megtaláltak,
de egyikőjük sem volt számomra szimpatikus. Köztük
kettő hölgy a városomból volt, akivel egy-egy presszós
személyes találkozás jött létre. Szerencsémre egyik
sem háborgat a személyes találkozás óta, ami jelentheti azt, hogy ők sem a megfelelőt találták meg bennem. Most csak csipkelődésként kérdezem, csak nem
azt jelenti, hogy féltékeny vagy? Mert ha igen azt is
jelentheti, hogy valóban ragaszkodsz hozzám. Én sem
bántam meg és rögtön sorolom is miért. Először is,
megérted a gondjaimat, nem használod ki a helyzetemet és tudsz vigasztalást nyújtani. Benned nagyon jó
barátot találtam és úgy érzem, öröm veled levelet váltani. Ennél több és szebb talán csak a személyes beszélgetés lehet. Remélem, hogy birtoknézésre hamarosan sor kerül Nálad. Mivel nem akarnám a köreidet
zavarni túlságosan, így csak viszonoznám a diszkréciót, egyenlőre, alkalmanként. Ami biztos, hogy az idő
nagyon rohan, tehát mielőbb személyesen kellene ta-
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lálkoznunk. Még nem tudom mikor, de jár rajta az
agyam. Kérlek, írd meg, hogy Neked, hogy jó és mikor. Mindkettőnknek az a jó ha úgy alakítjuk a dolgokat, hogy hosszabb távon is működjön. Szerintem is
életerő növelő mármint az, hogy az ember érezze,
hogy VALAKINEK még testileg is szüksége van rá az
örömszerzés területén. Már a gondolattól is remegek.
Én nem vagyok prűd. Sőt imádom a puncit, azt szeretném, ha ez elfogadásra, sőt viszonzásra találna.
Befejezem a soraimat, mert még a végén majd vonatra ülök. Küldjél mobilszámot, lehetséges időpontokat
és a gátlásokról felejtkezzél el. Csók. Sanyi.
- Sanyi Drága! Igaz ugyan, hogy egyedül élek, de
tudd, hogy nincs bennem olyan akarat, hogy akár Neked, akár a feleségednek, akarattal kellemetlenséget
okozzak. Ezt azért el akartam mondani. Tudom, hogy
a Te életedbe én csak így férek bele, de a barátságod
sokat jelent és jó veled levelezni. Ha úgy gondolod,
találkozzunk, itt a mi városunkban. Nem tudom, hogy
neked jó-e a hétköznap, gondolom, akkor könnyebben
tudsz utazni, mint hétvégén és akkor meglátod, hogy
valójában milyen vagyok, hallod a hangom is és látod
nem csak a mosolyomat, hanem esetleg mást is. Sajnos még nem ismerlek annyira, hogy tudjam, mit
eszel meg és mit nem, az itallal ugyanígy, mert ha
jössz, természetesen az én vendégem leszel. Az meg
egy külön mise, hogy ízlik-e amit főzök, de majd kiderül. Ha valamikor el tudsz szakadni a kertedtől, akkor
írd meg, hogy neked mikor lenne jobb találkozni, meg
hát az étkezési szokásaidról is kérek egy kis beszámolót. És igazat adok Neked abban, hogy jó az embernek
arra várni, hogy valakinek egy kicsit is fontos.
Sok szeretettel: Memi
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- Drága Kicsi Memi! A meghívást köszönve,
mielőbbi, megoldást találva, várom a mobilszámodat,
címedet, és a számodra megfelelő időpontokat. Az étkezést illetően, mindenevő vagyok. Főleg a zöldségféléket és a jó magyaros ételeket szeretem.
A szépséget illetően, van egy bölcs mondás, amit én
találtam ki és így szól: “a jóság és a szeretett, széppé
tud varázsolni”. Na, nehogy meglepődj, amikor élőben
látni fogsz, vagyis, hogy én sem vagyok egy Adonisz (
a feltett kép, egy igen előnyös, 2-3 évvel ezelőtt készült kép) küldök egy igazit, ami engem ábrázol, egész
Sándor mivoltomban.
Minden jót kivánva, (KIVÁNVA) ölel Sanyi.
Végre ki tudtam szakadni egy kis időre a kertből, ezért
úgy döntöttem, hogy vonatra ülök és elutazok az én
Memikémhez. Meglepetésnek szántam az érkezésemet. De arra, semmi esetre sem számítottam, ami
engem fogadott. A megadott cím alatt egy háromszintes társasházat találtam, amely frissen volt felújítva.
Gondozott környezet, még a lépcsőházban is virág futott végig a lépcsőkorláton is, nem csak a falakon.
A lépcsőház falát a virágon túl bekeretezett kézimunkák díszítették. Kellemes volt a lépcsőn felkaptatni a
második emeletre. Ott becsöngettem. Memi nyitott
ajtót. Érdeklődve kérdezte, hogy kit keresek. Én meg
mint aki haza ért, csörtettem volna be a lakásba, de
Memi elállta az utat. Jó hangosan megkérdezte, hogy
kit keresek, mire a szomszéd lakásból is kijöttek a lakók. Bemutatkoztam, hogy én vagyok az, Sándor.
Memi, alig akarta elhinni, amit látott. Nem tudom mit
látott, de az arcáról ítélve igencsak elszörnyedt a látványomtól. Mindenesetre becsukta a bejárati ajtót és
lekísért a földszintre. Ott közölte, hogy csak nem kép-
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zelem, hogy engem beenged a lakásába. Szépen kidobott. Nem értettem. Minden esetre hazautaztam.
Ott várt Memi e-mailje.
- Kedves Sándor! Ha most cikizős akarnék lenni
azt írnám, aki foglalt, az ne keressen társat. Vagy írja
le, hogy szexre vágyom és más semmi! Bármilyen
szimpatikus is valaki van egy határ. Amúgy meg jó
volt levelezgetni veled, de azt hiszem te nagyon türelmetlen vagy. Anélkül akarsz sokat egyszerre, hogy
előtte felmérnéd a lehetőségeket! A pakliban az is
benne van, hogy a személyes találkozások nem mindig
olyanok, amilyennek szeretnénk. Ha neked lennék,
azért kicserélném azt az előnyös fényképet a Badoo-n
a mostanira, mert a kép nem a mostani állapotról szól!
Azért örülök, hogy megismertelek, amennyire lehetett,
mert van, hogy valakit egy életen át sem lehet kiismerni. További szép napot és jó egészséget kíván:
Emma.
- Kedves Emma! Ha elolvastad volna a profil
lapomon levő szöveget akkor tisztában lettél volna
azokkal, amiket most a szememre vetsz. Egyébként a
leveleidben írt jó néhány bekezdés, főleg a végén levők, de még a profillapodon is pontosan az ellenkezőjét írod. Vagy lehetséges, hogy félre értettem a szöveget. Egyszóval az élő Sándor már nem volt szimpatikus csak a kép. No, ennek én pont az ellenkezőjét
mondom rólad. Nagyon igazad van. 66 éves ember ne
akarjon már ismerkedni, főleg a Badoo-n ne. Azt
hagyja meg másnak. Köszönöm soraidat. Jó olvasást
és jó egészséget kívánva üdvözöllek: Sándor.
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Kedvesem! Mondtad, hogy a Te életedben két másik férfi volt. Nos, az enyémben is két hölgy. Azok is
már hatvan éves korom fölött. Egy rosszul sikerült
prosztata műtét után sokáig kerestem az okát miért
van ez így. Egy üzleti utam során felkerestem a 6 éves
korom “kisz feleszégemet”, Katinkát, aki az előtte lévő
években özvegyült meg, és a hírek szerint nagyon a
mélyponton volt. Megelevenedett közöttünk a régen
abba maradt játék. A férfiasságom ugyan nem nyert
meg könnyebbülést, de szép és jó volt, Jelenleg is
tartjuk a felelevenített régi jó kapcsolatot, névnapokon, születésnapokon, ünnepnapokon, de csak telefonon.
A másik hölggyel való kapcsolatom szintén 3-4
éve történt. Egy általam addig nem ismert korombeli
hölgyet vittem haza a kocsimon, aki felhívott a lakásába. A férfiasságom ekkor sem nyert kielégülést. Valószínűleg, azért mert, hogy túlságos a kötödés az első
nőmhöz, a nejemhez, akitől a gyerekeim vannak.
No meg aztán a gátlások is erősek, hiszen végig,
egész életemben a 18-24 éves leánykák között tabu
volt a tiltott gyümölcs. Pedig azok között bizony voltak
szépek és még szebbek is. No, ilyenkor mit tud tenni
egy tisztességes és egyúttal mamlasz tanárember?
Csurgatja a nyálát és/ vagy, onanizál. A férfiembernél
ez a gond az erős melegvíz-zuhany alatt, a szép leányokra és még szebb puncikra gondolva könnyen
megoldódik. Ráadásul az én feleségem számtalanszor
volt hónapokig beteg, érinthetetlen, és egyedül ez volt
számomra az elfogadható megoldás.
No, visszatérve az előző bekezdéshez, a kávé utáni
esetet követően, este elmentem az uszodába. Októberben voltam ott utoljára. Általában az 1000 métert
le szoktam úszni, elég jó eredménnyel ( 50 – 55 perc)
Most, mivel sokan voltak a zuhanyozóban kénytelen
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voltam az úszással kezdeni, szokatlanul jó, 45 perces
eredményt értem el. Közben már záróra felé egyre
kevesebben voltak. Végül úgy kilenc óra körül hazaértem az autóval.
Homályosan emlékszem arra, hogy valószínűleg elszívhattam egy cigarettát az autóban. Aztán valószínűleg lementem az alagsorba a virágaimhoz. Végül, nagy
sokára, fél 10 felé felmentem és a feleségem szobájába. Leültem az ágya szélére és az elmesélések szerint
állítólag a következőket mondtam:
- Mama baj van. Én nem emlékszem, hogy hol
voltam, és mit csináltam - szóltam.
A feleségen erre azt mondta, - ezeket másnap beszélte el nekem – hogy apuska az uszodába voltál.
- Miért mentem az uszodába - és éjfélig csak ezt
a pár szót ismételgetem.
Akkor a feleségem által beadott altatót bekapva, éjfél
után elaludtam. Reggel felébredés után anyuskánk
riadt szeméből sejtettem, hogy valami nem volt rendjén. Aztán elmesélte a hazajövetelem utániakat.
A gyerekkori haverommal, majd a háziorvossal is
megbeszélve, másnap beballagtunk az orvosi ügyeletre. Az ügyeletről mentő vitt át az egy utcával arrébb
lévő neurológiára. Agyérgörcsre gyanakodtak. Háromnapi kivizsgálás után semmi különöset nem találtak. A
három ágyas szobában az egyik beteg, aki legalább
tizenöt évvel volt fiatalabb nálam, a fél oldalára béna
volt, mindkét lába amputált. Süket is volt, meg okádott egész nap.
Valószínűleg agyvérzése volt.
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Ekkor elhatároztam, hogy leteszem a cigarettát és változtatok az életemen. A zárójelentésembe is beírták,
hogy nuku’ cigaretta, nuku’ alkohol. Így én azóta is
ehhez tartom magam. Mostanság jutottam el oda,
hogy már zavar a füst és majdhogynem undort vált ki
bennem a cigarettacsikk látványa. Alkoholt talán egyszer vagy kétszer ittam 1-1 pohárral.
A fenti eset után kettő vagy háromhéttel, egy vasárnap délelőtt a virágaimnál voltam, amikor elkezdett a
szívem tájéka fájdogálni. Miután az orvosok nagyon
leszidtak, hogy csak a második nap mentem be az
ügyeletre. A fiam kísért be. Ismét mentő a másik utcai
kórházba. Két, - háromnapi kivizsgálás. Március 5-én,
egykori gimnáziumomban díszpolgári díjat kaptam. Itt
futottam össze a fiam barátjával és elmeséltem neki
az esetet. Mivel ő egy szívsebészeti központban dolgozik, megvizsgált és adott egy tündéri kis műszert, ami
telefonon tudja az EKG-t továbbítani hozzájuk. Nagyon
cuki kis műszer. Izraelben készítik és tenyérnyi nagyságú. Két hét rendszeres méréssel sikerült egy finom
helyzetben elcsípni egy kis szív sajgást. Kimutatták
azt, amit én már 50 éve tudok, hogy egy kis
tachikardiám ( ritmus zavar), enyhe szívnagyobbodás
és kisfokú jobb pitvar fibráció van. Ezeken könnyen
lehet vérhíggítóval segíteni. Most már három szem esti
sincomarral sikerült beállítani az adagomat.
Úgy, hogy jól vagyok, túlságosan is jól.
No, ekkor döntöttem el, hogy véget vetek a böjtnek. A szexuális böjtnek. Végleg.
Nézzétek, én 65 éves vagyok. Senki sem vetheti a
szememre, hogy csapodár, a házassági köteléket, a
házassági esküt félvállról vevő senki vagyok. Én a
feleségemet, azt a kettő eset kivételével sosem csaltam meg. És abból a két eset is milyen volt. Telve lelkiismeret furdalással. Így aztán bizony a férfiasságom
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nem is nyert kielégülést. Ezért évekig, mit évekig,
több évtizedig, összesen kétszer csaltam meg a feleségemet, a férfiúi önkielégítéseket nem számolva. Az
viszont igen-igen sok volt, kényszerből, azért, hogy
kibírjam. Így lett belőle több mint negyven év, és
ezért kaptam egy kisebb agyérgörcsöt.
- Szia Ákos!
Most olvastam el a leveleid, melyek tartalmát hellyelközzel már ismertem, de azért köszönöm Neked, hogy
ilyen őszinte vagy hozzám.
Most én is az leszek Hozzád. Egyre inkább azt érzem,
hogy kellesz nekem. Veled tudok igazán beszélgetni,
akármit tenni, ami jólesik, és hasznosan eltölteni az
időt. Ma délután mindhárom gyermekemmel együtt
voltam, 14-en az unokákkal együtt. Jó volt velük, de
valahogy érzem, hogy ők már más világ. Jól megvannak úgy a családjaikkal, mint együtt, és ez jó. Csilla
mennyem elejtett egy-két szót, hogy lehet, hogy hamarosan külföldre mennek lakni, talán Londonba.
Marikáék is élik az életüket. Szabolcs is, mint kiskamasz. Szóval engem, mint anyát tudnak nélkülözni, és
főleg, hogy az életük szépen halad.
Ekkor gondoltam, hogy de jó lenne, ha itt lennél,
lennél a társam, a támaszom a mindenem. Persze erre
már máskor is gondoltam.
Hidd el – és ezt nem azért mondom. mert önző vagyok
– hogy minden nap elvesztegetett óra az életből. Haszontalan, ha nem vagy itt. Érzem, hogy nekünk
együtt jó lesz. Jókat nevetünk, hülyülünk, utazunk,
szóval olyant teszünk, amit korábban ritkán tettünk. S
az még csak hab a tortán, hogy olyan emberrel, akit
szeretünk, akivel jó lenni.
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S ez a gondolat, ami ma bennem volt Rád ugyan így
vonatkozik.
Nálad is a gyerekek élik a saját kis életüket és
azon kívül, hogy tudják, hogy vagy, vajmi keveset veszel részt az életükben. Vagy nem jól látom? Aztán ott
van a feleséged. Vele mit kezdesz? Hacsak azt nem,
hogy ki, mikor, hogyan törölte el a lábos alját.
Szeresd magad annyira, hogy az idegeidet kíméld, és
ne legyen még olyan alkalom, hogy nem tudod, hogy
hol vagy, mit csinálsz.
Tehát minden perc elvesztegetett idő, amit nem velem
és én nem (vagy) veled töltünk. A gyerekek majd belenyugszanak, hogy külön élsz. Persze ez megbeszélés
tárgyát képezi.
Drága Ákos! Most csak képzelgek!
Azt akarom ebből kihozni, hogy a gyerekeink, nem
teszik az életünket szebbé, jobbá, boldogabbá, azt
magunknak kell. A gyerekeknek az a jó, ha tudják,
hogy vagyunk, de az életünk minőségébe nem szólnak
bele. Hogy mit akarok én ezzel mondani? Ne legyen
lelkiismeret furdalásod, ha netalán úgy döntenél, hogy
elhagyod az anyjukat, mert már felnőtt emberek, és
neked sem kell lelkiismeret furdalást okozni magadnak. Legfeljebb azért csak, mert az életed felcseréled.
Tudod, minden perc, ami elmúlt nem jön vissza és
ki az aki tudja, mennyi van még hátra? Minek ücsörögnél egyedül abban a másik szobában? Gyere ide,
legyél itt velem. Aztán kitaláljuk, hogy hogyan tovább.
Eddig törtél, dolgoztál keményen, kevéske jó jutott Neked. Talán nem véletlen, hogy találkoztunk.
A sors – a Teremtő – akar még valamit velünk, és ha
nem élünk az alkalommal, nos, akkor úgy kell Neked!
És Nekem!
Hát Kedves Ákincó, most magad eldöntheted, hogy mi
történik az életeddel. Ha úgy érzed, hogy eddig-eddig-
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-eddig vagy…. Tudod hol találsz. – irta Zsú.
- Zsú, Drága! Hasonlóan vagyok ezzel én is. Nagyon
jó, hogy megismertük egymást, és jó volt együtt, de
én szertelen agyú vagyok, mindig más és más felé
fordul az érdeklődésem. Nem vagyok szélcsap, de nem
szeretem az álló hajókat. A hajó azért hajó, hogy úszszon a tengereken, vagy rosszabb esetben a folyókon.
Számomra már a folyó is korlát, mert csak két irányban mehet. A tenger azaz igazi, ott bármerre, bármikor és bárhogyan. Megértelek és megköszönlek. Remélem, időnként eszedbe jutok, és olykor írsz nekem.
Amint tudok, és ha nem erőltetett lesz, én is írok.
Erőltetni semmit sem szeretek. – írtam.
- Pedig éppen a házasság a kötöttség, amiből te
nem akarsz szabadulni. De akkor mit is akarsz?
Csapodárkodni? Persze, hogy azt akarod, ne tagadd,
hát a válás még soha senkinek nem volt jó, nem okozott sétagaloppot, de látod, mégis oly sokan ezt az
utat választották. Aztán van, akinek bejött, van, akinek nem. Azok most a híd alatt alszanak. Bár Te még
a jég hátán is meg tudnál élni - jött a válasz Zsútól.
- Eddig is szívesen válaszoltam Neked, amikor erőm,
időm és lehetőségeim engedték. Ezután is szeretnék.
Ha ez szélcsapkodásnak tűnik, én azt mondom egészségünkre. Még egyszer nem tudok senkinek sem a
rabja lenni, de azt sem akarom, hogy a börtönőröm
legyen az én rabom.
Drága, Kicsi Zsú! Rájöttem, hogy mi is lehet a Te bajod. Azon kívül, hogy Te is elfáradtál, mint én is minden nap, az zavar, hogy van feleségem, és, hogy több
mint negyven éve házasságban élek. Az is zavarhat,
amit elmondtam, hogy a házassági évfordulón történt
valami és szájon csókoltam a hitvesem, ami végül,

~ 112 ~

nem hitvesi csókra sikeredett, a részéről sem. Tudom,
hogy csak egy csók volt és mégis ráébredtem, hogy
érzelmileg nem szakadtam el teljesen a feleségemtől,
és most már tudom, hogy nem is fogok soha. Azon
kívül tudom, hogy nálad az ágyban sem olyannak mutatkoztam, mint, ahogy számodra elvárható lett volna. Persze ehhez
sok-sok tényező együttese is hozzájárult. A fáradság,
a rohanás, a gumizás, az orális szex hiánya, a hozzáférés lehetősége, az alacsony és szűk ágyacska, szóval
sok minden, de elsősorban az én lelki alkatom, ami
egyértelműen és nyíltan bevallva nagyon bonyolult és
érzékeny, mondhatnám elégé sérülékeny. Igaz, ez
már az elején is nyilvánvaló volt. Nem titkoltam és
ennek tudatában kezdtük el a kapcsolatunkat. Remélem Te is gondolkozol a dolgokon. Tehát nem árulok
zsákbamacskát, jól esik, ha megcsókolsz, de nem
adok fel mindent Te érted, és nem tudom megváltoztatni a megváltoztathatatlant. Ha így jó vagyok Neked,
szívesen és boldogan megyek hozzád, de nem sűrűn
és nem véglegesen. - nyögtem ki.
Még tegnap volt. A kerti szomszéd házaspár is kint
volt a telken. A férfi 76 éves, páréve volt hasnyálmirigy problémája és egy stroke-ja. Fokozatosan romlik
az állapota. Most már alig érteni, hogy mit mond. Beszél és félteni kell, hogy el ne kóboroljon. A felesége
fiatalabb korában, amikor még jobb állapotban volt a
Tamás nagyon ingerülten irányítgatta a feleségét. Azt,
hogy most már alig-alig van embere, nagyon türelmesen, szinte gyengéden irányítgatja.
A fa, vagy a létra tetején állva elgondolkodtam azon,
hogy:
- Istenem mi lett volna, ha februárban én is így
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járok, akkor most engem hogyan pátyolgatna vajon az
én feleségem? És ha fordítva lenne, akkor én vajon,
hogy viselem el? – járt az agyam.
Igaz, hogy a több mint 40 évből az utóbbi 8-10 évben
viselem is.
A következő megállapításra jutottam magamban:
Minden embernek meg van a maga sorsa és keresztje.
Ha egykor megízlelte a színét, akkor most szagolja a
fonákját is. Ezt a bölcselkedést én ott és akkor találtam ki és nagyon büszke vagyok rá.
Hát én ehhez tartom magam. Lehet, hogy nehéz, de a
teremtő eldönti, hogyan legyen tovább és tovább. A
lelkiismeret és az emberi becsület-kötelesség talán
fontosabb, mint az, hogy pillanatnyilag mi a jó, vagy
mi lenne jó. Arról nem is beszélve, hogy a gyerekek,
az unokák és az a több mint négy évtized a hátunk
mögött, egy elszakíthatatlan lánccal köt össze a feleségemmel. Én nem mondom, hogy nem rozsdás már
az a lánc, de az életeket összekötő láncnak az a dolga,
hogy megrozsdásodjon. Ez is bizonyítja, az összetartozást. Tudod, mint az aranynál, minél patinásabb annál
nagyobb az értéke. Azt is tudom, hogy bárkivel lehetne új lánccal egybe akaszkodni, de azt a láncot már
soha sem erősítené meg az élet rozsdával. Itt a rozsdát tekintjük akár a házasságot összetartó habarcsnak
is. Ami szerelemből, a gyerekekkel való küszködésből
az élményből épít várat. Akár a házasságban, akár
azon kivül, a szex csak egy része az egésznek. Avval
együtt kerek egy kapcsolat, de ha mégis hibádzik, azt
lehet pótolni.
Bevallom, a februári agyérgörcs volt az utolsó csepp a
pohárban. Az, hogy nem volt elég zuhany, és nem
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tudtam úszás előtt onanizálni, elég volt ahhoz, hogy
rosszul legyek. Egész életemben hűséges voltam a
feleségemhez, mégis egyedül maradtam a férfiúi bajommal. Neki már nem kell a szex. Nekem igen. Akkor
mit lehet itt tenni. Bizony, bizony keresni kell egy puncit. Úgy április elején mentem fel a Badoo-ra. Akkor
még elégé zavart a dolog, ezért egy sok évvel korábbi
fényképet tettem fel, 56 évet hazudtam 65 helyett és
lakhelyként Kukutyin-péterfát jelöltem be.
Telve voltam szorongással, nem feledve azt, hogy
mind két esetben, amikor tilosban jártam, nem sült el
a fegyver. Ezért a jelentkezők közül, óvatosságból egy
kis butuska, csúnyácska nőt választottam ki.
Április 30-án meg is látogatott, ami éppen vasárnapra
eset. Véletlenül éppen egyedül voltam, és láss csodát,
öt perc alatt elélveztem.
Ez a kis butuska, csúnyácska és számomra feledhető
nő nem is tudja, hogy mit tett velem.
Ez a nő volt az a tündér, aki visszaadta a hitemet,
visszaadta a férfiasságomat, visszaadta az életkedvemet.
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KÉZ A KÉZBEN
Tudsz e rajongva szeretni?
Gondot és bút, ölelve elfeledni?
Ebben a két sorban minden benne van.
A múlt!
Ami oly sokszor keresztezi két ember útját.
A jelen!
Telve várakozással, vágyakozással, a másikat megismerni vágyással, a hogyan tovább kérdésével és a tudattal, hogy a másik nélkül már ez a világ nem ugyan
az a világ lenne.
És a jövő!
Életünk utolsó harmadát éljük. Ebben a harmadban
tette a sors a betegségeket, az elesettséget, a magányosságot.
És sokunknak egy ajándékot.
Téged

-

Neki.

De neked vajon ki, vagy mi az ajándék?
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Barátnőm, Éva mesélte, hogy alig két hónapja azt
hitte, hogy itt a társkeresőn megtalálta a nagy Ő-t.
Péter ráklikkelt. Elmondta, hogy 67 éves, hogy kétszeres özvegy, hogy már csak a legkisebb, a 17 éves középiskolás fia van vele. A hegyekben él, egy kétszintes, sor-házi lakásban. A felesége pár éve halt meg,
ráhagyva az akkor tizenéves kisfiút, akinek azóta is
megpróbál apja és anyja is lenni. De már jó lenne elel beszélgetni valakivel. A gondjairól, a hétköznapokról, az életről.
És elkezdtek csetelgetni. Eleinte csak 1-2, aztán 2-3,
majd 3-4 órát. Egyszer azt vették észre, hogy este
hétkor megkezdett levelezés még mindig folyik, lankadatlan érdeklődéssel a másik iránt, pedig már hajnali
3-4 óra volt.
Mindenről tudtak beszélni. A bajaikról, a gondjaikról, a
betegségeikről, - mert azok is voltak jócskán – és
örömeikről. A mit főztél és azt, hogy főzted-től, egészen a hogyan csomagold be a gyerek uzsonnáját-ig,
mindenről.
Még a kis felnőttes játékaik is olyan aranyosak voltak.
No, nem félre érteni! Még csak nem is pajzánok. Csak
aranyosak. Hogy most mi is van rajta, mármint ruha.
Fürdés után miben ül a gép előtt? A hálóingen hol a
hímzés, milyen színű, mivel van hímezve?
Mivel szereti a kézimunkát a hímzésre küldött egy puszit.
Arról is döntöttek, hogy nekik nagyon jó együtt beszélgetni, ezért erről a baráti szintről nem fognak feljebb lépni.
De egyszer Péter ezt túllépte, ezért barátnőm, megbántódva kikapcsolta a gépet.
Reggel a gmailon, egy olyan intenzitással megírt levél
várta, hogy megdöbbent a tartalmától. Az ilyen szintű
ragaszkodástól.
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A levél 5 óra 30 perckor íródott, és nagyvonalakban
arról szólt, hogy mennyire sajnálja, hogy megszegte a
játékszabályokat, amivel a barátnőmnek fájdalmat
okozott és ezért csalódott benne. De gondolja át és a
barátságát ne vegye el tőle és a bizalmát se vonja
meg. Ha mégis úgy döntene, azért tudja, hogy a tiszteletét és a megbecsülését, amit érez iránta, már soha
sem veheti el tőle. Azt is leírta, hogy nem tehet róla,
de az érzékenységével és a tisztaságával több neki a
barátnőm, mint azt gondolná. Mindent elvehet tőle, de
arra kéri, hogy a barátságát ne vegye el, mert az nagyon kell neki, mert eddig olyan emberrel nem találkozott itt a badoo-n se, akivel ennyire őszintén el tudott bármely témáról, problémáról beszélgetni és,
hogy szeretne továbbra is a bizalmában maradni. A
barátnőm erre, csak egy választ adhatott, ami, elmondása szerint nem eset nehezére. Megírta Péternek,
hogy a soraiban ott lüktet a teste, a lelke, a mindene.
Éva sem tudta volna a szeretetét, a ragaszkodását
szebben megfogalmazni. Éva elmondta, hogy szíve
mélyén érezte, hogy ennek be kell következnie. És ha
ő nem ilyen vak, akkor jóval előbb felfigyelhetett volna
arra, hogy egyszer csak megváltozott a levelek tartalma, a hossza, az intenzitása. Volt olyan éjszaka, hogy
csak a búcsúzkodás több mint két óra hosszat tartott.
Mert még ezt is, meg azt is feltétlenül el kellett mondani, illetve leírni. Holott nem a téma volt olyan érdekes, csak ők nem tudtak egymástól elszakadni. Éva
akkor úgy hitte, hogy ennél őszintébb, ennél
egyértelműbb, semmi sem lehet, mint az a valami,
amit akkor érzett.
Aztán egyik éjjel elkezdet valamit játszani. Azt, hogy
kérdést tesz fel és egyszerre kell válaszolni. Az idő
meg volt adva, hogy mikor, és két perc volt a válaszra
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és egyszerre küldték a válaszokat. Szórakoztató volt.
De egyszer csak érdekesre fordult a játék.
Az volt a kérdés, hogy mit tennének, ha váratlanul
beállítana a másik hozzá.
Éva megadta a válaszát.
Péter is.
Nem egyeztek.
Következő kérdés:
Hogyan viselkedne a másik, ha váratlanul állítana be
és elfogadva a felajánlott szállást, a másik felkínálná,
hogy feküdjön mellé TV-t nézni.
Hát itt se egyeztek a válaszok.
Péter leírta, hogy ő mennyire úriember lenne Évával.
Maximum kézsimogatás, aztán átkísérné a szobájába
és jó éj puszit adva elköszönne.
Éva nem egészen ezt írta.
Először is kifejtette, hogy meglepetésszerűen nem
menne el egy férfihoz se.
De ha lenne lelki kötődés és meghívná, akkor igen. És
ha egy heverőn néznék a TV-t (fürdés után, hálóing,
pizsama) akkor nem valószínű, hogy betartaná az illemet.
Itt Péter elköszönt és kilépett a levelezésből.
Másnap elmondta, hogy van egy kapcsolata, amiből ki
akar szállni, de addig nem tudott dönteni, még nem
győződött meg arról, hogy Éva igent mond a testi kapcsolatra is. Azt is elmondta, hogy a hölggyel, habár
több hónapos a kapcsolatuk nem alakult ki lelki kötö-
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dés, és mint férfi természetesen Évánál is igényt tart a
testi kapcsolatra, amit ugyan nem sürget, de jó lenne
minél előbb azon túlesni.
A barátnőm ezt olvasva teljesen elképedt.
Először is a kérdés eleve nem volt fair, mert Péternek
volt testi kapcsolata. Így könnyű eljátszani az úriembert, még a heverőn fekve is. Éva meg egy egyszerű
nő volt ebben a játékban, akiben akkor kezdett átalakulni a baráti érzés valami felemelőbbé. És neki nem
volt testi kapcsolata. Neki csak Péter volt. Még ott van
a vonalban, de azaz érzés, ami addig ott volt a lelkében és oly könnyeddé és felhőtlenné és közvetlenné
tette a kapcsolatukat, eltűnt.
Azt elfogadta a természettől, hogy így ötvenöt év felett már nem a szex az, ami hiányzik az embernek, így
neki sem.
Elsősorban a valakihez való tartozás.
Ennek a lehetőségét érezte meg ennek a férfinak a
barátkozásában. Ami, hogy, hogy nem de, átcsapott
egy magasabb szintű érzéssé az éjszakai chetelések
során, amit Péter hamarabb, Éva kicsit később, bizonyos rávezetés után érzett meg.
Ez az érzés nem volt szerelem, még a szeretett érzését sem súrolta, de érzés volt, ami egyben magában
hordozta ezeket is. Legfőképpen azt, hogy nem marad
egyedül az ember.
Én azt gondolom, és hiszem is, hogy a magánytól való
félelem megtanít mindnyájunkat az egymással való
együttélésre. És, hogy ezt az együttélést nem előzi
meg egy földet és világot megrengető szerelem? Hát
igen.
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Ha az nem is, de az egymás iránt érzett megbecsülés,
a másik elfogadása az benne van. Ha van!
A barátnőm most úgy érzi, hogy becsapták. Épp ezért
elvesztette a bizalmat, ami a szerelemérzés helyét hivatott betöltetni a kapcsolatukban. Az ő kapcsolatukban szerelemérzés nem volt, legalábbis Éva részéről,
bizalom pedig már nincs.
Így nincs semmi, ami összeköthetné kettőjük életét.
Az viszont nem tagadható, hogy jó érzés volt a figyelem, ami Péter részéről felé irányult. Nagyon jó érzés.
Érezte, hogy milyen jó, mikor reggel felébred, hisz ott
várta a kedveskedése a neten, az együtt virtuálisan
elfogyasztott kávéval.
A napközbeni munka is másként ment, mert tudta,
hogy 14 órakor várja Péter egy kis ebédutáni csevejre,
ami nem volt hosszú, de volt.
Aztán az esti levélváltás, amit elkezdtek 19 órakor és
nem egyszer még a hajnali 4 óra is a számítógép előtt
találta őket.
Péter volt, ha nem is tudta megérinteni.
Hogy ezek után hogyan alakul a közös jövőjük? Mármint Péterrel. Sehogy.
Avval, hogy becsapta, ami tulajdonképpen így nem
volt igaz, de elvette a bizalom érzését, ami hozzá kötötte. Nem volt ugyan köteles beszámolni arról, hogy
neki van barátnője, de így Évának még a lehetőséget
sem adta meg, hogy eldöntse, hogy felvállalja-e a
kapcsolatukat.
Elsősorban, hogy nem volt őszinte.
Másodsorban, hogy nem azonos partnerként kezelte.
Csupán egy kis butuska nőként.
És elvette tőle a választás lehetőségét.
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Egyet tudott biztosan, hogy a bizalom törékeny dolog.
És ez bizony eltört.

Egész életünkben arra az egyetlen pillanatra várunk.
és igen szerencsés, azaz ember, aki elmondhatja,
hogy elkapta, a markában tartotta akkor, abban a pillanatban a pillanatot.
Amikor elhatároztam, hogy megosztom a tapasztalásaimat másokkal, ha ismerőssel találkoztam, tudatosan tereltem a beszélgetést a korosztályom problémáira. Ez a korosztály az 55 év és a korban afölöttieket értem.
Ezek a beszélgetések vezettek végül annak a megállapításhoz, hogy bizony, ez a korosztály mennyire
vágyik arra, hogy szeressék. Természetesen mikor a
szeretetről beszélek, nem a szerelem vagy a szex az
elsődleges. Habár már arra is gondoltam, hogy miért
is?
A kérdést annak ellenére tettem fel magamnak,
hogy tudom, hogy a szexualitás megítélése, társadalmanként, nemzetenként és egyénenként is változó.
Azt is tudomásul veszi az ember, hogy a test egyre
vénül és fizikailag is kezd leépülni, azért a szíve és a
lelke még lehet fiatalos és még élhetnek benne ilyen
érzések és szerelmi fellángolások.
Én ugyan azt vallom, hogy a szex magánügy, de
azért tudok nevetni, ha társaságba a pillanat hevében
elhangzik egy-egy szaftosabb vicc vagy tréfa.
Élete során megtanulja az ember, hogy a szexualitás lehet szép, annyira, hogy egy férfi ismerősöm mesélt egy hölgyről, akit természetesen, mivel úri ember
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volt, nem nevezett nevén, aki vonzalmat érezve iránta, csodálkozva fogadta az elutasítást, ami arról szólt,
hogy lehet, hogy a szex jobb lenne vele, de a feleségével szép.
És lehet a szex egyszerű és gyönyörű és heves,
vagy akár ocsmány. De nem ritka a korlátolt és a nyitott elemekkel átszőtt szerelmeskedő, vagy éppenséggel prűd szex sem.
Csak nem lettem én is olyan, mint az általam megírt
prűd, álszentek.
Természetesen azok az ismerősök, akikre rákérdeztem nem mind volt készséges és a témához nem
mindenki állt egyformán hozzá. Volt olyan ismerősöm,
aki arra hivatkozva, hogy ő vallásos, ezért nem akar
erről a témáról beszélni és volt olyan is, aki annak ellenére tárta fel előttem a véleményét, hogy tudom,
hogy vallásos.
Arról nem beszélve, hogy az ismeretségembe
tartozó hölgyek közül több is kifejtette, hogy akkor,
amikor nyaralni mennek a párjukkal, akikkel alig-alig
szexelnek évközben, akkora szeretet és szex adagot
kapnak életük párjától a nyaralás alatt, hogy onnan
megérkezve, még hónapókig eltart a hatása. Így aztán
nem csoda, hogy képesek egész évben spórolni, hogy
évenként legalább egy-két hétre vagy tíz napra elutazhasson a család együtt.
Azért szeretném, ha nem vonna le senki messze
menő következtetést az előzőekből, mert nem azok a
prűdök, akik vallásosak és nem az a felszabadult, aki
nem vallásos.
Nagyon sok minden vezet az elmagányosodáshoz.
A társ elvesztése. A munkahely megszűnése és így
kikerülve egy körből nem talál az ember egy másik
elfoglaltságot, ami úgy, teljes körűen töltené be, az
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előző helyét. De azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül,
amikor az idős illetve az idősödő ember elhidegül a
családjától. Mivel a legegyszerűbbnek egy társ keresése tűnik, általában ebben az irányban próbálkoznak
legtöbben. Arról nem beszélve, hogy az embert, a nőt
és a férfit is leginkább a másik érintésének, a simogatása és a közelségének a hiánya készíti ki lelkileg legjobban.
Kezeljük állapotként a kort, hisz nem olyan rossz azért
a mi életünk. Tudom, hogy a kor meg az élet meghozta a betegségeket is, de ha még elviselhető, akkor
vessük össze a lehetőségeket a kívánságainkkal és
próbáljunk meg minél többet megszerezni abból az
ajándékból, ami nekünk az élettől még adható.
Ne feledjük, hogy ez a korosztály már a munkahelyen kénytelen volt nem csak megszokni, de meg is
tanulni a számítógép felhasználói szintű kezelését. És
aki ezt megtanulta a munkahelyen, az igen csak megszerette és igyekezett a saját háztartásába is beszerezni egy gépet. Arról se feledkezzünk meg, hogy a
számítógép adta lehetőségként megismert világháló,
az internet lehetővé teszi azt, hogy végre azok legyünk, akik mindig is szerettünk volna.
A férfiak a szexis hódítók, az Adoniszok, a hölgyek, akiknek nem lehet ellenállni. Bizony-bizony a
on-line világ jellegzetessége a hazugság a felnagyított
külső és belső tulajdonságok világa. Persze ezek a
dolgok a valós világban is megtalálhatók, még ha nagyobb is a lehetőség a lebukásra. Ugyan akkor a internetes társkeresők kérik az adatokon túl az érdeklődési kört is és az iskolai végzettséget.
Ezért előfordulhat, hogy ha nem is jönne össze a
társtalálás, a társkapcsolat, azért, épp az érdeklődési
kör, és az azonos szintű végzettség miatt még barát-
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ságok is kialakulhatnak. Arról nem beszélve, hogy épp
az anonimitás miatt nagyobb az önkitárulkozás.
Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni
azt a tényt, hogy a társadalom elítéli, az emberek pedig megszólják azt, aki társkereső útján próbál párra
lelni. Ami megint csak felvet egy problémát.
Mégpedig azt, hogy a lakosság igen csak nagy hányada keresi fel az internetes társkereső oldalakat.
Ezért is gondolom azt, hogy nem a társkereséssel és a
módszerrel, de még csak nem is a hatékonysággal van
baja az embereknek, inkább a társadalmi beidegződés
van még mindig olyan szinten, amiből nagyon nehezen
tud az ember kitörni.
Tehát ha elfogadja valaki az internetes társkeresést, mint az egyik leghatékonyabb módszert, akkor
nem okoz problémát elfogadni a hagyományos módszert sem.
Az megint szempont, hogy ki hol is lakik. Ha valaki
városban él, egyszerűbbnek láthatja, ha betér egy
társkereső irodába.
Aki viszont vidéken, falun vagy tanyán él, annak egyértelműen az internetes módszer az elfogadható és
egyedüli módszer a magányosság kitöréséből.
Mint már említettem a társkeresők adatlap kitöltését kérik, iskolai végzettség, érdeklődési kör, kor megjelölés és az elvárások listája. Így aztán a gép elsősorban olyan embereket hoz össze, akik ennek megfelelnek, ezért aztán, amikor a személyes találkozóra kerül
sor, már van miről beszélni, hisz nagyrészt azonos az
érdeklődési körük. Arról nem beszélve, hogy még
mindig lehet azt mondani a személyes találkozó után,
hogy mégsem és szépen elválva, új arcra klikkelhetünk.
Nagy előny még az internetes társkeresőknél, hogy
tudja az ember a másikról, hogy mért van ott, hisz az
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adatlapján bejelöli. Egyértelmű, hogy nem virágot
árulni megy bárki is az társkereső oldalra. Innentől
megspórolhatunk egy csomó felesleges kört. Arról nem
is beszélve, hogy gyors, és ingyenes. Amennyiben
meg titokban akarnánk tartani, hogy egyáltalán ott
vagyunk, lehet rejtőzködő módban is megjeleníteni
magunkat. Az más dolog, hogy felmerül a kérdés, akkor mit is akar? Netalán leskelődni?
Itt az is megjelenhet, aki esetleg csak magánya
enyhítése miatt van a világhálón. Semmi mást nem
kell tenni, csak beírni, hogy beszélgetni, illetve csak
barátkozni szeretne. És azokról sem feledkezzünk
meg, akik semmi másért, csupán a szex kedvéért
vannak a hálón. Azon meg lehetne vitatkozni, hogy
vajon mennyire alkalmas az internet arra, hogy olyan
társat találjunk aki megfelel nekünk, hisz előfordulhat,
hogy már a profil-kép alapján kialakul egy vonzalom,
annak ellenére, hogy még csak nem is találkoztak a
partnerek. Aztán a személyes találkozás során sok
mindenről derül ki, hogy az nem is úgy van, azt nem is
úgy gondolták, annak ellenére, hogy már lehet, hogy
túl vannak egy-két virtuális szeretkezésen is.
Más nézet szerint az internet csak arra való, hogy
tudjuk ki az aki szintén társat keres és csak a személyes találkozás hozhatja meg a vonzalmat is. Azok,
akik arra esküsznek, hogy a személyes találkozás alatt
kialakult kapcsolatból szövődő vonzalom és az azt követő szerelem csak és az egyedüli tartós és járható út,
nem igazán igazolódott be, hisz az sem szentírás, ha
úgy mutatják be a párokat egymásnak, az sem biztosíték arra, hogy. hogy pár év múlva még mindig
együtt vannak és az sem szentírás, hogy a világhálón
megvalósult szerelem lesz a tartós. Ugyanakkor mind
két lehetőség buktatója, hogy akár első látásra is csupán a külső vonzalom alapján kialakulhat egy tartós
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kapcsolat, de ha hosszabb ideig tart az udvarlás sem
biztosíték arra, hogy szerelem lesz belőle.
Azért a csúcs a Kata barátnőm lett, mivel ő kifejtette, hogy nem tudja miért, de vannak férfiak, akik
előtt, mellett prűdnek, vagyis szégyenlősnek érezte
magát és volt olyan férfi, akivel az első percben tudta,
hogy ágyba fog vele bújni, szexelni fog vele. Az egy
más dolog, hogy az, akinél szégyenlős volt és az is aki
mellett felszabadultnak érezte magát elég hamar elhagyta. Igazából nincs erre recept, hisz akár visszafogott az ember, akár felszabadult alig, alig van esély
arra, hogy tartós kapcsolatba maradjon. Nem véletlen,
hogy Kata barátnőmet említem, hisz vele eset meg a
legfurább dolog, amiről egyáltalán hallhat az ember,
ilyen virtuális ismerkedés kapcsán. Ő maga mesélte el
a történetét:
A profilja megújulása után remélte, hogy itt a városban is lehet esélye egy kapcsolat kialakítására.
Ezért félretéve az addigi félénkségét, ha földijének a
képét látta meg, nem mulasztotta el, hogy alá a szokása szerinti, szerény “ helyes vagy” aláírást ne tette
volna oda. Mégis meglepetés volt számára, amikor
Imre levelet írt ennek hatására.
- Kedves Kata! Köszönöm, dicsérő megjegyzésedet
a fotómhoz. S rögtön megkövetlek, mert olyan modortalan voltam, hogy nem reagáltam ismerkedési próbálkozásodra. ( 07.22, 08.01) Látom, azóta frissíteted
képeidet. Szép családod van, sok örömöd lehet bennük. Üdv.: Imre
- Semmi baj, mint “földinek“ jeleztem. Amúgy is
barátkozást írtam és lehet Te ennél többre vágysz.
Azért köszönöm, hogy észrevetted a legújabb képeimet.
Te tényleg helyes vagy. Sok sikert. Kata.
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Megint megnéztél!
Én meg viszonoztam.
A véleményem nem változott. - Kata
Valószínűleg többre mennénk, ha a Te IQ-d
párosulna a genetikailag örökölt, de kevésbé hasznos
alkattal. Te vagy a jobb, érdekesebb, izgatóbb. - írta
neki ez az Imre, amit szépen megköszönt.
Kedves Kata! Ha választhatnák a Magyar-Svéd
VB. selejtező drukkolás helyett a kedves mosolyodat
kérném, egy ismerkedő beszélgetés közben.
Kedves Imre! Azt hittem én vagyok kettőnk
közül a bátortalanabb. Én úgy általában a vesztesek
bátorságával szoktam megjegyzést írni a képek alá, de
csak szerényen, nehogy baj legyen belőle. - írta, választ sem remélve.
Pedig jött a válasz és igencsak meglepődött, amit
írt ez az Imre.
- Valószínűleg sokan úgy vannak vele, hogy inkább
a biztos semmi, amiben ugye nem csalódhatunk, mint
a boldog, de bizonytalan jövő. Egészséges önbizalom
helyett, kishitűség, megalkuvás a végtelenségig. Két
értelmes ember egymást bátorítva, megértve, a nyomasztó múlt feldolgozásáért. - volt az üzenet.
Szépen teltek a sorok, mikor visszaolvasva az előzőeket rájött, hogy ez az Imre randevút kért Katitól.
Tőlem? Te Imre! Jól értettem? Te engem
randevúra hívsz? - kérdezet rá, olyan biztos, ami biztos alapon.
- A válaszom határozott IGEEEEN!!! - volt a
válasz.
De jó és mikor akarsz velem találkozni.? Ugye
olvastad az adatlapomat?
Tudod, trágár. nőőős, dúrva, stb., nem sok, de nekem
muszáj ezekhez ragaszkodnom.
Tudod - szólt az üzenet - próbáltam magam
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bátorítani, olvasás közben, hogy Veled lépést tudok e
tartani, lehetek-e társad. De úgy döntöttem, hogy a
hosszú éjszakák beszélgetésre is jók! Hogy mikor találkozzunk? Amikor Neked is jó, amikorra megbeszéljük.
- Imre! Kedves! Én hétfőtől érek rá. Akkor
dönthetünk a hétfő mellett?
- Értem! Én a jóra tudok várni. - válaszolta.
- Olyan sok várakozás hétfőig? - kérdezte, Kata.
Jót mosolygott az orra alatt. Aztán Imre megkérdezte, hogy hányas a telefonja. Egész elkenődött, mikor megmondta, hogy 20-as. De azért elkérte a számot és rögtön fel is hívta. Nagyon tetszet Kata hangja.
Beszéltek jó pár percet, mikor mondta, hogy jó pár
forintot kell majd ezért a beszélgetésért fizetni.
De Imre kifejtette, hogy azt se bánja, mert nagyon
bejövök neki, és ennyit, vagy bármennyit megér neki.
Akkor jutott eszébe, hogy a gyereke telefonja 70-es.
Rögtön hozta is, és bemondva a számot hívta Imre és
hajnal kettő óráig beszélgettek. Annyira jól eset Katának. Az meg különösen, hogy kedves volt, aranyos,
mindenről tudtak beszélni és mégis semmiről és ennek
ellenére jóleset. És csak kedvesen és finoman utalgatott a szexre, a puszikra és a csókokra. És sok-sok
simogatást is ígért. Ami pedig meglepő volt azaz, hogy
végül is vasárnap délutánra beszélték meg a randevút,
de igazit ám, ami arról szólt, hogy elvitte Imre a
presszóba, aztán fagylaltozni, utána kiállításra és utána kézen fogva jöttek haza. Mármint Kata lakásába.
Annyira új volt az élmény. Egy igazi randevú! A preszszóban az egyik sarki asztalhoz ültek, egymás mellé és
tonikot ittak. Sokat beszélgettek és nevetgéltek. Aztán
elindultak fagylaltost keresni, mert mint Imre mondta,
ő szeretné, ha egy szép élmény lenne ez a nap Katának. Végül is találtak fagylaltost. Bár ne találtak volna.
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Mert megvéve a fagylaltokat szépen sétálva nyalták,
miközben Imre fogta a kezét, de ennek ellenére sem
tudta megenni, olyan rossz volt. Végül is eldobták
mindketten, mert mint bevallotta Imre, bizony az övé
is csapni valóan rossz ízű volt.
Ezt követően betértek a kultúrházba, hogy ígéretéhez híven megmutassa a legújabb kiállítást. Igazán
szépek voltak a kiállított képek. Imre meg mindegyiket
kedvesen elmagyarázta, mivel már volt itt egyszer, és
csak Kata kedvemért tért be még egyszer.
Innen, szépen haza sétáltak. Hát, ami aztán a lakásban történt azt Kata nem részletezte, a tény az,
hogy Imre hajnal kettő órakor ment haza, pedig reggel
hat órára dolgozni kellett mennie. És úgy ment be dolgozni, hogy még irt vagy 10 szerelmes sort, amelyben
arról áradozott, hogy mennyire boldog, hogy rátalált
Katára. Aztán másnap megint jött, és aztán másnap
megint jött. És jött az azt követő nap is. Ekkor már a
szerszámos készletét is hozta.
Este kilencig kijavított egy csomó dolgot a lakásban, ami oly kicsi hiba volt, hogy még szerelőt sem
lehetett hozzá hívni, mert annyiért ki se jöttek volna.
De nagyon ráfért a lakásra, ez a kis gyógyítás. Aztán
forró csókok váltása után elköszönt Imre.
No, innentől nem találkoztak. Egyszerűen nem állt
szóba vele. Rá kellett jönnie, hogy bizony a kedves
sármos Imre gyerek átvágta, de nagyon. Kata sokat
gondolkodott, hogy ír Imre képe alá egy tájékoztatót a
többi áldozat elriasztására. Aztán hagyta a fenébe. Ez
a fickó ennyit sem érdemmel.
A kedves, bájos, több felsőfokú végzettséggel rendelkező, művelt barátnőm semmi másra nem vágyott,
csak arra, hogy egy igazi, oltalmazó férfit találjon, aki
erős és határozott ugyanakkor nagyon kedves, gyön-
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géd, szeretnivaló. Lassan azért rá kell jönnie, hogy
ilyen csak az álmainkban létezik.
Végül Kata is visszatért az életbe, kiheverve ezt a
kalandot. Az igazság az, hogy többet nem próbálkozott
a társkereső portálokon. Néha még be-be kukkantott,
de már a leveleit sem nyitotta meg. Lassan megtalálta
azt a ritmust, ami már elviselhetővé tette a hétköznapjait. Eljárt az író-olvasó találkozókra, kézimunka és
festmény kiállításokra. És elkezdett ő is barátnőzni.
Névnapokon, ünnepnapokon mindig másnál jöttek öszsze, egy-egy traccspartira. Egy ilyen, már nyugdíjasként megismert barátnő megbetegedet és kórházba
került. Természetesen Kata is, mint minden baráti státuszba lévő hölgy meglátogatta. A kórház betegosztályára, mielőtt belépett, megállt a folyosói padoknál
elrendezni a táskáját. Nem akart ott a korteremben
pakolászni, így elkészítette a barátnőnek szánt apróságokat és szükséges holmikat. Ott köszönt rá valaki.
- Szervus Kata! - mosolygott rá az ismeretlen
férfi.
Bizony pár másodperc kellett, hogy rájöjjön, hogy
aki ráköszönt, az Imre. A kedves, sármos Imre, összeaszalódva, lefogyva, felismerhetetlenül.
Öröm járta át Kata szívét, leülve mellé megpuszilta.
Kedvesen érdeklődve, hogyléte iránt. Imre elmondta,
hogy először az édesanyja, aztán az édesapja halt
meg. Most meg ő betegedett le, a gyomrát műtötték.
Azt is elmondta, hogy nem nősült meg, annak ellenére, hogy azt hitte rátalált a szerelemre, ami a hölgy
részéről szalmalángnak bizonyult. Így egyedül maradt,
itt-ott alkalmi kapcsolatokkal. Természetesen már
nyugdíjas, és sajnos a nyugdíj a betegségeket is meghozta. Most a gyomrát műtötték. Nem is tudja, hogy
mi lesz vele, hisz a lányai nem vele élnek, már felnőttek és élik a mindennapokat.
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Addig-addig beszélgettek, hogy kis híján elfeledkezett
Kata, hogy miért is és kihez jött.
Elköszönve Imrétől, jobbulást kívánt neki és bement a
barátnőjéhez.
Mikor hazaindult körbenézett hátha meglátja Imrét,
de az már bevonult a szobájába.
Másnap, mielőtt elindult a kórházba Kata, felhívta a
betegosztályt, ugyan mondják már meg, hogy mit is
vihetne Imrének, mivel meg akarja látogatni. Hát nem
sok minden volt, amit vihetett, de tisztálkodási szereket, ásványvizet, azt igen.
Mint mondták idegennek ugyan nem adnak felvilágosítást, de azt elmondhatják, hogy egy-másfél deci zsírmentes húslevest, egy-két falat sovány főtt csirkehúst
ehet a beteg.
Többet nem is tudna, mert darabolták a gyomrát.
Azt is elmondták, hogy ennek a betegségnek az egyik
jellegzetessége, hogy nem érez éhséget a műtött, így
ha nincs, aki figyeljen arra, hogy rendszeresen egye
azt a pár falat ételt, könnyen éhen hal, vagy annyira
legyengül, hogy nem lehet rajta már segíteni.
No, az én Kata barátnőm, ha nem is volt egy konyhatündér, szépen beszerezte a csirkemell-húst, amiből
megfőzte a finom levest, mivel nem emlékezet, hogy
szabad-e levesbe tésztát tenni, inkább nem is tett. És
amikor elkészült, leszűrte, az utolsó csepp zsírt is leitatta a levesről és bement Imréhez.
Imre az ágy szélén ült, épp sétálni indult. Kata
tálalt, és az orvosi utasítást szigorúan betartva szépen
megetette és közben kedvesen csacsogott az elmúlt
időről, olykor-olykor még mosolyt is csalt Imre arcára.
Ebéd után levitte a beteget sétálni az udvarra. Aztán
visszamenve, fogta a törülközőt és a sampont bevitte
Imrét a fürdőszobába, gyöngéden levetkőztette meztelenre, leültette a fürdőszékre, elébe helyezte a mű-
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anyag köpenyt, hogy a műtét helyét ne érje víz, és
megmosta a haját.
Finom körkörös mozdulatokkal leöblítette a sampont. Aztán a vizes szivaccsal végigmosta langyos vízzel a testét, jól megdörzsölve a lábait és a kezét, hogy
visszatérjen bele az élet, majd szárazra törölte és felöltöztette a friss pizsamába, amit még az öccse hagyott nála.
És ez így lett minden nap, amíg Imre kórházi ápolásra
szorult.
Aztán eljött az elbocsátás napja is. És bizony gondolkodott Kata, hogy hogyan tovább.
Felsejlett a lelkében az a megalázottság érzése, amikor, oly méltatlanul, mit tagadjuk lepattintotta Imre.
Azt is érezte, hogy nem tudná magára hagyni, legalábbis addig nem, amíg beteg.
És ha hazaviszi, hova haza? Hozzá, vagy netalán ő
költözőn Imréhez, addig az időig?
Végül úgy döntött, hogy a lakására mennek. Igaz,
hogy kicsi háza van, de fel van szerelve mindennel,
ami egy ember kényelmi, komfort-érzését emelheti.
Ráadásul a fürdőszobából, már évekkel előtte kidobatta a kádat és zuhanyozót tetetett be. A meleg vizet
pedig egy 80 literes villanybojler biztosította.
Imre, a kórházi ágy szélén ülve hallgatta, amit Kata
elmondott neki, hogy az orvos szerint két választása
van.
Vagy jön vele, vagy átviszik a krónikus betegeket ápoló osztályra.
Ha eddig csak emberbaráti szeretetből cselekedet
is Kata, Imre ijedt szemébe nézve visszatért szívébe a
szerelem.
Az utolsó pár mondatot már könnyek között suttogta el. Imre oda csúsztatva a kezét az övéhez, megfog-
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va azt, lassan felemelte és forró csókot nyomott a kezére. Kata gyöngéden átölelte, hogy enyhítse a zokogása miatti rázkódást, ami miatt esetleg fájhatott a
seb.
Kata fogta az utazótáskát, a zárójelentést és belekarolva Imrébe elindultak a lifthez, hogy a kórház udvarán álló taxival hazamenjenek.
A szexpártiak kérdezhetik, hogy akkor most mi
van? Kata párra lelt, vagy nem lelt. Könyörgöm, hát
persze, hogy párra lelt. Megkapta Imrét, és vele egy
olyan felemelő érzést, amelyet sok ember az élete során jó, ha egyszer él át, vagy egyszer sem.
Higgyék el a kételkedők, Kata párra lelt.
Igen, de Kata csak egy, Imrével együtt kettő fő, aki
megtalálta élete párját, aki elmondhatja, hogy megoldódott a legnagyobb problémája a társtalanság.
A többinek mi marad?
Próbálkoztak itt olyasmivel, hogy a lakással és bármi
nemű javakkal rendelkező idős ember, adja el az értékeit, és vonuljon be az idősek házaként működő szociális otthonba.
Sokan meg is tették.
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EPILÓGUS
Hallgatom a vonat kerekeinek a csattogását. Lassan az álom is megkörnyékez, miközben a fejem ideoda himbálódzik.
A kezembe akadt a minap egy gyönyörű vers, valamilyen Róza írta. Nem jut eszembe, de hogy is van:
„Miért is hagytad, hogy minden éjjen csak álljon a férfi
várva a csodát. Miközben te könnyekkel öntözted a
férfi lába nyomát”
Úgy emlékszem a beteljesületlen szerelemről szól.
Vagy az elveszett szerelemről? Nem emlékszem már,
de arra igen, hogy hogyan is váltunk el akkor Zsútól.
Ó a kicsi Zsú. Álmaimban még most is érzem az illatát.
Ez akkor volt amikor, a feleségem először rosszul lett.
Most sem tudom, hogy mi lökött a szobája felé.
Évek óta külön szobába aludtunk, de benyitottam. Ott
feküdt, az ágyban, tiszta vizesen. Arra sem volt ereje,
hogy kiáltson értem.
Belegondolni is rossz, hogy mi lett volna, ha akkor
nem vagyok otthon.
És nem sokon múlt, hogy ne legyek.
Akkor még dúlt a szenvedély Zsú és én közöttem. Végül is otthon voltam, kihívtam a mentőt, ami pár perc
alatt beérkezett a kórházba.
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Végig fogtam az én kincsemnek a kezét. Mégis késve
érkezett a segítség.
Két nap múlva meghalt a feleségem, a szívszerelmem,
gyermekeim anyja.
Igen, igen ennyi lett a negyvenvalahány év házasság vége.
Ami érdekessé tette számomra az eddigi, özvegyként
megélt 14 hónapot az, hogy most már tehettem volna
az együtt élést bármely hölggyel, már nem akartam,
már a szex sem kellett. Elmúlt a láz, ami rávitt arra,
hogy megcsaljam a kis drágámat.
Szégyellem, vagy bánt, nem tudom, inkább az, hogy
nem mondhattam el a feleségemnek, hogy mennyire
szerettem, mennyire csodáltam.
Attól a pillanattól fogva, hogy megláttam az egyetem
folyosóján tudtam, hogy ő kell nekem.
Azok az édes, lopott csókok, amiket kaptam tőle. Hát
igen. Ez is elmúlt, mint minden.
És azok a lázadások, ami a házasság béklyója miatt
alakult ki bennem?
Most azt gondolom, ha újra kezdhetném az életem,
akkor is ezt az életet élném újra át. Mert akkor, abban
a pillanatban a feleségem volt a ma.
Csak hosszú volt az út és menetközben elvesztettük
szívünk egy darabját.
Az biztos, hogy jókor jött a múzeum felkérése a diák
rendezésére. Igaz, eleinte megijedtem a mennyiségtől,
de mikor beígértek egy segítséget, elvállaltam. Még
vendégszobát is kaptam.
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Most ebben a lelki állapotban amiben vagyok biztos,
hogy erre van szükségem. No, készülődök, itt még át
kell szállni a Fóti vonatra.
Hát elég szoros az idő az átszállásra. Igyekezni
kell. No, nézd már a Mamababát, hogy szedi azt a
formás lábát. Helyes kis nő.
A fülkébe a Mamababa egyedül, miért is ne?
Kezeit csókolom! Dr. Kövessy Ákos vagyok
Fótra utazom, szabad egy hely? - vettem elő a
legsármosabb hangom.
Üdvözlöm professzor Úr! Én Havasi Nóra
vagyok, én leszek az Ön asszisztense.

VÉGE
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ÉLETEM RÖVID ISMERTETŐJE
Talán kezdem avval a bemutatkozást, hogy mi is
vitt rá arra, hogy írjak.
2008. december 24-én este, hogy, hogy nem egyedül
maradtam otthon. Aznap délután hozta meg a cég a
számítógépemet, amit karácsonyra a gyerekeimtől
kaptam. A cég össze is szerelte és be is üzemelte. Ott
ültem egyedül szenteste és mondhatom nagyon el voltam keseredve. Aztán odaültem a gép elé, megnyitottam a Word-ot és elkezdtem írni.
Akkor alig pár nap választott el az 59. születésnapomtól.
És onnantól minden este írtam. Csak úgy ontotta az
agyam az emlékeket. Főleg a gyermekkoraikat. Mire a
nyár megjött, egy kötetre való történetet írtam meg.
Minden ember szeret, és tud beszélgeti, tud történeteket elbeszélni, akár az unokáról, akár egy bolti eseményről, és a múltra vissza emlékezni. Ha el tudja
mondani, akkor azt le is tudja írni.
Hisz senki sem születik írónak, de még költőnek se.
Én is egy hét gyermekes családban nőttem fel. Apukám 1945 után fűtő, később mozdonyvezető lett.
Anyukám meg minket, gyerekeket próbált emberré
faragni. Ami biztos azaz, hogy a szüleimben a törődéshez szükséges erő megvolt, hogy tisztességben,
szeretetben felneveljenek bennünket. Még arra is volt
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erejük, hogy biztosítsák azt, hogy aki tanulni akart, az
tanulhasson. Hetünk közül öten érettségiztünk. Ne
kérdezzék, hogy honnan vették rá a pénzt ehhez? Előteremtették. Pedig az én szüleim, még az akkori viszonyokhoz képest is szegények voltak.
Mi gyerekek meg boldogok.
Írásaim tartalma egy csipet az életemből, egy csipet a
mások életéből, egy csipet fantázia. Hisz, ismerik a
mondást?
- A téma az utcán hever. - én lehajoltam érte.
1990-es évektől, amikor már nekem is lehetőségem
volt tanulni, megállás nélkül képeztem magam. Így
lettem mérlegképes könyvelő 1995 évben. 1998 évben
pénzügyi tanácsadó, 2008 évben, 58 évesen pedig
mint tájgazdálkodási mérnök marketing-pénzügyből
diplomáztam a Szolnoki Főiskolán.
Mezőhegyes, Lajosmizse, Tótkomlós és Orosháza. Ez a
négy helység amelyek, kisebb-nagyobb mértékben
meghatározóak voltak életem alakulására.
Életem legnagyobb ajándékának tartom, hogy a három gyerekem, a hat unokám, és a két dédunokám, az
ötéves Gabika, és a tizenkét hónapos Zoé, egészséges, okos, gyönyörű ember.
Debreczeni Dénes Istvánné a nevem. Születési nevem
Varga Róza, édesanyámat Jártó Annának hívták.
Ebből adódott ki az írói nevem a Jártó Róza.
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U: Zavarban vagyok, nem
tudom, hogy hogyan megy ez a
találkozósdi.
P: Egyszerű. Megbeszéljük a
lakást, aztán szeretkezünk.
…Nem volt olyan nap, hogy
valakitől ne kaptam volna virtuális puszit. Én is adtam szépen,
hisz ingyen volt …
…nem avval fogja senki elbűvölni a másik felet, hogy lekvárt főz az
üres kamrába, vagy netalán jól feltakarít. Hanem megnézve a másikat testileg, és ha tetszik, amit lát, akkor jöhet a lélek. Amit egy, maximum kettő beszélgetés alatt letud a társkereső, és aztán irány az
ágy! És utána, csakis utána jöhet a …
… netalán a virtuális szerelmet követő, virtuális házasság, a virtuális
szeretkezés és a virtuális kielégülés a megoldás…
…egy férfi rám nézett, én visszanéztem rá és már nem számított,
semmi…
…igyekeztem, hogy minél többet lásson belőlem. Mikor megláttam,
felállva mentem elébe. Nem kapkodva, nem sietve, így adva időt
neki, hogy végig pásztázzon a szemével, felmérve gömbölyded alakomat…
…
Aki tetszett annak küldtem egy mosolyt. Ha akart reagált rá, ha nem,
nem. De volt egy, aki annyira megfogott. A mosolya? A kócos haja?
Magam se tudom… Nagyon vágyom arra, hogy szeressenek, de
nem mindenáron.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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