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Szexeljünk ren de sen!
La u ra mo no lóg ja
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Előszörtizenhétévesenhaltammeg,amikorlezuhantamegyszakadékba.Apapám
sofőrjéveljöttemPestre,ésaMecsekbenvannakolyanhelyek,hogyazútalattcsak
afákcsúcsátlehetlátni.Na,odazuhantunkle.Valahogyfölfogtakalombok,úgy
hogynemcsapódtunktelibeaföldbe–akkorvalószínűlegfölrobbantunkvolna–,de
azértasofőrígyismeghalt.Éntúléltem,deelvesztettemazeszméletemet,kiislép
tematestemből,úgyhogyengemnehéz lennemeggyőzni,hogyazéletutánnincs
semmi.Van.Van testen kívüli élet.És szerintem a halál utánmindig van valami
fénybekerülésis.Ésazótaaszemeimbenazíriszsemegyforma,mertazegyikenvan
egysötétkörfolt.Akétbokámplatinábólvan,atérdeimis,megabalvállam.Ezek
komoly platinaburkolatok szegecsekkel, ékekkel. Akkormég platinát használtak,
úgyhogydráganővagyok.Egyévigvoltamkórházban,aztántolókocsibanültem,fél
évigtanultamjárni.Előttetízévetbaletteztem,ígyelégerőséskötöttizmaimlettek.
Ezvoltaszerencsém,mertnemsorvadtakelazizmok.Megperszefantasztikusaka
raterőmisvolt.Deaztánkésőbbmegtudtamaztis,hogyafáknakissokatköszönhe
tek,mert állítólagóriási gyógyító erejük van.Mi fák között laktunk, és fától fáig
tanultammegjárni.Afákérintéseborzasztójóérzés,erőtésenergiátadottnekem.
Utánaaztánteljesenlábraálltam,dehátörökremegmaradtakatestemenahegek.
Máskormegrohanokavillamosmegállóba,ésnemtudom,dekicsitbevoltam

bambulva,ésnemvettemészre,hogy jönavillamos.És jöttavillamos.Énmeg
márléptemistovább,éppenalá.Ésegylányahátammögülmegszólalt,hogylene
lépj!Erreénvissza.Avillamosel.Hátrafordulok,nincsottsenki.Eltűnta lány.
Pedigemlékszemazarcára, egyszerű ruhábanvolt, sötét, rövidhajú lány.Vagy
amikor jöttünk haza a kislányommal Thaiföldről. Bangkok– Athén–Budapest.
Harminchatórásrepülőútlettbelőle.ÉsamikorAthénbólfölszálltarepülő,kitört
akereke.Kisócskagépvolt.Hogyfogunkleszállni?Órákatkeringtünkalevegő
ben,hogyelfogyjonakerozin.Kérdésesvolt,hogyszétszóródunkeabetonon.A
Híradóban,mindenholbennevolt.Mindenkisikítozottagépen,hogyhú,mostmi
lesz,hogyjobbgépekislezuhantakmár,ésakkormostmegfogunkhalni.Kerék
nélkül letenniegygépetbiztosannagyonnehéz lehet,mert szikrátkaphat, vagy
továbbcsúszik,vagynemodaesik,megeltörikagéptest,szóvalottgondlehet.Jöt
tek a tűzoltók is, és habot szórtak szét. És aztán valahogy leszálltunk, volt egy
lecsúszda,néhányembertakarjaikbanvittek,VIPszobátésVIPgépetkaptunk,
vörösrózsát,telefont,mindent.Ígyérkeztünkhaza.
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Azt hiszem, karriert csinálhattam volna a balettben, mert soha nem kellett
fogyókúráznom,mindigkisnyüzügealkatvoltam,pici,soványka,gyors,erős.Mint
mostis.Gyönyörűlányvoltam,gyönyörűalkattal,ténylegmindenmegfelelt.Min
denki mondta is, hogy hú de szép kislány! Fenékig érő, göndör, vörösesbarna
hajamvolt,gyönyörűmozgás.Ténylegénvoltamakislány,akigyönyörű.Ésnyakig
gipszbendöbbentemrá,hogysemmitsemjelent,haegynőgyönyörű,mertszáz
szorértékesebbdolgokvannakavilágon.Szóvalagyönyörűségbőlhirtelenatehe
tetlenrondaságba,atestnélküliségbezuhantam.Gipszbenlenniolyan,minthaaz
emberneknemlenneteste.Elvesztettematestem.Csakagondolatokvoltak.Ez
nagyonkeményéskiábrándítódologvolt,éscsakazapámraszámíthattam.Anyám
sohasemtudtakimutatniaszeretetét,éninkábbapámkislányavoltam.
Sohasemvoltunkgazdagok,deabalesetutánvégképpszintemindentelkellett

adnunk,hogyazorvosokatkifizethessük.Rajtamegyhattagúorvoscsoportdolgo
zott,Magyarország legjobborvosai.Apámaztmondta,hogyő inkábbeladmin
dent,csakvalamitcsináljanakvelem,mertbeleőrül.Anővéremmegaztmondta
–voltegyhatalmastükörazelőszobánkban,ésőmindigottbillegettelőtte–,hogy
őmilyengyönyörű.Énmegottültematolókocsiban.Ésőaztmondta,hogyén
megmilyennyomorékvagyok,ésazismaradok.Mindenkisajnálkozottrajtam,és
ennélasajnálatnálnincsszörnyűbbdolog.Mertugyeazarcomszépvolt,ahajam
szépvolt,ésakkorottülökatolókocsiban.Mindenember,amikorelmentmellet
tem,aztmondta:ó,szegény,pe dig milyenszéplettvolna!Ezborzasztóanzavart.
Ezekutánmentemkiazerdőbe,éselhatároztam,hogymajdénmutatokmégnek
tekvalamit.
Anagymamámukrán,anagypapámlengyelszármazásúvolt.Anyaiágonzsidók

vagyunk,apaiágrólpedigazEsterházyaktólszármazunk.Apapámkalorizálómér
nökvolt.Ahőerőműveknélvannakolyannagygépek,azokonvannakilyengom
bok,soksokgomb,ésakkorilyenkalóriaértékeketvizsgálnak.Szegényötvenhá
rom évesen meghalt, pedig nekem nagyon nagy szükségem lett volna még rá.
Borzasztósokatdolgozott.Négyévigvoltbetegahalálaelőtt,ésénápoltamőt.A
végénmáraligtudottszegényfölkelni.Velelaktamegyütt.Hármanvoltunk,mert
akislányomismegvoltmár.Mosttízéves.Márnagyonmegakarthalni,hogyne
legyengondjasenkinekvele,mertborzasztóbüszkeembervolt.
Anagymamámházábanmégkülönvoltakatejesmegahúsosételek,őtartotta

asabbathot,ésmegtanítottanekemazösszeskishéberéneket.Ezeketamainapig
tudom.Megazértahéberbőliseszembejutmégvalami,tulajdonképpenértem,
hogymiről van szó, csak hát őmeghalt tizennégy éves koromban. Énmellette
ültemakkor,mertővigyázottrám.Hatvanháromévesvolt,ésúgyhaltmeg,hogy
lefeküdtszépenazágyba,ésaztmondtanekem,ottültemmellette,nemvoltott
honsenki,hogyszaladjakátvalakihez,akimajdszólazapámnak.Amikorvissza
mentem hozzá, közölte, hogy őmostmeg fog halni, de neki jó lesz,mertmár
elfáradt.Ésmosolygott.Mosolyogvahaltmeg,nyugodtan,ésegyáltalánnemfélt.
Ésénakkoreztnemisfájdalomkéntéltemát,hanemúgy,hogyanagymamaelfá
radt,meghalt,kész,ennyivoltazélete.
Engemmárnemérdekel,hogykóserteszemvagysem.Viszontnemszeretema

megkülönböztetéseket,kinemállhatom,havalakiniggerezikvagyolyancigányt
szid,akinekténylegnincssemmiaszámláján.Engemglobálisanérdekelezatéma,
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azthiszem.Egyébkéntnálammindenkinektisztalapjavan.Éshamegharagszom
vagymérgesvagyok,aziscsakegynapigtarthat.Igaz,hacsalódikazember,akkor
valamirosszérzésazértottmarad,demindigújrakellpróbálniélni,újraésújra
kellkezdeni.Úgyveszemadolgokat,hogysohasenkitneítéljünkmeg,ésnemjó
sokáigharagottartanimagunkban,mertaharagelszívjaazemberéleterejét.
Tizennyolcéveskoromranagyjábólrendbejöttem,ésnéhányévenkeresztülcsak

úgy éltembele a nagyvilágba. Fregatt söröző, járogattunk ideoda, fiatalság, élet,
bulik.Sokhelyendolgoztam,főlegavendéglátóban.Jártammindenhová.Denagyon
fejletlenkislányvoltam.Huszonhatéveskoromignemélveztemaszexetsem.Egy
szerűennemvoltamérett rá.Nekemszülnikellettegygyereketahhoz,hogyérni
kezdjek,éscsakharmincéveskoromrafejlődtemigazinővé.Ezzelegyüttfolyamato
sankutakodomatúlvilágután,tudniszeretném,hogymiazéletértelme,miisaz
ember.Azösszestemplombaelmentem,defőlegakeletivallásokérdekeltek.Sok
nyűglődésvoltazegészéletemben,borzasztónehézvoltmegérteni,hogymimiértis
van.Ésegyáltalánnemvoltvilágosszámomraazsem,hogymilyensorsotiskaptam.
Azótasemtudom,hogymilyenévetírunk.Nálamnincsidő.Ésaztsemtudom,

hogyhétfő,péntek vagy szerda vane,meghogyhányadika van.Nálam fölkel a
nap,éslemegyanap.Reggel,dél,esteéséjszakavan,atöbbinemfontos.Amia
mába nem fér bele,majdmegcsinálom holnap.Megvár az a holnap. Ez nálam
remekülműködött, ésmost is kiválóanműködik. Szerintemnemezen a földön
járótípusvagyok.Thaiföldönisúgyéltem,hogyamikorfölkeltanap,kinyitottam,
amikorlement,bezártam.Nekemaznagyontetszett,ezpontígyvoltjó.Sokbará
tomvoltkint.Tudtam,hogyezegyolyanország,aminekszépkultúrájavan,tud
tam,hogykirályság.Valahogybiztosvoltambenne,hogynekemmegfelelőlesz,és
hogyottválasztkaphatokakérdéseimre. Így is lett.Nagyonsokat tanultamott.
Most,hogyitthonvagyok,másfélévutánisjólemlékszemegycsomóbeszélgetés
re,megarra,hogymittanítottaknekemapapok.Deezekazéntitkaim.Gyakran
előjönnekszavak,amiketvalakimondottnekem,éssokszorcsakmostértemmeg,
hogyakkormireisgondolt.
Thaiföldönazéletsokkalegyszerűbb,mintEurópában.Ottnincsadó,egyétter

metissokkalkönnyebbnyitni,mertazembercsakkibérelegyhelyiséget,megépí
ti, kinyitja, ésüzemel.Nekemegykis éttermemvolt, icikepicike.Béreltemegy
házat,ésagarázsátépítettembe.Négyszázezerforintbólcsináltamazegészet.A
faottolcsó,natúrfávalburkoltamafalat,gyönyörűendekoráltam,éncsiszolgat
tamafát,felhőformájúravágattamazasztallapot.Nagyonsokatdolgoztamrajta.
Éselutaztamészakra,adzsungelbeis,megilyenagyamentdolgaimvoltak.Nagyon
jóvoltadzsungelben.Ó,hátvalamiparadicsomiállapotokvannakott!Arrajártam
én,aholfehérembersosemjárt.Buddhistaiskolábanistanultam,mégpedigegész
életemreszólódolgokat.Példáulazt,hogyhogylehetegyférfitazőrületbekerget
niegymasszírozással.Ottnagykeletjevanamasszázsnak.Perszeathaimasszázs
nak is rengeteg változata van: a gyúrómasszázsok, vagy a kifejezetten erotikus
jellegűmasszázsok,aszexmasszázs,abodybodysatöbbi.Vannakkomolyabbés
elmélyültebbmasszázsokis,mintpéldáulameditációs,azutaztatásos,apontnyo
másos,agyógyfüvesvagyavérképzőmasszázs.
Egy gyönyörű szigeten éltünk.Mindig jött annyi pénz, amibőlmegélhettünk.

Főztemis.Agulyásomnakhírement.Sokatdolgoztamavendéglátóban,tudtam,
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mirekellfigyelni.Akétszakácsnakismondtam,nagyonjófejsrácokvoltakkülön
ben,hogyazértnemúgyvanaz,hogymegisznaknyolcvansörtnaponta.Őkelein
teúgygondolták,hogyezígyműködik,deaztánfelvilágosítottamőket,hogyléte
zik olyan is, hogy stand, és abból kitűnik, hogymennyi az eladott ésmennyi a
megivottmennyiség.Ésakkornagyhirtelen le lettkorlátozva,hogymennyisört
ihatnaknaponta.Mertmondtam,hogyfiúk,énazértnemfogokvásárolni,hogyti
jóléljetek,álljonmármegamenet!Merthogyőktulajdonképpeningyenettekés
laktaknálam,azegydolog.Őkisszegényekvoltak.Deénazértmindigpróbáltam
figyelniapénzemre,mindigpontosantudtam,maistudom,hogymennyitköltök,
éshogyhovámegyelapénz.Aruháimraésacipőimreisnagyonvigyázok.
Abarátnőmbeköltözöttabuddhistaszerzetesekhez.Aztánegyidőutánénis

mindennapelmentemoda.Befogadtak.Nemúgyvan,hogyjelentkezemésakkor
odafölvesznek,hanemhaazembermegérti,mirőlisvanszó,akkorottmaradhat.
Énsokatkérdeztem,éseleintemindigazthittem,hogyá,biztosnembeszélekelég
jól, hogymegértsenek, de aztán rájöttem, hogynem itt van a gond, hanemott,
hogyőkmárjóvalazénagyműködésemelőttjártak.Teljesenmásraadtakválaszt.
Akérdéseimkövetkezményeireválaszoltak.Ésígymindenegyesdologutánlekel
lettülni, és végiggondolninagyon sokmindent,hogymiért ismondtákazt, amit
mondtak.
Azótaígyvagyokezzelénis.Látszólagsokszornemarraválaszolok,amitkér

deznek.Merténisakövetkezményreválaszolok.Általábanénmárjóvalelőbbre
tartok,mintakérdező.Ottvagyok,válaszolok,csaképpenmásként.Ottabudd
histapapokreggelentemennekazúton,sétálnak.Vanilyenrizsfőzőedényke,és
abban reggelentemindenki főzi a rizst.Az a kenyér.A papokmennek végig a
magukkisedénykéivel,ésakkormindenkimegtiszteltetésnekveszi,habekopog
nakazajtón,éskérnekegy tányérrizst.Lehetadományozni is,hogymegkérem
szépen,hogyfogadjaelazáltalamfőzöttgulyáslevest,vagyilyesmi,ésakkorfőzök
annyit,hogynekikisjusson.Ésmivelnekeméttermemvolt,énmindigvittemvala
mit, valami finomat. Ott nagyon könnyű barátkozni, mert annyira nyitottak az
emberek,hogycsakelég,haösszefutokvalakivelazutcán,valamirőlelbeszélgetek
vele,ésamikormásnapisarramegyek,megintelbeszélgetekvele,ésakkormár
összeisbarátkoztunk.Olyanok,mintagyerekek.Ugyaneztpróbálomitthonis,és
majdnemhogyhülyéneknéznek.Annyirazártakittazemberek.
EgyszerelutaztunkÉszakra.Egynagydodgedzsaljártunk.Borzasztórozogaálla

potbanvolt,dejólment,csakrosszvoltabenzinmutatója,ésadzsungelközepén,
egy kis földúton elfogyott a benzin. Mit csináljunk? A kislányomnak gyönyörű
hosszú,szőkehajavolt,ésakkormárnagyonjólbeszéltthaiul.Ésahogyottácsorog
azút szélén, egy kisfiú éppenarra biciklizik.Körülbelül egyidősek voltak.Ahogy
megláttaalányomat,úgymaradt.Nemsokfehéremberszaladgálottazőserdőben,
ráadásulőkegyébkéntisodavannakaszőkehajért.Megállakisfiúabiciklivel,és
bámulja a lányomatmeredten.Mondom neki, na, hamár ilyen jó vagy a fiúnál,
akkorkérdezdmeg tőle,holvanbenzin.Deamikorodaszóltneki thaiul,akisfiú
elrohant,hanyatthomlok.Aztánperszejöttacsaládjais,megrögtönösszesereglett
egycsomóember,ésmindjártlettbenzinünk.Ottameghívásokatnemlehetvissza
utasítani.Ottnincstévé,azemberekszeretnekösszejönniésbeszélgetni,sztorizni.
Miavadászházábanlaktunk,azőkisfialátottmegminket.Afeleségezöldségeket
termelt a ház körül, a vadász pedig ment és lőtte az állatot, 
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vittehazaahúst.Aférfivitteahúst,azasszonytermesztetteazöldséget.TisztaPara
dicsom!Amaradékhústmegeladták,abbólvoltarizs.Azereszbőlcsorgottazeső,
éshatalmascserépedényekvoltakalatta.Azvoltazivóvíz.Fürdeni,kérdeztem,hol
szoktatokfürdeni?Mondta,hogyreggelmajdmegmutatja.Ésakkorláttam,hogyaz
asszonyokegyadottidőbenjártakfürdeni,egyszerre,aférfiakmegegymásikidő
pontban.Őkténylegtisztelikegymást,azpedigvégképpfontosnáluk,hogyélniés
élnihagyni.Azállatokkalisígyvannak.
Csakegyabaj:borzasztósokakígyóThaiföldön.Vannakolyankisebbtigrisek

is,amelyeka fánélnek,hatalmaskarmaikvannak,és föntrőlugranakazember
nyakába,éselharapjákatorkát.Adzsungeltelevankobrával,amiténylegfélelme
tes,ésezértőkmindigkéssel járnak.Elmagyarázták,hogyhogylehetvédekezni
ellenük.Amikoregyméterenbelül van,és föláll,megkellmerevedni, lélegezni
sem szabad. Akkor vagy visszagömbölyödik egy idő után, vagy nem tekeredik
vissza,hanemjobbanfölemelkedik,éstovábbraiskíváncsi.Elölvanazorra,asze
meioldaltvannak.Amikormeghajlikelőre,eztmégborzasztólassancsinálja,utá
naviszontoldalrafordul,éshirtelenmar.Akobramindigoldalrólmar.Demivel
akésottvanazemberkezében,aztcsakkikelltartani,ésakkorakobraelvágjaa
sajátnyakát.Hanemsikerül,akkorvége:hárompercealatthatamérge.Vagyén,
vagyakobra.Őkmegtanultakvelükegyüttélni,megtanultákőketelkerülni.És
mivelbuddhisták,inkábbelkerülikőket,mertazállatokatnemszabadmegölni.
Egyszer az egyik barátnőmnél voltam. A dodgenak van súlya, tiszta vas az

egész,ésahogyjöttünkazúton,mellettemazablaküvegféligfelvolthúzva,ésegy
szercsakkoppanegykígyónakafeje.Mondom,álmodom,vagymivan?Visszato
latok, és látom, hogy egy ilyen hétnyolc méteres piton szépen kúszik vissza a
dzsungelbe.Szóvalátmentemrajta.Haafejénmegyátazember,akkorelpusztul.
Dehátatestén?Röhögvevisszamászottadzsungelbe.Egyébkéntpontegynémet
barátnőmtőljöttem,akiottéladzsungelben,jókétmétermagas,testes,faros,és
egypicikethaiférjevan,félvéragyerekük,nagyonjópofákkülönben.Őmesélte,
hogy délután leheveredett aludni,mert ott ilyenkor szörnyűmeleg van, és arra
ébredt, hogy egy hatalmas kígyó tekeredik föl a lábára. És ő tudta, hogy lehet
kimozogni.Barominehéz,merterőtkellkifejteni,borzasztólassankellmozogni,
ésnemszabadbesokkolni,mertakkorazembermeghal.Deőnemsokkoltbe,
hanemszéplassankimozgottakígyóból.Ésaztánfutás!
Nagyonjóvoltott,csakkétévemégishazakellettjönnöm,mertvoltegynagyon

hosszú monszunperiódus, ami belecsúszott a turistaszezonba. A helyiek is azt
mondták,hogyilyenmégnemvolt,hogyennyiresokáigtartsonamonszun.Aztán
ajapántőzsdeisleomlott,borzasztóinflációvolt,elvesztettemmindenem.Ször
nyűvoltakkorÁzsiában.Azembermegyapénzéért,abankzárva,becsődölt.Vol
tak,akikmilliókatvesztettek,nemannyit,mintén.Azegykomolydologám,ha
bentvanabankbanvalakinekapénze,abankmegcsakúgybezár.
Itthonvoltnéhánybarátom,akiksegítettekelindulni.Lekaucióztamegylakást,

megminden,dehátazértazilyendolgokszázezrekbekerülnek.ÉssajnosMagyar
országonegyrendeslakástnemlehetfenntartaniegynormálfizetésből.Aztánitt
agyerek,aziskola,abébiszittersatöbbi.Éshiábabeszélekangolul,görögülmeg
thaiul,meghiába tudokvalamithéberül, ezekkelnemérek semmit, főleg,hogy
nincssemmipapírom,ráadásulaszámítógéphezsemértek.Arrólnembeszélve,
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hogyazegészszámítógépesdinagyonidegenistőlem.Szóvalolyansokválasztá
somnemvolt.Ottkintmegtanultamathaimasszázst.Ennekvannakmindenféle
erotikusabbváltozataiis.Ezekabbankülönböznekahagyományosszexmasszázs
tól,hogyazerogénzónákmellettavérereketmegaprosztatakörnyékétisérintik.
Összehajtogatomaférfiakat,agerincüketmegtaposom,szóvalnagyonjódolgokat
kapnaktőlem.
Egymasszőrtöbbnyireaztmondja,hogypfuj!,énnemfogokegypasasfarkához

nyúlni.Én viszont különösennagyhangsúlyt fektetek a férfiak ágyékrészére, és
tudom,hogyezmilyenjóérzésnekik.Abőralattihajszálerekbizsergetése,inger
léseegyébkéntnagyonhasznosésjódolog.Ésegykorután,negyvenfölött,Euró
pábankülönösen,nemtudnimiért,deezekaprosztatabetegségeknagyonsűrűn
fordulnakelő.Amasszírozás alatt egy emberi test van előttem,nemviszolygok
tőle,hanemkomolyandolgozom.Aztatestrésztlátommagamelőtt,amisegítség
reszorul.Ésezaférfiaknálalegfontosabbtestrész,amiösszevannyomódvaegész
nap,ahogyülnek.Thaiföldönamegelőzésalegfontosabb.Amasszázscéljanem
csakazörömszerzés,hanemazis,hogymegelőzzékakülönbözőprosztatabeteg
ségeket,aszűkületesproblémákat,amikorazondónemtermelődikolyanmennyi
ségben,mintahogykelleneneki.Azeurópai férfiaknemsokáigélnek szexuális
életet:ötvenhatvanévesen többnyirebe is fejezik,mertnem termelődikmáraz
ondójuk.Nemúgy,mintÁzsiában!Namost,ahhoz,hogyfolyamatosan,egyéleten
át,hosszúideigeztermelődjönéskarbanlegyentartva,arrakiválóanalkalmasez
amasszázs,amiténkitanultam.Ehhezperszemegkellfogniaztatestrészt,felkell
emelni, a vért el kell indítani, serkenteni kell.A golyók feltolhatók a bőr alatt,
annak is van egy speciális fogása.Akárhogy nem lehet. És ha nem tolható fel,
akkorszűkületesproblémavan:nemúgyáramlikaspermium,ahogykellene.Az
ilyen problémákra mindig figyelmeztetem az illetőt. Mindig kérdezem, amikor
egyespontokrarányomogatok,hogyfáj,nemfáj?Hafáj,akkormármehetisaz
orvoshoz!Ésnemegyszervoltmárolyan,hogyjöttvissza,hogymegcsináltatta,és
hogymostsokkaljobb.Azilyenekenamasszázsnagyonsokatsegíthetám!Tiszta
doktornénivagyok.
Csakhátabbólnemlehetmegélni,hogyvalakicsakmasszíroz.Ezegyfárasztó

dolog,ésazapárezerforint,amitel lehetkérniegyóráért,semmirenemelég.
Szóvalegynapháromnáltöbbférfitnemtudoklemasszírozni,mertnagyonelfára
dokám.Amásikaz,hogyvalószínűlegnemvolnaszerencsés,haaférfiakatálló
farokkalazutcáraküldeném.Mertmeglátesetlegegykislányt,ésakkorodasétál,
éslehet,hogybehurcoljaakapualjba.Ennekafelelősségétpedigmégsemvehetem
avállamra!Arrólnemisszólva,hogyhavalamitelkezdazember,akkoraztillikbe
is fejezni.Namost, itt vanaz,hogyakkormostprostiváválik valaki attól,hogy
befejeziaztamasszázst,amitelkezdett?Ésakkorfelajánlomnekiazóvszert.Nem
beszélünksokat,ottmárnem.Általábanúgyszokottlenni,hogyfölteszemnekiaz
óvszert,ráülök,számolok:egy,kettő,három.És–bang–márelisment!Ezegy
ilyenérzékenytestrész.
Énakurtizánklasszikusszerepétvállalomfel;ezegynagyonősi,nagyonfontos

szerep.Perszevanbennemegykispolgárpukkasztásis.Azokaférfiak,akikakeze
imközékerülnek,nagyonmástkapnak,mintamitvárnak,ésegyidőutánrájön
mindegyik,hogypontosanazértjöttoda,pontosanazértgondoltrám,mertszük
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ségevoltvalamire,amitcsaktőlemkaphatottmeg.Érezhetőennagyonnagyszük
sége van a férfiaknak arra, hogy egy nő kezei közé kerüljenek, ahol el vannak
kényeztetve,aholvégrenemkellharcolniuk.Énmérhetetlenültisztelemaférfia
kat.Nálamaférfiakigaziférfiaklehetnek.Elisvárom,hogyegyférfiférfilegyen!
Azerejüket,aférfiasságukattisztelem.Teljesenmások,mintanők,máshogygon
dolkoznak,másokazéletérzéseik.Tudniakénemindennőnek,hogyférfinélkül
semmit sem ér az élete. Csak éppen ennek érdekében azt is tudatosítani kéne
magukban,elkénefogadniuk,hogyaférfiaférfi.Ésehheztisztelet,egyfajtaimá
datkelleneaférfifelé,ésúgyáltalábanaférfinemiségfelé,amibőlaztáncsomó
egyébdologiskövetkezik.
Engemérdekelnekaférfiak.Hogyholveszítetteelönmagát,miértnincsereje,

kivetteeltőle,miértnincshatalma?Nagyonsoknőaférfitnemtartjatiszteletben.
Egyszerűenképtelenrá.Aférfipénzejóneki,deazmárnehezéreesik,hogytisz
teljeisaférfit,kényeztesse,hogymeghagyjaamagaférfipozíciójában.Azúgynem
működik, hogy kiveszem alóla a nyerget és a lovat, és azt akarom, hogy lovas
legyen!Nem szabadmegalázni egy férfit!Azmindig rosszdolgokhoz vezet.Az
emberttisztelnikellmindenkiben.Azembereknekegymásttisztelniükkell!Egy
mástmegkelltisztelni.Havalakitmegismerek,tisztelem,ésszeretnémalaposab
banismegismerni.Perszevisszafeléiselváromatiszteletet.Haviszontmegaka
rom ismerni, akkor beszélni kell, szólni kell hozzá. És ahogy visszaszól, ahogy
gondolkodik,ahogyreagál,őisemberkéntnyilvánulmeg.Szintemindenkitlehet
szeretni.Eznemolyanördöngösdolog.
AzisÁzsiábóljönnálam,egyolyannőtanítottanekem,akiszinténabuddhis

tákhoz járt, hogy tanuljukmeg elfogadni az embereket olyanoknak, amilyenek.
Mert nagyonkönnyű azokat az embereket szeretni, akik – nanem tökéletesek,
mertolyanúgysincs–szeretetreméltóak.Pedigakiknemszeretetreméltóak,őket
is kell szeretni.Csakhogyőket sokkal nehezebb szeretni és kiszolgálni, és azzal
önmagamatépítem,hogyhaolyandolgokatpasszírozokkimagamból,amikirreá
lisak.Nehézolyanembert szeretni, akibennincs semmi szeretetreméltó,nehéz
ilyenembertkiszolgálni.Ezekembertpróbálófeladatok,igen.Demegtudomcsi
nálni?Ha igen, ez fölemel.Az ilyen dolgok emelnek föl. Szóval amikor nyakig
tejfelminden,akkorkönnyű.Deakkor,amikornagyonnehézminden,ésazember
önmagaellenislázad,na,akkorkellmegpróbálnielfogadniazt,amitnemakarok.
Ésakkorelőbbutóbbrájövök,hogyazisfognekemnyújtanivalamit.Sokszorén
iselgondolkozomazon,hogyvanmittanulnom,mertnagyonsokszorénisodaszó
lokám,hanemértikafanyarhumorom.
Azéndolgomaz,hogyerőtadjak.Ahíresférfiakmögöttismindigottanő,aki

segítiőket.Ésakkoráltalamegkapegycsomódolgot,éstudérvényesülni,beleme
rülheta jólétbeésmindenbe,amicsakszármazhatebből.Nea férfi toljaanőt,
mert az felborítja az egész családéletét,megaz égvilágonmindent!Persze van
ilyenis,gondolom,ésezígyisvanrendjén.Akivételerősítiaszabályt,teháterre
is szükség van.De normális esetben nálam ez úgyműködik, hogy én egy férfit
kiszemelek,ésazttolommagamelőtt.Deőtaztánacsillagokig.
Aztgondolom,hogyazembereketsokkaljobbanlehetirányítaniaszeretettel.

Azsokkalnagyobbhatalom,mintbármilyenbrutalitásvagyilyesmi,ésénebbőla
szempontbólnagyonmagasratettemamércétönmagamszámára.Sokanmondják,
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hogyezhülyeség,merthanemtudomelérni,akkorvisszazuhanok.Deszerintem
mégsemolyannagyhülyeség.Majdkiderül.Ésvanmégegytabuazéletemben:
hazudni,aztnálamnemlehet!Nagyonharagszomérte,havalakihazudiknekem.
Semmimásranemharagszomennyire.Hahülye,akkorse.Ahaverjaimnagyon
másemberek,némelyiknagyonhülye,némelyiknagyonértelmes,szóvalminden
kinekvanvalamifurcsasága,mégisúgyfogadomelőket,ahogyvannak.Dehazug
ságotegyiktőlsevagyokhajlandóeltűrni.Nemésnem!Szóvalaztne isaggassa
rám,aztnehintsenekem!
Énpontosantudom,hogymilyenjóörömetokoznivalakinek.Gyakranlátoma

gyönyört. Szeretem látni a gyönyört. Engem boldoggá tesz, ha valaki gyönyört
érez.Azmindenkitboldoggátesz,ezteljesennormális,nem?Borzasztóan lehet
örülniannak,hogyhaamásikörül.Éshajó,akkorjó,ottnincsmese,akkorénis
beleélvezek,mintaszél.Amit lehetélvezni,aztkell is.Amitnemkell,hátnem
kell.Deakkorfejleszteni,segítenikell.Énszólok,havalaminemjó,éshavalamit
hülyéncsinál.Nagyonsegítemőket.Énmegértem,havalakinemtudvalamit.Az
nyilvánvalóan tapasztalatlan, nem volt vele soha senki nyílt és gátlástalan, hogy
megmondjaazt,hogypontosanhol,mit,mikoréshogyankéne.Énpedigvagyok
annyira gátlástalan, és vagyokolyannyílt, hogymegmondjamneki.És a férfiak
szívesenveszikezeketadolgokat.Nagyonsoktapasztalatlanférfivanám!Denem
biztos,hogyezazőhibájuk.Szerintemezanőkhibájais.Háthaanőnemszól,a
szerencsétlenférfihonnantudja,hogyegydologmostjóanőnek,vagysem?
Aztispontosantudom,hogyegyférfimitváreltőlem,ésénmitkérekcserébe.

És bátran kijelenthetem, hogymindennő kurtizán valamilyen szinten.Anők a
házasságbaniseladjákmagukat.Pontosantudják,mivárhatóegyházasságtól.A
nőksorsaetekintetbenazegészvilágonegyforma.Előbbutóbbférjhezmennek.
Vagy több férfié lesznek, vagy egyé.De ha egy férfié lesznek, akkor is eladják
magukat.Ésrégen,amikorasajátapjukadtaelőket?Azmivolt?Sokanmegfoly
tonelválnak,ésújraférjhezmennek.Azokistöbbférfiélesznek.Éselőbbutóbb
szépen kiveszik a vagyont a pasik alól. Amásodik, harmadik pasinál rájönnek,
hogyazőpénzükkelsokkaljobb,sokkalkönnyebb.Aztánvanolyanhülyeis,aki
odadobjamagátmindenféleidegennekteljeseningyen,éssemmielvárásanincsa
másiktól,ésamásiknaksetőle.Szexelnekegyet,ésodébbállnak.Azilyeténnem
szeretem. Én nem adommagam ingyen. Vagy szerelemért, vagy pénzért, vagy
valamiért,deingyennem!Haegynőnemtudja,hogykelleladniamagátegyfér
finak,akkorelvészazéletben.Mertanőtaférfimagáhozveszi.Szintemegveszi.
Jó,ezígytalántúlzás,ezaszónemfediavalóságot,deelveszi,megveszi,magához
veszi.Perszeaférfiakatazértnemártkétfeléválasztani:van,akitazérzelemérde
kel,aszerelem,ateljesenmásemberiéletek.Őklelkisíkonélnek.Ésvannakolya
nokis–ezanyolcvanszázalékukszerintem–,akiketcsakatestidolgokérdekel
nek.Hogymiteszik,mitiszik,milyencuccvanrajta,állafarka,vagysem.Ezekaz
abszolútfizikális,testisíkonélőemberek.Nemisgondolkodnaklelkitávlatokban.
Ugyanezmegvananőknélis,legföljebbottkicsittöbbazolyan,akialelkimegnyil
vánulásokatisfontosnaktartja.Denemsokkal.
Amúltkor is, nem voltmár nyitva semmi, és ott volt a közelben egy diszkó.

Lementemegyhaverommal.Inkábbnemmondomahelynevét.Bementemavécé
be,ésalányokottosztogattákegymásnakabogyót.Ilyenkiszöldkapszulákvol 
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tak.Lehetett az akár speed, akárheroingolyócska, akármi.Ott volt a kezükben,
bekapták,ésfogalmuksemvolt,hogymitvettekbe.Éshaméreglettvolna?Egyik
sevolttöbbhúsznál.Hamostbevesznekegypárilyengolyócskát,megkitudjamég
micsodát,aztsetudják,kidugjamegőketakövetkezőórában.Na,ilyenektőllehet
AIDStkapni,nemaprostiktól!Ésapasikmegbelemennekazilyenekbe.Simán.
Hakicsitisjóanő,márdugjákis!Guminélkül!Szóvalhihetetlen,hogymikvan
nak!Adrogértsimáneladjákmagukatacsajok.Namostegyilyenfüggőnekmond
jameg valaki, hogy csak óvszerrel éljen nemi életet, és hogyha valaki óvszerrel
védekezik, nem lehet betegséget kapni. Ezért a prostiktól várható a legkevésbé,
hogybárkiisvalamitkapjontőlük.AIDStlehetkapniahomoszexuáliskapcsola
tokban,bárúgytudom,mostmárőkisjobbanóvszereznek,apornófilmezésnélis
hallottamilyenről.Megamagánéletben.Ésazmindigazóvszernélküliszexuális
életbőljön,vagyvalamidrogoscuccozásból.
Perszeénisfélekabetegségektől.Nekemmárkérésnélkülcsináljákatesztetés

anőgyógyászati szűrést.Kicsit hipochonder is vagyok,mert van, amitmégnem
tudnakgyógyítani.Demondom,nagyonkicsiazesélye,mertazembertudja,hogy
hogyankellvédekezni.MostaprostiknálnemTBkártyaszerintvanmégazorvo
sivizsgálat,hanemharmincezerforintbakerülháromhavonként.Ebbenbennevan
minden,azAIDSszűrés,ahepatitis,azoltás,ésazilyennyálbólvettszájváladék
vizsgálatésahüvelyvizsgálatis.Énkülönbenborzasztóanvigyázok:azóvszermel
lettvanegyspirálom,ésméghasználokmellettemástis.Deezlegyenazéntit
kom.Tehátlevédemmagam,háromszorosan.
Énaztmondom,azazigazi,havalakinekazagyávallehetszeretkezni.Azigen!

Ezaz,ami ténylegmegmarad!Nálamaszexkülönbenegyolyandolog,mintaz
evésvagyazivás.Ahogyeszünkmegiszunkegyjót,ugyanúgyszexelniiskell,mert
arraisszükségevanaszervezetnek.Aszexkellatestnek,denemszabadrákap
csolatotépíteni,nemszabadannálnagyobbjelentőségetadnineki,mintamitvaló
jábanmegérdemel.Aszexennyi.Ésezegyáltalánnemkevés.Olyan,mintasakk.
Asakkmegolyan,mintazélet.Énnagyonszereteksakkozni.Énvagyokakirály
nő,megvannakazembereim,abarátaim,aszövetségeseim,atanácsadóim.Van
stratégia,vannakhelyzetek.Nálamteljesenmegelevenedikasakk.Imádokjátsza
ni.Ezzelfárasztokmindenkit,hogyüljönmárlevelemjátszaniegypartit.Ésha
valakijóltudsakkozni,azértbolondulok.Csaksajnosazabaj,hogymindenférfit
meg ve rek. 
Nagyon sokolyanprostit ismerek,akinek igen fejlett lelkivilágaés lelkiélete

van.Az,hogyatestébőlél,egydolog,mertazemberekeladjákmagukat.Van,aki
azerejét,amásikatudását.Mindenembereladvalamit,önmagát,bármit.Éncsak
atestem.Alelkembőlnemadokelsemmit!Ezszerintemsokkaltisztességesebb
dologannál,mintamikorvalakiazelveitadjael.Azokaténsohanemadom.Éna
szabadságomatmegőrzöm.Amagánéletemlelkisíkonmozog,anapközbeniéle
tempedigfizikális,testisíkon.Tehátamikorénhazaérek,ésbecsukomazajtót,
elkezdődikalelkiszint.Eznagyonelkülönülnálam.Éstalánnemkelleneígymon
dani,deegyszerűenzavar,komolyanmondom,haazembereknemismerikavaló
ságot,haegyprüdérialengibeegészMagyarországot.Ezegyteljesenemberiés
teljesenhumánusszakma.Azemberekúgyreagálnakrá,hogy„jaj,prostitúció,ne,
pfuj,meghogymilyenborzasztó,készfertő”,ésilyenek,holottegyötezerévelé 
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teződologrólvanszó.Éshaigényvanrá,akkorigeniselkellfogadni,hogylétezik,
létezett,éssokáiglétezniisfog,éshogyszükségvanrá.
Nagyonsokbarátnőmaztmondja,hogymindenférfiegyfarok,nanesze,ittegy

törülköző,menjélfürödnisatöbbi.Ésúgyteszikodamagukat,hogynincsenekis
jelen.Legföljebbapénzregondolnak.Szóvalabszolútnemveszikészreazembert
afarokmögött.Dehaénlátokvalakit,aználamrögtönegyember.Énnemtudom
megalázni.Biztosanbelelehetebbeisunni,megfásulni,ahogyafogorvosnakis
elegelehetabüdösszájúkuncsaftokból,devalahogynekemmázlimvanebbena
szakmában, mert még ha valaki nagyon olyan, akkor is látom benne a kétség
beesést,azembert.Hapedigkifejezettenerősviszolygástésundortérzek,akkor
azértittislehetnemetmondani,hogynemérekrá,bocs,jönnekhozzám,ilyesmi.
Kivédhetőminden.Akimegnormális,azmárember.Akinekemberifizimiskája
van,meg tiszta és ápolt, akkorazmárember.Azmegintmás,hogyhaaberrált.
Akkorrögtönfelhívomafigyelmét,hogyhanemtakarodikarrébb,sohanemfelej
tiel,amitkapnifog.Utálomaztis,havalakiközönségesenbeszél.Kinemállha
tomamocskosszájúembereket.Szerintemamagyarnyelvbenannyiféleképpenki
lehet fejeznimagunkat,nincsamocsokra szükség.Azembereket inkábba szép
beszédrekelltanítani,mintamocsokra.Amagyarnyelvetkülönbennagyonnagy
raértékelem.Megkelltartaniaszépségét.Egyébkéntnálammégélazúriember
megazúrinő.Szerintemszépaz,hogyhaaztmondjaegyférfi,hogy„úribecsület
szavamra!”.Annakigazisúlyavan.Ésaztisszeretem,hogyhavalakikezetcsókol,
vagyvirágothoz,hanőkéntkezel,ésúgyisbeszélvelem.
Komolyan mondom, nagyon sokszor jönnek hozzám olyan értelmes férfiak,

hogyhaazutcánfutnékvelükössze,akkorisörülnék,hanekemilyenbarátomlen
ne.Ésezekközültöbbrendszeresenvisszajár,mertnagyonértékelik,amittőlem
kapnak.Perszesokolyanisvan,akicsalódottátesziazembertazegyszerűségével,
a„megyekafarkamután”mentalitásával,afullegoizmusával,aprimitívnarciz
musával.Olyanoknéha,mintazállatok.Demégishihetetlen,mennyiajóarc,és
nem ilyen mocsokból jött féllábú idegenek tukmálják rá magukat az emberre,
hanemtöknormálispasik.Ésénténylegösszefutokolyanemberekkel,akikfeno
menális egyéniségek, akikkel nagyszerűen lehet társalogni. És akkor egyáltalán
nemlátomennekaszakmánakanegatívoldalát,ésnincsolyanérzésem,hogyhú
de szar vol na ne kem. 
Jöttpéldáulamúltkoregykaliforniaigyerek.Gyönyörűvolt.Nemazakokszfe

ketenégervolt,hanemgyönyörűfélvér,ésakkoravolt,mintegyszárnyasajtó.Ilyen
amerikai focista volt, és az egész teste csodálatosan fel volt építve.Már amikor
bejöttazajtónésmegláttam,aztmondtammagamban:vauu!Őperszemégnem
tudta,hogymivan,egycsomójócsajottültmellettem,éshátmondom,akkoravolt,
mintegyszárnyasajtó.Köztudott,hogyanagypasikszeretikakicsinőket,ésottén
vagyokalegkisebb.Ésakkorőengemkértmeg,hogymenjekvele,ésmasszírozzam
le.Igen?Nagyonszívesen!Levágódottahatalmasfranciaágyon,ésteljesenbeterí
tette.Éncsaknéztem,hogyakkorénhovaférekmajdel.Mertottkörülöttükmoz
gok, és amozgásnakmegvan amaga technikája: sarokülés vanmellette, onnan
leheta felsőtestetmasszírozni,megintmáshonnanazalsót vagyaközepet.Nem
szabadráülnivagyrátérdelni,ilyesmi.Namindegy,valahogycsakodafértem.Ésa
végén?! Na, arra mondják, hogy egy jó dugás volt! Szóval úgy irányí 
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tottaadolgokat,ahogyakarta.Azzalahatalmas,nagytestévelúgyvigyázottrám,
olyanfinomanérintett,ésolyanfinomanölelt,hogyazelképesztő.Na,háteztpél
dáulnagyonélveztem,deőkiisbírtaazegyórát.Vagyisafélórát,mertelőttemég
félórátmasszíroztam.Ottvoltaztángerjedelem,dehátőegygyönyörűférfivolt,
nagyon finom, nagyon tiszta. Őt a magánéletben is szívesen kipróbáltam volna.
Ezenmondjukröhögnekahaverok is,mertnálamúgyvan,hogyvadászokén is.
Pontosanúgy,mintaférfiak.Úgygondolkozom,mintők.Néhaúgykedvemtámad,
éselkapokegyetközülük.Decsakolyat,akitismerek,éscsakhajókedvemvan.
Hát,egyéljót,igyáljót!Nemhagyomki.Ésilyenszempontbólténylegfiúsagon
dolkodásom.Megdugom.
Azénszexkultúrámmalnincsbaj,a szexetmagas fokonművelem.Éshamár

szexelünk,akkorigenisszexeljünk ren de sen! Azegyjáték.Egygyönyörű,erotikus
játék.Egyművészet.Énnemszeretemazilyenegyszerűkeféléseket.Ezértahhoz,
hogyígybeleélvezzek,aférfinaknagyonjónakkelllennie.Ahhoztökéletesenkell
tudniairányítaniatestét,ahhoznekipontosankelltudnia,mifánteremegynő.
Vanegykétpasi,akiezttudja.Deaz,akikapásbólúgyindít,hogy„deaztakarom,
hogynekedjólegyen”,azbiztos,hogynemérelsemmit.Aszexrőlnembeszélni
kell,hanemcsinálni.Ésperszeazértnálamislelkisíkonmozogezazegész.
Nekemazérintésekabszolútfontosak,énimádokfognivalamit,imádokérinte

ni.Kenyérrelehetkennialegtöbbembert,hacsakmegsimogatomazarcát.Meg
akézfogás.Akézaztánazerogéndolog!Nagyonkifejező.Azegynagyonintim
kapcsolatmár,haazembernekmegfogjavalakiakezét,ésúgy,ahogyaztmegkell
fogni.Nagyonfontos,hogyszéplegyenakeze.Fogdosomakezeket.Fogdosokén
mindent. Ismerni kell a testünket!Ennél jobbanmár csak a lelkünket kell!Ha
elmegyek az állatkertbe, állandóan simogatom az állatokat, már minden állat
ismer,éshülyétkaptőlem,hogymégakislyukonisbedugomazujjam,ésjó,csak
anóziját,dehaddérintsemmeg.Nekemmindentmegkellfogni,megkellérinteni.
Éninkábberregerjedek,ésnemarra,hogykinekmekkora.Elégjóltudomirányí
taniatestemet,csakhátazértegynapáltalábancsakegyszertudokelélvezni.Vagy
többször.Perszevanolyanis,amikoregésznapsemmi.Szóvalígyislehet,úgyis
lehet,énnemhajtom,hogymostnekemföltétlenülélveznikellene.Haspontán
úgyalakul,akkornemvagyokellene,akkorúgyiselszállazember.Dehanincs
semmi,akkorénnemkésztetemmagamrá,mertnemakarom,hogyazegészarról
szóljon,hogynekemjólegyen.Eznemvolnatisztességes.Mertezüzlet,ésarról
szól,hogynekilegyenjó.Haközbenvéletlenülbeleszállok,azmáskérdés.
Aférfiaknagyrészeamúgysembírjatízpercigse.Mittízpercig!?Ötpercigse!

Nekemmegahhozazérttízpercnéltöbbidőkell.Lehetélveznicsiklónkeresztül,
hüvelyenkeresztül,megvégbélenkeresztül.Nekemvégbélenkeresztülnemmegy,
mertfáj.Acsikló,persze,aztermészetes,azbármikormegy.Deahüvelyiélvezés
nagyonkevésnőneksikerül,mertodaidőkell.Namostaférfiaknagyrészenem
tudjakontrollálni,irányítaniatestét.Pláneakkor,amikorazújdonságvarázsaisott
van.Tehátáltalábannemjutokeloda.Meghátahhozazértkellegynagyonkomoly
izgalmi állapot. Azt pedig el kell érni valahogy. Namost, én sajátmagam nem
fogomfelizgatni,denemistudom,merthogyhaénelkezdemizgatgatniacsiklómat,
akkornyilvánvaló,hogyacsiklónálszállokel,mertacsiklóizgulbe,ésakkorazfog
hamarabb élvezni. Hogyha a csiklót békén hagyják, és csak a hüvelyre kon 
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centrálnak,akkorahüvelyélvez.Perszenembiztos,hogyezmindenkinélígyvan,
mertnemmindenkiegyforma.
Ezekavégbélsztorikérdekeltekegydarabig.Voltegyember,szakállavoltken

der,nagyonkicsivoltneki,ésakkormondtam,hogy jó,akkormost ittaz ideje,
próbáljukmeg.Denem.Nemisvoltjó,megaznekemnemvaló.Egyszerpróbál
tuk, köszi, nem.Ennyi.Nekemmárnemkellmég egyszer szenvedni érte,mert
tudom,hogynemnekemtaláltákki.Vanolyannő,akimegpontazértvanúgy
odáig,hogyazalegjobb.MertnekiegyértelműenodacsúszikaGpontja.Ésolya
nokatélvez,mintaház.Avégbélfalésahüvelyfalközöttirésznagyonvékony,és
valószínűnektartom,hogynemahüvelybenvananőknélaGpont,deérinthető
innenis,onnanis,éstulajdonképpenmindegy,hogyeztmosthátulrólérikelvagy
elölről.A lényeg, hogy elérjék. Lehet, hogy elölről sosem érik el, hátulrólmeg
mindig.
Alegtöbbnőnemvesziészre,haapartnerevalakimássalszeretkezetttegnap

vagyma.Énigen.Ésnálambuktavan,haüresatár.Háthovatetted,aminekem
kell?Avitaminadagom?Perszecsakabarátomnakfogadomelavitaminadagját.
IttjönvisszaaKabbala.Ábrahámmagjanemmehetaföldre.Mehetbárhová,de
aföldrenem.Azegyérték.Nemisakármilyen.Abbanannyivitaminvan,annyi
protein,annyiminden,hogyarraanőnekszükségevan.Eztudományostény.Na
most, a nők nagy többsége aztmondja, hogy pfuj,meg nem.Arrólmár nem is
beszélek, hogy a férje farkát az életébennemkaptabe, pedig azönmagában is
borzasztó jódolog szerintem.Aza lényeg,hogyhaegykialakultkapcsolat van,
akkor ott meg kell enni. Ott hetente egyszermeg kell enni, és akkor a nőnek
garantáltanmegvanavitaminbetevője.
Nekem kontaktuskényszerem van, a szemem mindig lát, mindig néz. Olyan

vagyok,mintegyturista,úgyjárkálokazutcákon,úgynézekkörülfolyton.Mindent
észreveszek,mindent látok.Alegkisebbmozgást is.Érzem,haegy légymászika
fejemfölöttaplafonon.Szinteodasemkellnéznem.EzisThaiföldrőljön,mertott
nagyonmegtanuljamindenki,hogymivelolyanintenzívélővilágvan,ésottnagyon
sokszorszabadégalattücsörögazember,mertaházbanmelegvan,demégaház
baisbetévedegykétállatka,mérgespók,kígyó,ilyenek,ottazértmindigébernek
kelllenni.Úgyhogyamikorülvalaki,nézelődikszépen.Azótameg,hogyközvetle
nülalábamalattvoltegyzöldmérgeskígyó,amirőlathaiakisaztmondják,hogy
azalegveszélyesebb,azótamegfolyton.Ezmegmaradt,éslehet,hogymármindig
ígyfogomfigyelniakörnyezetemet.Ésezígyjó.Pedigittmárnemkellene,dehát
láttaménatenyeremnélisnagyobbpókotaszobámbanaplafonon.
Nagyonsokanfélreismernek,hogykicsitdilianő,megszétszórt.Énnagyonsok

mindenteljátszok.Aszituációkatpróbálomugyanúgyelőadni,ahogymegtörténtek.
Csakazért,hogyszínesebblegyenminden.Aztmondtanekemegyszervalaki,hogy
olyanszínesenadomelőadolgokat.Lehet,hogyazavalóságbantökegyszerűen
történt,mindenbeleolvadtamagaszürkeségébe,denálammindenolyannagyon
élesen,nagyonszínesentörténikmeg.Éseznemazakategória,hogyahangyából
elefántotcsinálok,hanemaz,hogyahangyátisamagajelentőségébenlátom.Sze
retek színtadnimindennek.Mit isakartamezzelmondani?Ja igen,egyszeregy
lányaztmondta,hogynekemolyankisugárzásomvan.Hogynagyonfurcsaember
vagyok.Éseztnőmondta,pedigegynőáltalábannemszokottamásiknőnekilye
neket mondani. Az nagyon jólesett, tényleg. Azért esnek jól a bókok, 
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mert énnembókolok ígymagamnak, amikor tükörbenézek. Sohanem tudnám
kijelenteni,hogyjajdeszépvagyok,vagyvalami.Egyszerjöttfölazegyikhaverom,
ésmondta,hogyna,azonnalrakjakkitükröket,megigenis,kellmondogatniates
temnek,hogyjajdeszépalábad,jajdeszépmindened,mertazmajdmeghálálja
magát.Szóvalezegyilyenönterápiavagymicsoda,hogyazembernekfontosszép
neklátniamagát,ésaztelishinnie,ésakkorúgyisfogjakezelniadolgait.Ezzel
elvilegegyetértek,biztosígyvan,csaknehéz.Nekemnehéz.Merténlátomatorzó
ságotismellette.
Kétévejöttünkvissza.NekemnagyonpozitívvoltThaiföldönélni,nagyonna

gyonmegváltoztam.Sokmindenrerájöttem.Példáularrais,hogysokkaljobbegy
szerűbben élni. Előtte zavart a szegénység, a nincstelenség. Korábban mindig
többre vágytam. Ez kint teljesen elmúlt.Mostmár sokkal kevesebb dolog elég
nekem a szép élethez. Ami nem kell, elosztom. Ha egyszer megint elutazunk,
megint szétajándékoznám,aminemkell.Szóvalmindig csakannyit tartokmeg,
amennyinekemazélethezkell.Amitnemhordok,aztvagyodaadomakislányom
nak, ha meg nem tetszik neki, akkor odaadom valaki másnak. Nagyon mobil
embervagyok.Voltolyan,hogykétzsákkönyvetajándékoztamel.Szóvalénegy
borzasztó szabad ember vagyok, azt csinálom, amit akarok. Én nem vagyok
rákényszerítvesemmire,ésmindigmegadommagamnakazesélytaszabadságra.
Valamelyiknaptörtént,jötthozzámegyember.Ezegyolyanreggelvolt,amikor

nemvoltkedvemsemmihez,mégbeszélni sevoltkedvem.Ésvalahogy szó szót
követett,ésrákérdeztem,hogymivan,nemvagyboldog?Vagyvalamiilyesmitkér
deztemtőle.Ésakkorelkezdettömlenibelőleaszó,ésmesélt,mesélt,mesélt.Ott
voltapénzazasztalon,amitamasszázsratettoda.Éselmesélte,hogymiaprob
lémája.Elmesélte,hogyafeleségévelgondokvannak,hogyvanegybarátnőjeis,és
hogyabarátnőjétszereti,deacsaládjátnemadnáföl,megilyenek,demárkiderült
adolog,éshogymostmilesz,ésmostteljesacsőd,ésolyanziláltamagánélete,
aztsetudja,hogymostmitcsináljon.Eztígymindelmesélte.Ésakkormondtam
neki,hogytulajdonképpenmireszámíthat,hogyahazugságértsokatbekellvállal
nia,merthogyhaegyemberhazudik,akkorannakvállalnikellakövetkezményeit
is:havalakifájdalmatokozott,akkoraznekiisfájnifog,éslehet,hogyazjobban
fogfájni,vagymásképpfogfájni.Tehátmindennekáravan.Amásikaz,mondom,
hahazudott,abizalomelszállt,aztnagyonnehézvisszadolgozni.Ésegycsaládot
ténylegnemszabadfeladniegyszerelemértsem.Dehaabarátnőddelakarszélni,
mondom,akkorigen,akkorténylegegynagyonkeményélethelyzetvárrád,mert
nemszerelemmel szeretedmára feleségedet,hanemszerelemmelabarátnődet
szereted.Ésazértigennehézegymásmellébújni,hogyhamástszeretazember.Na
mindegy, és akkor beszélgettünk erről, mondtam a véleményem, hogy ezmost
nehéz,hogyegykismagánynemárt,megtisztáznikell,nemszabadhazudni,soha.
Plánenemúgy,hogyembereksorsáthazugsággalakarjairányítani.Aznagyonna
gyongonoszdolog.Ésakkorúgyszóba jöttegypicitThaiföld is,és ténylegúgy
nézettrámazazember,minthaegyégbőlpottyantangyallettemvolna.Ésakkor
mondtam,hogydebocs’,nekemmennemkell,megfáradtisvagyok,minden,ésitt
apénzed,viddel,köszi,hogynemfárasztottálengemmással,mertmosttényleg
nincskedvem.Ésakkormondta,hogynem,nem,atiéd,kösz.Tehátatanácsadás
ért fizetett tulajdonképpen. Az égvilágon semmi sem történt. Ilyenek vannak. 
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Ésilyenmárjópárszorelőfordult.Sokszorkitudnámdumálniabugyijábólis,de
nemakaroknemegyenesútonpénztszerezni.
Azemberekbenbennevanvalamennyireapénzéhség,szóvalnemhagynakott

mégezerforintotsemértelmetlenül.Denekemotthagynak.Mégpedigazért,mert
jól érzikmagukat. Pedig nemmilliomosokők,mert én azért ránézésre veszem,
hogykiaz,akifulltelevan,éskiaz,akinem.Ésilyenkorköszönöm.Azilyenek
tényleg segítséget jelentenek nekem.Mert hiába termelek ki havonta egy kicsit
többetazátlagosnál,ottabébiszitter,alakásrezsije,aszámlák,abérlet,az,hogy
leszaladok a közértbe, s otthagyok többezret. Persze néha elgondolkodik az
ember,hogykurvaszarazélet.Szar,kurvaélet,miértnemszülettemegymillio
moscsaládba, vagymiért nem nyertemmeg a lottófőnyereményt. Néha nagyon
magambatudokzuhanni,hogymiértponténnekemkelleztcsinálni,akivégképp
másrólálmodtam.Felleheteztfognitragikusan,mindentfellehetfognitragiku
san.Deénmegpróbálommindennekajobbikoldalátislátni.Szóvalmindenrossz
banvanjó.Nincsolyankategória,hogytisztafeketevagytisztafehér.Észrekell
venni a fehéret is a feketében.Nyilvánnemvéletlen,hogy ilyen sorsot kaptam.
Akkoreztkellcsinálni.Nálamúgyvan,mintmindenkimásnálszerintem,hogyha
néha nagyonmagam alá zuhanok,mindig jelentkezik egykét haver, aki éppen
ráér,ésakkoregyüttérezvelem,meghallgatjaasirámaimat.Nekemannyielég,ha
kibeszélem a bajokatmagamból. És akkor utánamegy továbbminden amaga
útján.
Szerintem az élet értelme az, hogymegtapasztaljunk itt a földönmindenféle

helyzeteket, amihiányzika létünkegészéhez.A sors, azéletolyan szituációkba
rak,aholmegtapasztalhatjuk,hogymiazemberség,miajóság.Nagyszavak.De
mégis, kell, hogy legyenegyolyandolog, egyolyan szépdolog, amia lelkünket
átsegíti egymagasabbdimenzióba,aholmárnem játszik szerepeta testünk.Ha
valakinéleznemjönössze,ésnemtudja,hogymitkellmegtanulnia,mitkellleg
belülönmagábaépítenie,akkorújraszülethet.Ésaddigpróbálja,amígösszenem
jön.Abuddhistákaztmondják,hogyelkellérnianirvánát,éshogyaszegénység
vagyanehézsorsolyanpróbatételek,amelyeketelkellviselnünkazért,hogyeljus
sunkegymagasabbdimenzióba.Nekemaztmondták,hogyutolsóéletesvagyok,
azértilyenfurcsaasorsom.Valószínű,hogyahalálomutánmárnemkellújraszü
letnem.Hacsaknemcsinálokvalaminagybaromságot.
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