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Sokáig elítéltem azokat a férfiakat, akik maguk-
nál jóval fiatalabb barátnőt tartottak. Talán még a lel-
készi pulpitusról is ágáltam ellene, mikor az egyik 
fiatal lányról kikotyogták, sokkal idősebb barátja van.

Azután egy nap az élet fintoraként, olyan szerel-
mes lettem egy tőlem jóval fiatalabb, jóllehet nagyko-
rú lányba, mint előtte talán soha. Ekkor értettem meg, 
nem feltétlen a kor számít két ember kapcsolatában. 
Túl könnyen dobtam az első követ, túl elhamarkodot-
tam ítéltem.

Az érzelmeket nem választhatjuk szabadon, nem 
lehet őket társadalmi normákkal kalitkákba kény-
szeríteni. Hisz azok a normák nem többek, mint egy 
össznépi hallucináció!

Kezdtem kutatni az okokat. Kezdtem feltérké-
pezni a határokat, amikről Te tettél említést először. 
Határtalan szenvedély, mérhetetlen szenvedés, 
öröm és bánat váltakozása lett kettőnk közös, tu-
dathasadásos végzete. Már nem tudni, mi az álom, 
mi a valóság. 

Semmi nem számít immár. Nem marad semmi, 
csak 

Te meg Én.
Mindörökké!

a Szerző

Az apró betűs rész:
A történetem alapvetően fikció.  A személyek egyike sem valós. 
Bármi hasonlóság bárkivel a puszta véletlen és az égiek műve.
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Neked, aki sivár életembe a lehető leg-
nagyobb boldogságot hoztad, aki nél-
kül nem lett volna sok értelme az éle-
temnek, és aki nélkül ez a könyv soha 
nem születhetett volna meg! Köszönöm 
a testiséget, a tanácsokat, a támogatá-
sodat, köszönöm a puszta létezésedet!
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Nem tartozunk számadással senkinek 
és semminek. A Teremtő kivételével...
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A Te meg Én soha nem létezett. Csak a fejem-
ben felépített kibaszott álomvilág szemete. 

Mindig is egyedül voltam. Hogy hányszor engedted 
magad megdugni, hány kedves szót kaptam tőled, 
ezen a ponton nem érdekes. Használtál, mint egy kö-
zönséges használati tárgyat, amit a dolgod végeztével 
be lehet lökni a kukába. Vagy mint egy szaros segg-
törlőt, ami mehet a lefolyóba. Nem tudom, gyűlölje-
lek, vagy imádjalak. Nem tudok semmit. Semmit és 
senkit nem akarok, csak Téged.

Bő harminc év korkülönbséggel aligha meglepő, 
hogy csupán ugródeszkának akartál használni, felfe-
dezni a lehetőségeidet, tágítani a határokat. Közben 
olyan területekre vittél, amikre a legperverzebb fan-
táziálással sem tévedtem soha. Pedig épp elég pornó-
filmet megnéztem. Valamit adtál, de sohasem önma-
gadat. Látszólag felfedtél előttem minden titkot, de 
biztosan tudom, nem így volt. Főleg nem az utolsó 
időkben...

Az imént a pszichiáterem csak nézett azzal az át-
ható birkatekintetével. Mereven a szemembe, mintha 
azon keresztül a lelkem legrejtettebb bugyrait akarná 

1.
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kifürkészni. Szerintem a legapróbb homokot is látja a 
vesémben. De belőled csak annyit, amennyit megmu-
tatok. Az pedig nem sok.

– Alighanem kapuzárási pánik, nem gondolja?
Mindig egy jól irányított, tömör kérdéssel pró-

bál beszédre bírni. Beszéd. Üres beszéd. Mert attól 
talán jobb lesz? Baromság! Amikor elmondom, csak 
megint felelevenedik az egész. A lassan gyógyuló seb 
felszakad, és újfent ömlik belőle az önsajnálat vére.

Nekem most nem erre van szükségem, hanem a 
Te testedre. Ki akarlak nyalni, hogy érezzem megint 
az ízedet. Azt az ízt, amit soha nem fogok elfelejteni, 
amiről álmodom, amikor nem vagy itt. Rád akarom 
vetni magam, mint egy hímoroszlán a prédára, és 
addig kefélni, amíg csak ki nem fogyok a szuszból. 
Azt akarom, hogy közben véresre karmold a hátam. 
Érezni akarom. Még akkor is, ha alapvetően nekem 
kell dominánsnak lenni, mert azt szereted. Képtelen 
vagy orgazmusra jutni, ha nem gyártok le neked fél 
tucat kék-zöld foltot, meg kiserkenő vérű harapáso-
kat. Nem, ezt nem mondom el ennek a lökött pszichi-
áternek.

– Hadd mondjak el egy történetet egy régi páci-
ensemről, akinek ugyanilyen mély traumát okozott 
egy szakítás, ám mégis kijött belőle! Igaz, jóval fia-
talabb volt, a partnere is azonos korú, de vannak pár-
huzamok. Nekem az egy igazi sikertörténet volt, még 
kezdőként a pályán. Tulajdonképpen ő volt az első 
betegem...

Jön megint az önfényezés. Valamivel be kell bi-
zonyítani, hogy jó helyen vagyok. Tartsd meg a kiba-
szott történetet, és ne fényezgesd magad! Azzal sem-
mit nem segítesz, te hülye köcsög! Mi a faszt érdekel 



 14 

lassan kezdtél megbarátkozni velem. Olykor még 
azokat a titkaidat is megosztottad, amit mással nem 
lehetett, mert szülőkre nem tartozik, a felületes barát-
nők pedig bizonyára kikotyognák.

Óriási magánnyal és ürességgel voltál terhelt. 
Testvéred nincs, a szülők kapcsolata borzalmas. 
Egyedül voltál az egész világban.

Kezdetben nagyon nehézkesen haladtunk. Több-
ször elgondolkodtam magamban, el kellene küldjelek, 
ne foglald le az értékes, nagyon is korlátozott időmet 
mások elől, akik szívvel-lélekkel akarnák a tanulást. 
Időnként mostam a fejedet, de eleinte minden leper-
gett rólad. Makacs voltál már akkor is.

Közben sajnáltalak és rokon léleknek tartottalak.
Tizenötödik születésnapod előtt pár hónappal tört 

ki rajtad a lázadás igazán. Ekkor kezdtél el provokál-
ni is. Rendszeresen jöttél rendkívül rövid nadrágok-
ban vagy szoknyákban haspólóval. A melleid nőni 
kezdtek, de notóriusan kerülted a melltartót. Élvezted, 
hogy az apró domborulat vonzza a szememet.

Egyszer bugyi nélkül, miniszoknyában ültél ve-
lem szemben, széttett lábakkal. Perverznek éreztem: 
minden határon túlment, mégsem zavartalak el. Lehet, 
sőt biztos, fel akartál gerjeszteni, de csak dühöt érez-
tem. Mivel semmit nem éreztem irántad, túltettem 
rajta magamat. Még csak le se toltalak, hogy öltözz 
fel jobban, mert biztosan tudtam, akkor csakazértis 
tovább próbálkoznál. 

Nem szeretem, ha játszanak velem, és provokál-
nak. Attól a naptól kezdve egyre gorombábban bán-
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tam Veled. Próbáltalak elriasztani az órákról, de hasz-
talan. Háromszor szigorúbban kezeltelek mindenki-
nél, folyton szidtalak, porig próbáltalak alázni. Hiába, 
pedig egyszer még a könnyed is kicsordult. 

De Te nem menekültél el!
Valami csökönyös ragaszkodással csimpaszkod-

tál belém.
Az egyik nyáron végre sikerült megszabadulnom 

tőled, azonban édesanyáddal visszakönyörögtetted 
magad az iskolaév kezdetekor. Azon a nyáron töltöt-
ted a tizenhatot. 

Megváltoztál! 
Végre a tanulásra lehetett koncentrálni. Egyre 

érettebb lettél, a lázadást legyőzted magadban, amit 
a nyáron megismert fiúnak köszönhettél. Végre nem 
akartál provokálni, hanem tisztességesen öltöztél és 
viselkedtél. Akkor kezdődött az igazi munka, aminek 
meg is lett az eredménye:

Előrehozott érettségi, közép- majd felsőfokú 
nyelvvizsga és emelt szintű érettségi zárta a közös 
munkánkat, mire közel tizennyolc éves korodban vé-
geztünk.

Bő négy évig jártál hozzám. Már hozzád szoktam. 
Kezdtek a fura beszólásaid hiányozni. Megszoktam 
a lassan érett nőre emlékeztető alakodat. És azokat a 
hatalmasra tágult azúr szemeket. A szemek. Azoknak 
soha nem tudok ellenállni. Imádtam a szemeidet, ará-
nyos, rendkívül formás, nyurga testednél is jobban. 
Mégis azt hittem, nem vagyok beléd szerelmes. Sem 
etikus nem lett volna, sem kedvem nem volt hozzá. 

Valami vonzalom ugyan van a háttérben, de alig-
ha lehetne szerelemnek nevezni, hitegettem magam. 
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Az, hogy „kellesz nekem”, annyira önző. Ta-
lán egy kicsit tisztességtelen is Veled szemben. 

Olyan teher lehet neked, amit nem lenne szabad rád 
akasztanom. 

De azt nem tehetem! 
És te pontosan tudod, miért nem: nekem már egé-

szen másként forog az idő kereke, mint neked. Nem 
hagy időt, jogot és lehetőséget mellébeszélni. 

Nekem csak az itt és a most létezik. 
Csak Te. 
Pedig én azt akartam, senki ne legyen már az éle-

temben. Csak nyugalom és béke. Csak a gyermeke-
im és majdan az unokák, ha egyáltalán visszajönnek 
valaha ebbe az országba. A lassú sorvadás, leépülés, 
végül teljes demencia. 

Csodaszép, elbaszott jövőkép!
„Boldogok a lélekben szegények”, mert ők képe-

sek ennyivel is beérni.
A sors fintora, hogy nem engedi ilyen egyszerűen 

lezárni az életet.  Egyetlen testi kapcsolat, ami pon-
tosan megmutatta, már rég neked adtam a lelkemet. 
A lélek. Az mindent überel. Nincs nála hatalmasabb. 
Nem lehet irányítani. Nem lehet racionalitást keresni. 

A Te meg Én azon az együttléten létrejött és bár-

4.
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– Ezek a mai fiúk mindenre képesek – mondta a 
kopaszodó fejét vakargatva a középkorú nyomozó, 
majd hozzátette, – egy ideje már figyeltük a srácot.

Az teljesen természetes reakció, hogy a lány ösz-
szetört az eset kapcsán. Ő és én pontosan tudtuk, nem 
baleset történt, hanem egy hidegvérű kivégzés.

Illetve csak én tudtam.
Ő balesetnek gondolta.
Ami mégsem nyugtatta meg.
Totál maga alatt volt, de nem tehettem érte sem-

mit. 

Boldog voltam. 
Önelégült.
Többé nem állt akadály kettőnk között.
Csak a lány.
Neki is mennie kellett.
Bár nem akart, mert kibaszottul ragaszkodott vol-

na hozzám, a farkamhoz és a szakadatlan keféléshez, 
amit én csak kényszerből tettem. Vele.

No jó, azért némi örömet adott a meglepően cse-
kély lelkiismeret-furdalás mellé.

Az mire volna jó?
Van azért lelkiismeret-furdalása valakinek, mert 

megeszi a kenyeret, vagy lehúzza a WC-t?
Egyszerű használati tárgyak, pontosan meghatáro-

zott funkcióval, amikbe nem leszünk szerelmesek.
Ugyanúgy abba a lányba sem.
Vagy a készséges puncijába.
Soha!
Hisz ő nem Te!
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Napokból hetek, hetekből hónapok lettek. Észre-
vétlenül telt az idő, miközben a vörös hajú és 

én de facto élettársakká váltunk. Összességében nem 
volt ellenemre a sok kényeztetés, de belül minden 
porcikám tiltakozott. Nem csak a lelkem, a testem is.

Tudtam, nem mehet a végtelenségig, amit csiná-
lunk..

Hisz eredetileg csak egy alkalomra szóló kaland-
nak indult!

Elhanyagolta a tanulást, megbukott, ezzel elve-
szítette az ösztöndíját. Valami humbug állást vállalt, 
ahol olyan keveset adtak neki, ami hideg vízre sem 
volt elég. Nekem kellett kicsit többet dolgoznom, 
hogy kisegíthessem anyagilag.

Hálásan fogadta, bár mindig szabadkozott, ami-
kor pénzt akartam adni neki, így egy idő után csak 
simán beraktam az íróasztala fiókjába.

A többlet tanítással egyre kevesebb időm maradt 
rá, egyre fáradtabb voltam. Már nem mindig sikerült 
teljesítenem az ágyban sem.

Megadással tűrte.
Csak az én hiúságom nem hagyott békén.
Kellett a bűvös pirula, amitől újra helyreáll a fér-

fierőm! Sem időm, sem erőm nem volt elmenni az 

11.
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Nyugodtan aludt el, semmit sem sejtve. Néztem 
békés vonásait. Valami vonzalom volt ugyan, de 

azt szerelemnek nem lehetett nevezni. Egyfajta hűség 
iránta?

Talán.
Akár elég is lehetett volna egy közös életre, ha 

nem vagyok olyan makacsul ragaszkodó, csökönyös, 
elbaszott, idióta faszkalap.

Miért?
A nagyszüleimnél még ennél is kevesebb alapja 

volt a több, mint ötven éves házasságnak és három 
gyerek felnevelésének! Egyszerű érdek, hogy valaki 
fogadja be a nagymamát a „fattyúval”. Egyik fél sem 
volt szerelmes a másikba. Soha. Mégis funkcionált a 
család. Mert abban az időben még a világ legtermé-
szetesebb dolga volt merő érdekből összekötni a sor-
sokat, és békében tolerálni a másikat.

Nehezen tudtam elaludni. Kínoztak a gondolatok, 
a lehetetlen helyzet minden problémája. Irigyeltem, 
amiért neki olyan könnyen megy az álmok mezejére 
jutni. Mit nem adtam volna, ha a testem is visszafia-
talodik hozzá!

A zilált, lángvörös tincseket cirógattam és ter-
veket szőttem, miként lehetnék kedvesebb hozzá, 

12.



 76 

miként szabadíthatnék fel valamivel több helyet a 
szívemben. Hisz a ragaszkodását valamiképp meg 
kellene hálálnom! 

Be kellene menni az első ékszerüzletbe, meg-
venni a legdrágább jegygyűrűt, megkérni a kezét, és 
felhúzni az ujjára. Azt szerette volna minden porci-
kájával!

Ha már én nem lehetek boldog, legalább őt ten-
ném azzá!

Túlhevültek bennem az érzelmek, nem tudtam 
elaludni, ezért csendben felöltöztem, és hazamentem. 
Tettem, ilyet máskor is, nem fog meglepődni, véltem.

Ott kellett volna maradnom!
Soha nem bocsátom meg magamnak!
Jóllehet aligha tudtam volna segíteni rajta...

Másnap hiába vártam az üzenetét. Sem telefonon 
nem hívott, sem a Messengeren nem írt. Én meg csak 
a szokásos rutin tanítások után mentem hozzá.

Kicsit aggódva, ám derűsen az előző este miatt.
Ugyanúgy feküdt az ágyban, mint ahogyan ott-

hagytam előző éjjel.
Élettelenül...
Mint kiderült, a fogamzásgátló mellékhatásaként 

(és talán a korábbi túl szoros kikötözés okozta sérülés 
miatt) vérrög keletkezett a lábában, ami felvándorolt 
a tüdőbe, ahol embóliát okozva megölte.

Zokogtam, teljes szívemmel gyászolva, mikor tu-
datosult a megváltoztathatatlan.

Én voltam az oka egyedül!
Nekem akart megfelelni!
Bármi áron...
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– De aggódom, mert az a dolgom: elkövettem 
valamit, ami szembemegy minden meggyőződésem-
mel, és most egész életemben lelkiismeret-furdalással 
kell éljek.

– Nekem lesz lelkiismeret-furdalásom, ha téged 
nem elégíthetlek ki cserébe – mondta nevetve. – Nem 
olyan nagy ügy ez; sima biológia!

– De nagy gyakorlata van valakinek! – incselked-
tem. A megjegyzésem telibe talált:

– Tudd meg, hogy soha senkivel nem csináltam 
még azt, amit veled! Még senkivel nem feküdtem le, 
mert olyannak akartam tartogatni a testemet, aki meg-
érdemli.

Én? Pont én érdemeltem volna meg? Se köpni, se 
nyelni nem tudtam.

– Akkor még egy darabig tartogathatod a testedet, 
mert egy kinyalás mégsem ugyanaz, mintha meg is 
dugnának – nem tudtam mást mondani hirtelen za-
varomban. – Nem hinném, hogy én lennék az a bi-
zonyos személy, akire vártál – ráztam a fejem újfent.

– De igen! Te vagy az! – csattant fel.
– Ezt még meg kell emésztenem – hárítottam.
– Nem emészteni kell, hanem levetkőzni és meg-

csinálni!
– Nem akarom – válaszoltam a fejemet rázva.  

Egyre józanabbul végig tudtam gondolni a helyzetet. 
A pálinka hatása kezdett tompulni végre.

– Nem hiszem el!
– Sajnálom – mondtam hűvösen, miközben vala-

mi szánakozásféle arckifejezést próbáltam vágni.
Még hogy nem akartam!
Minden porcikám kívánta.
Csak egy hülye hagy ki ilyen lehetőséget! Már-
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hangon, miközben a szemét néztem.
Láttam rajta a meglepetést. De mást is! Elégedett-

séget. Akarta, hogy egy erős férfi parancsoljon neki. A 
külső, izmos, erősséget sugalló megjelenés mögött az 
igazi énje az alávetett szerepére ácsingózott.

– Igen is, uram! – sziszegte.
– Jó. Tisztázzunk valamit. Ha belemész a játékba, 

azt kell tegyed, amit mondok. Nincs visszaút!
– Megértettem.
– Vállalod?
– Ezer örömmel – suttogta kéjesen, miközben le-

sütötte a szemét.
– Szereted, ha bántanak szeretkezés közben?
– Imádom.
– Mi a határ?
– Nincs határ.
– Semmi?
– Semmi.
– Nem hiszem – csóváltam a fejem, és szájon csó-

koltam.

Nem viccelt. Mindent bevállalt. Minden porcikája 
kívánta az erős akaratot maga fölött. Szolgálni akart. 
A külső, erős megjelenés, pusztán álca volt az igazi 
természet titkolására.

Nem beszélt róla soha. Ezen a téren rendkívül 
zárkózott volt, míg minden másban teljesen nyitott és 
szabad szájú.

Akkorra már kellő rutinra tettem szert, így jobb 
partnert keresve sem találhatott volna. 

Rosszabbat sem.
Még nem tudtam, mekkora verembe süllyedtem.
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mit nem jelentett számomra. El kellett tüntetni a fa-
szobrász puszta jelenlétének minden nyomát. Soha 
nem lelhetnek rá!

Máglyát raktam az udvar végében. Kezdtem apró 
gallyakkal, majd ráraktam az összes szobrot és bútort, 
amit készített. Az utolsó forgácsig kitakarítottam a fé-
szert. A vastag réteg fűrészpor és forgács felfogta a 
vért, a betonon semmi nyoma. Mind a máglyán kötött 
ki, tetején a test, majd még egy réteg farönk.

Sokáig égett, talán egész nap. Közben a ház és a 
fészer közti járdát betonoztam, mintha mi sem történt 
volna.

Nem tetszett a keskeny járólapból kialakított út. 
Széleset akartam, vastag betonból, amire nyugodtan 
ráhajthatok az autóval is.

Pörölykalapáccsal törtem össze a megmaradt 
csontokat, és a betonba kevertem. Az ment alulra, 
fölé sima beton. Napokig betonoztam, hogy elkészül-
jön a teljes járda, közben egyre a fejemet törtem az 
események miatt.

Miért történt mindez?
Mi lesz most?
Az a szint, amire eljutottunk a szobrásszal, már 

aligha szárnyalható túl.
Szabad-e Téged is ilyen mértékű őrültségbe vin-

nem egy napon?
Nem hiszem, hogy Te elmennél addig a pontig, 

mint ő. Talán jobb lenne a plátói szerelem, és nem 
ácsingózni  a testedre.

Vadállat vagyok.
Gyilkos.
Ezt már semmi nem moshatja le rólam.
Miképp a vérét sem, ami a bőrömbe ivódott.
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Amikor megérkezett a mentő, már a ház előtt vár-
tál. Idegesen. Aggódva. Jól állt neked! Szebbnek 

tűntél, mint valaha.
Oly régen láttalak utoljára!
Már majdnem csoda, hogy megismerlek.
No jó, ez azért vicc. Szinte semmit nem változtál 

az elmúlt lassan három évben. Szebb lettél, asszonyo-
sabb. Érettebb. Lassan ledoktorálsz. Túltettél rajtam.

Hagytad, hogy bevigyenek az ágyamba, kikísér-
ted őket, és rohantál vissza. Szemedben ijedtség.

– Nincs semmi baj – súgtam. 
A fájdalmaimat kordában tartották a gyógyszerek. 

Erőm szinte semmi, pedig ki akartam ugrani az ágy-
ból, a karjaimba kapni, pörgetni, és szorítani magam-
hoz. Csókolni azt a makacs fejedet, amivel oly sok 
szenvedést hoztál rám.

Korábban azt gondoltam, csak a szexet akarom 
Veled, de be kellett látnom, az érdekelt a legkevésbé. 
Te, mint lelki társ kellettél. A vigasztaló karjaid körü-
löttem. Apró csókok, súgó-búgó csevegések. Bármi-
ről. Mindenről. Rólad. 

– Mit tehetek? – kérdezted, szemedben egy gon-
dos anya aggódásával.

– Csak feküdj az ágy másik felébe, és tartsd a ke-

22.
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zemet! Többre most aligha lennék képes – mosolyog-
tam. – Nem lesz semmi baj. Ne aggódj!

– Az aggódás a dolgom ebben a helyzetben.
– Oh, Te drága. Tényleg szeretsz!
– Csak egy kicsit – mosolyogtál vissza rám első 

ízben, mióta meghoztak.
– Nem voltam itthon bő másfél hónapja. Azt hi-

szem, nincs semmi ennivaló, legfeljebb pár konzerv 
és befőtt.

– Megoldom!
– De nem most. Pihenjünk egy kicsit, tartsd a ke-

zem!
Ellenkezés nélkül mentél a franciaágy másik ol-

dalára, rendkívül óvatosan feküdtél rá, nehogy bármi 
fájdalmat okozzon nekem.

– Azért hímes tojás nem vagyok – próbáltam ne-
vetni, de köhögésbe torkollt. Tényleg nem volt ben-
nem erő, még beszélni sem. Csak tartottam a kezedet 
némán, miközben bámultam az arcodat.

Nem tudtam betelni Veled.
Végre, Te meg Én, együtt!
Mint az álmaimban az első együttlét óta szinte 

minden éjjel.
A kezed gyengédsége, a melegség, ahogy szorítot-

tad az enyémet. Volt abban valami delejes. Ha a világ 
végéig így lehetnénk egymás mellett, az a boldogság 
tetőpontja lehetne.

Lecsuktam szemeimet. Alighanem elszundítot-
tam, mert amikor kinyitottam, nem voltál ott. Finom 
kávéillat járta át a levegőt a konyha felől. Beléptél egy 
csészével.

– Szia! – mondtad pajkosan.
– Szia! Ismerjük egymást? – incselkedtem.
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éjszakai fürdőzés is volt, amire szintén érvényes volt 
a belépő. Párszor kimentem egy szál köpenyben a 
fürdőből a kocsihoz, ami több sarokra parkolt. Hol 
az egyik, hol a másik bejáratot használtam. Jó ez így! 
Jól tervezték, három különböző bejárattal! Könnyen 
lehetett mondani, hogy a másikon mentem ki a kocsi-
hoz egy perce. A karpánt nem rögzített semmit. Csak 
a jogosultságokat tudta. Nyitni a bejárót, ahova érvé-
nyes. Semmi több. 

A tanár órái korán véget értek aznap, csak a lányt 
várta az irodájában. A folyosó kihalt, sehol egy lélek. 
A tanárok szintjén nem. Csak a termek körül jöttek-
mentek a diákok. Ezen a szinten nem.

Kopogott, és mindketten bementünk.
– Azt hittem, egyedül jön! – mondta meglepetten. 

– Miben szeretne konzultálni?
– Abban, ahogy megerőszakoltál, te szadista geci 

állat! – förmedt rá teljes dühvel.
– Valami tévedés lesz – ráncolta a homlokát.
– Nincs itt semmi tévedés – szóltam közbe. – A 

lányom szerint megerőszakoltad, én meg neki hiszek.
– Esküszöm az élő Istenre, semmi ilyesmi nem 

történt!
– „Isten nevét a szádra hiába ne vedd!” – förmed-

tem rá, és fenyegetően közelebb léptem. – A lányom 
bekamerázta ezt a kibaszott irodát, mindent tudunk. A 
többi lányt is. Kár tagadni!

Sunyin visszább húzódott, a sarokba, forgolódott, 
hogy megkeresse a nem létező kamerákat.

– Megmagyarázom. Meg tudom magyarázni.
– Majd Istennek magyarázd! Övé a megbocsátás 
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feladata, az enyém meg az, hogy a színe elé küldjelek 
– húztam elő a baltát a könnyű dzseki alól, miután há-
tat fordított, keresve a kamerákat. Kezeimen kesztyű.

Amint a kissé rozsdás vas csattant a koponyáján, 
bedőlt a sarokba, én meg csépeltem teljes erőmből. 
Cafatokra akartam verni a fejét, bár nem nagy haté-
konysággal ment. Fröcskölt a vér, és a falra kenődött 
némi agyvelő. Az édes vér, amiből szinte semmit nem 
kaptam! Hisztérikusan ütöttem, nem bírtam leállni.

A lány szorosan mellettem. Sokkot kaphatott, 
alighanem elájult a látványtól.

Az íróasztalról felvettem a levélnyitó kést. Le-
szúrtam a lányt.

Nem kellett tanú. 
Ügyeltem rá, ne élhesse túl, de hihető legyen, 

hogy a szúrás ellenére még szét tudta verni a fejét.
A levélnyitón csak a tanár ujjlenyomata marad-

hatott, úgy fogtam szinte a penge végénél a kesztyűs 
kezemmel. Még pár csepp vért rá is kentem a tanár 
kézfejére. A balta nyelét a lány kezébe raktam, mie-
lőtt ráborítottam arccal a megcsonkított tanárra.

Sima ügy lesz a nyomozóknak: a lányt zaklató 
tanár elnyerte méltó büntetését az áldozattól.

Távozás előtt kivettem a lány mobilját. Ócska va-
cak, alighanem lemerült, mert ki volt kapcsolva. Nem 
volt annyi esze, hogy felvegye az eseményeket. Nem 
volt érdekes a cellainformáció, úgyis teljesen külön 
úton jöttünk. Arra is ügyeltem, hogy ne legyen rajta 
hívás a sajátomról, csak nyilvános telefonokról.

Nem láttam kamera nyomát a dolgozószobában, 
sem a folyosón.

Elővettem egy tükröt, és néhány papírzsepivel 
letisztogattam az arcomat. A sapkámat a hátizsákom-
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– Ki tudja, talán egy ilyen eset után tudok úriem-
berként viselkedni.

Mélyen a szemembe néztél, kissé hitetlenkedve 
ráztad a fejed, de elfogadtad a meghívást. Volt valami 
abban a tekintetben. Valami halvány ígéret. Egy apró 
utalás arra, nincs még mindennek vége köztünk.

Nem is lehet! Mindketten élünk, mindketten egy 
helyen vagyunk. Nincs barátod. Én mindennél jobban 
imádlak. Ismét érzem az illatodat, miközben átölel-
lek, amit készségesen megengedsz.

– Nagyon hiányzik? – kérdeztem halkan.
– Kibaszottul. Illetve, nem is tudom. Olyan utó-

pisztikusnak tűnik az egész – mondtad, majd kis 
szünet után hozzátetted: – Alighanem vonzom a bajt 
azokra, akikkel együtt vagyok.

– Kivéve engem!
– Nem hiszem! Amivé lettél, az mind az én hi-

bám.
– Nem a Te hibád! Mindenben én hoztam meg a 

végső döntést.
– Látszólag. Csak látszólag – ingattad a fejed, 

majd kiittad a portóit. 
– Akkor hívjuk az egészet a sors kezének?
– Balkezének! – emelted fel a hangodat. – Egy 

olyan balkéznek, ami én vagyok. Mindenkire bajt 
hozok. Nem tudom, meddig bírom tovább – zokogni 
kezdtél, én pedig nyugtatni próbáltalak.

A pohár italból kettő lett, majd az egész üveg ki-
fogyott, és másodikat bontottunk, Te pedig ismét az 
ölemben ültél és szenvedélyesen csókolóztunk, mint 
a legelső együttléten. Éreztem az alkohol hatását, Te 
pedig határozottan közeledtél a részegséghez.

– Most kellene felemeljelek és becipeljelek az 
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Diktálni kezdtem a telefonomba:
„Neked, aki sivár életembe a lehető legnagyobb 

boldogságot hoztad, aki nélkül nem lett volna sok ér-
telme az életemnek, és aki nélkül ez a könyv soha nem 
születhetett volna meg! Köszönöm a tanácsokat, a tá-
mogatásodat, köszönöm a puszta létezésedet!„

Hosszú ideig tart, nem végeztem, amíg indulnom 
kell a pszichiáterhez. Szerencse, hogy bő egy órát kell 
hozzá autóznom, így útközben az autóban is folytat-
hatom, oda is, meg visszafelé is.

Ha más értelme nem volt az egész elfuserált éle-
temnek, ez a történet biztosan. Remélem, tanulnak 
belőle, akik elolvassák, ha tényleg könyv lesz!

Tanár vagyok, tanár fogok maradni teljes életem-
ben. Azt akarom, aki bármilyen kapcsolatba kerül ve-
lem, tanuljon valamit.

Te meg Én az életről szólunk. Nem csupán ket-
tőnkről. Nem halhattál meg hiába! Nem szabad, hogy 
csupán az én emlékeimben létezz! Mindenkinek meg 
kell ismernie!

Mert nincs senki, aki a poros nyomodba léphet!
Még akkor sem, ha a szerelem mondatja ezt ve-

lem!

Most megyek a pszichiáterhez. Igaz, nem nagyon 
bízom benne. Közelébe sincs a korábbinak, aki tény-
leg gyógyulást talált minden lelki sebemre. Ez egy 
felkapott pancser. Seggfej. Nulla tudás, maximális 
önbizalom, hatalmas marketing.

De talán most mégis segíthet. Utolsó szalmaszá-
lam.  Feltéve, ha el merem mondani neki, mi is történt 
valójában, amit erősen kétlek...
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Sokaknak tartozom köszönettel a könyv megszüle-
téséért. Lehetetlen mindenkit megemlítenem, ezért 
csak párat szeretnék kiragadni. Köszönet a Makóiak 
József Attila Köre vezetőjének, Bene Zoltánnak, vala-
mint a kör tagjainak, amiért megteremtettek egy olyan 
közösséget, ahol a kreatív energiák felszabadulhatnak! 
Köszönet a korrektúrázásért Zsuzsának, a grafikai 
tanácsokért Alexának! Alexának köszönöm a lánc-
fűrészes eset, és több más igen kifejező jelenet szor-
galmazását az esti „arcpirító” kreatív írásgyakorlatok 
során, valamint a fantasztikusan jó ötleteit is! Senki 
olyan mély hatással nem volt erre a könyvre, mint Te! 
Köszönet diákjaimnak, akik elviselték, amikor néha 
túl sokat beszéltünk a könyvről a nyelvórákon (sze-
rencsére angolul is)! Köszönöm a tanácsaitokat, az 
életkorotokból adódó fiatal szemléletet, és az egyes 
jelenetek „szakértő” észrevételezését, ami hitelesebbé 
tette a leírtakat! Köszönöm Gabikának a kérést, hogy 
vegyem be páratlan szivárványos szemeit a történetbe! 
Köszönöm Tiszlavicz Lászlónak és Horváth Ádám-
nak az egészségügyi hitelességhez adott véleményét! 
Köszönöm Lombardónak a baltás gyilkosság ponto-
sításához adott szakmai tanácsait! Köszönöm a béta 
olvasóknak, hogy időt szakítottak az első vázlat elol-
vasására és véleményezésére! Ugyan nem mindegyi-
kőtök jelzett vissza időben, és aki megtette, nem talált 
változtatni valót (az elképesztően rossz helyesírásom 
és némi stilisztika kivételével), de mégis nagy hasz-
nomra voltatok, mert igazoltátok, hogy van értelme és 
aktualitása ennek a könyvnek! Köszönöm mindenki-
nek, aki írásra biztatott! Köszönöm gyermekeimnek a 
szeretetet, a bátorítást és olykor a bírálatot is a könyv 
témája miatt! Végül, de a legkevésbé sem utolsó sor-
ban, köszönöm mindenkinek, aki elolvassa a könyvet!
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978-963-88330-9-9 2018 Havas fák közé szőtt életed
978-963-89745-4-9 2020 Te meg Én
978-963-89745-3-2 2020 A lehetetlen
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Dee Than-Liu írásaiban a múlt értékeivel 
a mai globális kor racionalitása, a nyugat 
immár világméretekben elterjedt rideg 
üzleti számítása ütközik.  A Védák, 
Buddha, Lao Tze, Confucius, Krisztus 
ellenpontjai a közgazdaságtanból és 
menedzsment kurzusokból ismert 
tételek, vállalkozók, IT szakemberek, 
vállalati vezérigazgatók, hivatalvezetők, 
főosztályvezetők, HR munkatársak, 
logisztikusok és társaik.
Ebben az elsőként publikált kötetben a Mester immár kellő 
tapasztalatokkal felvértezve Wu hadúr városába érkezik, 
ahol a lehető legmagasabb posztot tölti be: a hadúr legfőbb 
tanácsadója lesz és irányítja a vállalat- és irodabirodalmat.  
Wu hadúrban a régimódi szemléletekhez ragaszkodó, 
posztjukat a rendszerváltozást (a nyugati világban a 
vadkapitalizmust felváltó megállapodott, szelídebb 
kapitalizmust) követően is megőrző, olykor megalomániás, 
máskor vasmarkú, diktatórikus vezérigazgatók, 
polgármesterek, politikusok és az emberi társadalmak más 
csökevényei rajzolódnak ki.
A Mester a zavarosban ügyesen halászó újonnan 
felemelkedő (nyugati) vállalkozók szellemiségét, ha tetszik, 
az új nemzedéket jeleníti meg.  A Mester sem tévedhetetlen 
de nem hagy ki egyetlen haszonszerzésre felkínálkozó 
alkalmat sem, ha teheti. Számára a cél szentesíti az eszközt.  
Gátlástalansága miatt a színről távoznia kell, de az igazi 
bűnhődés csak Wu hadúrnak, a valódi diktátornak jár ki.
Modernizált hagyományos kínai tanmesék és olykor erősen 
ironikus megnyilvánulások teszik élvezetes olvasmánnyá.  
A tartalom nagyban segíthet önmagunk megismerésében, a 
környezetünkben zajló folyamatok (pl. reklámok, „akciók”) 
valódi természetének felismerésében.   Többszöri olvasás 
után talán egyre több rejtett üzenet is feltárulkozik az 
olvasó előtt.
Kapható az Alexandra könyvesboltokban valamint a 
kiadó internetes áruházában. A kiadó honlapjáról ingyenes 
mintafejezetet lehet letölteni.
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Positive English sorozat:  
„Angoltudás könnyen, 

szórakozva”
Az AngolSuli Kft. könyvkiadó legfontosabb célkitűzése 
hiánypótló angol nyelvoktató anyagok fejlesztése és 
kiadása. A Positive English kurzuskönyv sorozat minden 
igényt szeretne kielégíteni – kezdő szinttől a felsőfokú 
nyelvvizsgáig. Korszerű, a kor nyelvhasználatát mutatja 
be; a hatékony tanulást a honlapon elérhető ingyenes, 
teljes hanganyag és letöltések segítik. 
A kiadványok többsége kapható a Bookangel (Alexandra) 
és Líra üzletekben, illetve megrendelhető a kiadó internetes 
áruházában. Ajándékozzon nyelvtudást!

http.//www.angolsuli.com
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Angol tesztkönyvek
Legelső bolti forgalomba hozott kiadványunk, English 
Reader, Tests 4 Fun #1, tükrözi a nyelvtanulással 
kapcsolatos alapszemléletünket. Legyen hatékony, 
legyen szórakoztató, legyen életszerű. Sikerére jellemző, 
hogy már három nyomtatásban jelent meg. A sikeren 
felbuzdulva tanári változatot is készítettünk hozzá és a 
kiadvány folytatása is előkészület alatt áll.
A mindennapok beszélt nyelvét szeretnénk átadni, 
miközben nem feledkezünk meg arról, hogy sokaknak 
nyelvvizsgát kell tenniük. A Best English Tests egyedülálló 
módon megkapta a németországi TELC vizsgaközpont 
engedélyét a logóhasználatra, ami jelzi, hogy színvonalas 
kiadványnak tekintették.
A kiadványok többsége kapható a Bookangel (Alexandra) 
és Líra üzletekben, illetve megrendelhető a kiadó 
internetes áruházában.

http.//www.angolsuli.com
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A valóság és az írói 
képzelet játékának 
eredménye ez a for-
dulatos, mai történet. 
Akik a számítógépes 
programok világá-
ban otthonosan mo-
zognak, főleg mai, 
izgalmas kérdések-
kel találkozhatnak. 
Igazi gondolatéb-
resztő a könyv cse-
lekménye. Hiszen az 
élet is játék, ma már 
semmi sem megle-
pő! 

Mennyit ér a 
mai társa-
dalom és az 

ember vagy a 
felhalmozott eszmei értékek és ideológiák? Mindezt bon-
colgatja egy remek és izgalmas történet tükrében Adam J. 
Clarke írása. Igazán remek kötetnek tartom és jó szívvel 
ajánlom mindenkinek!

Tamás Gábor
http://gaboolvas.blogspot.com

A kiadványaink többsége kapható a Bookangel (Alexand-
ra) és Líra üzletekben, illetve megrendelhető a kiadó inter-
netes áruházában.
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Azt hinnénk, a rabszol-
gaság intézménye ma 
már csak a történelem-
könyvekre korlátozódik. 
Sajnos nem!
Ebben, a szerző által 
„fél-dokumentum” mű-
fajba sorolt könyvben 
a ma is gyakran elő-
forduló, bárkit, (illet-
ve bárki családtagját) 
érinthető tényleges és 
kvázi rabszolgaságból 
tíz kategóriát lehet 
megismerni valóságra 
épülő, azonban a fan-

tázia által jelen-
tősen kiszínezett 
történeteken ke-

resztül. Az egyes 
történetek olykor sokkolóak, máskor erős szexuális kife-
jezéseket tartalmaznak, némelyekhez valós esetek ügyészi 
vádiratai is kapcsolódnak.
Közel sem lehetne ilyen hiteles a könyv, ha maga a szerző 
nem tapasztalta volna meg saját bőrén a kvázi rabszolga-
ság valóságát. Hogy melyik rész foglalkozik a személyes 
élményekkel, az maradjon az író-olvasó találkozók titka.
Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék megismerni a terü-
letet, illetve szeretnék elkerülni, hogy hasonló csapdákba 
essenek, mint a könyv szereplői.

A kiadványaink többsége kapható a Bookangel (Alexand-
ra) és Líra üzletekben, illetve megrendelhető a kiadó inter-
netes áruházában.


