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„… mivel a remény hal meg utoljára, megint szépen felöltöztem, hálós ruha, combfix, magas 
sarkú cipő, diszkrét smink. Majd tényleg csöngettek. Megállt egy pillanatra a szívem, levegőt 
is alig kaptam. Kezdődik… Komolyan történik. Bálint megérkezett. Kinyitottam az ajtót, 
kedvesen beinvitáltam. Ő az első vendégem. Végre eljött valaki, végre megtudom, mit is 
vállaltam, mit is fogok érezni, csinálni, kiderülhet, tudom-e, bírom-e. 
Nagyon izgultam, és láthatóan Ő is zavarban volt. Szimpatikus, jóvágású, enyhén mackós, szép 
szemű pasi, bizalmat keltett a megjelenése. Lépkedett össze vissza, kellemetlenül érezte magát, 
nem értette a helyzetet, majd mondta: 
 

- Bálint vagyok, a hirdetés miatt jöttem. 
- Értem. Ide mindenki a hirdetés miatt jön - mondtam zavaromban mosolyogva. - Gyere 

beljebb, és érezd otthon magadat. Itt a fogas, a fürdő, törölközők, tusfürdők stb.… - 
mondogattam az előre begyakorolt mondatokat. – Találsz még szájvizet is! – fűztem 
hozzá zavaromban, mert nem reagált. 

- Igen, az jó.  – majd vett egy mély levegőt, és közölte, hogy……”  
 
 

 
 ------ ☼ ☼ ☼ ----- 

 
 
 
„Ámulatba ejtő néhány alacsony embernek mekkora, méretes, és tökéletes, formás szerszáma 
van. Elnézést kért, mert késett pár percet, és szólt, hogy nem is lesz sok ideje maradni, sietnie 
kell, ne haragudjak. Közben pénztárcájában keresgélt, és kérés nélkül, előre kifizette az egy órát. 
Pillanatok alatt megmosdott, és már szemlátomást izgatottan toporgott a szobám ajtajában, míg 
én gyertyákat gyújtogattam a hangulat megteremtéséhez.  
 
Hatalmas az ágy, két heverő, és egy franciaágy van a szoba közepén összetolva, finom vastag 
meleg ágytakaróval és tiszta lepedővel leterítve, lehúzott redőnyök, halk zene, rengeteg mécses, 
és a szobában uralkodó szexuális energiák folyamatosan átjárják a levegőt.  
 
András, akinek szép tiszta vonásai, kellemesen felnyírt haja, és égszínkék szeme volt, sietve 
levette ízléses, márkajelzéssel ellátott ruháit. A zokni rajta marad, nem érdekelte, mert közben 
egyre közelebb lépegettünk egymás intimzónájában. Finoman csókolóztunk, és simogattuk 
egymást. Egy pillanat alatt ledobta magát az ágyra, én mellé csusszantam, és megcsodáltam 
ágaskodó, meredező testrészét. 
 

- Gyönyörűséges ajándékot hoztál nekem. Köszönöm.  – elmosolyodva súgtam csendesen 
az ágyékába.” 
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„Magánemberként élveztem, teljesen megfeledkezve arról, hogy „dolgozó lány” vagyok…  
Egyszer éreztem csak, hogy munka miatt voltam ott, de az is inkább a titok élményét hozta. 
Reggel nem mehettünk le hárman a reggelizni, mert csak egy főre szólt a szobafoglalás és 
titokban kellett kiosonni is, mint ahogy beosonni. Az autónk egy külső parkolóban várakozott, 
szinte ott sem voltunk. Az egész, szinte meg sem történt…  
 
Igazi filmbe illő jelenet ez az egész. Egy ismert, drága szállodában két lány az éjszakában, akik 
beteljesítették a főszereplő álmait. Kalandos. És, most jut eszembe, hogy ez az én életem, az én 
filmem, és én vagyok a főszereplő! Tááádááám! 
Erre mondhatjuk: 
 

- Nekem sikerült az élet!!! 
 
Naná, hogy búsásan megjutalmazott bennünket Zoli, és naná, hogy bár fáradtak voltunk, mégis 
magánemberi örömökkel tértünk haza… Egy jó buli volt ez az egész, amit, ha nem ez a 
hivatásom, soha nem mertem volna megélni. Pedig receptre írnám fel a hétköznapjukban 
unatkozó embereknek! 
 
Örülök, hogy Szonjával ilyen fantasztikusan együtt tudunk működni. Nem akarom már 
elveszíteni. Munkán kívül is számítok most már a barátságára. Értékes, intelligens, szeretetre 
méltó ember, és nagyra tartom… Örülök, hogy vele kezdtem… 
 
Örülök, hogy része az életemnek… Örülök, hogy most ez a munkám, ez a hivatásom. Teljes az 
életem.” 
 
 

------ ☼ ☼ ☼ ----- 
 

„Tapasztalataim, ismereteim szerint a kapcsolatok azon buknak, buktak el (Most a rossz 
kapcsolatokról írok!) hogy elkezdenek „jól viselkedni” a párok. Tudod, amíg „fiatalok vagyunk, 
addig, azzal és ott kufircolunk, ahol, és akivel csak lehet. Igen. Ez megváltozik! De, képzeld csak. 
A párodnak is megváltozik. És, lehet, hogy ő is sokkal több mindent csinált „fiatalon” amikor 
még szabad volt…!!! Szerinted, neki nem lenne kedve kicsit randalírozni? Kicsit bujálkodni? 
Kicsit kilógni és áthágni a szabályokat?  
A lelke mélyén minden emberben ott van a vágy! Az élet élvezetének vágya. Oké, az ismerőseim 
között vannak olyan nők, akiknek a legmerészebb álma egy új táska, de titokban lehet, hogy nekik 
is van egy régi emlék. Akár egy titkos emlék egy pornó filmből, tudod, mint nekem a gömbölyű 
mellek vágykeltő hatása. Amit letagadtam régen, mert azt hittem bűn, ciki, vagy esetleg 
beteges… Szóval, az alvó oroszlán szerintem mindenkiben benne van! Nincs más dolgunk, mint 
felszínre hozni és a Partnerünkkel megélni mindazt! Segíts neki. Most Te olvasod ezt a könyvet, 
Te vagy a „tudó”, kezdeményezz és tegyél lépéseket. Ez nem nemhez kötött.  
Mindig azt mondom, hogy az tegyen első lépést, akinek nem megfelelő, vagyis akinek nem elég 
JÓ a helyzete!” 
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