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Kedves Barátném! 

Nem rég beköttettem az Internetet, s ennek 
köszönhetően ezentúl sokkal egyszerűbb lesz a 
levélváltás is. Úgy tűnik befellegzett a papírra 
rótt soroknak, a bélyegnek és a postaládának. 
Persze ez még csak a kezdet. Még most ismer-
kedünk a villámpostával, aminek köszönhetően 
percek múlva nálad lehet az üzenetem sok-sok 
kilométer távolságból is. Olyan hihetetlen. 

Ne haragudj, hogy már fél éve nem írtam. 
Épp azóta, hogy haza jöttünk tőletek a lá-
nyommal. Nagyon tetszett Amerika. Kanada 
maga a csoda. Soha nem fogjuk elfelejteni azo-
kat a napokat. De tudod, arra azért rájöttem, 
hogy nem tudnék máshol élni, csak ebben a 
tenyérnyi kis országban. Minden nyűgével, ba-
jával együtt itt érzem itthon magam. 

Most pedig megpróbálom összeszedni, mi is 
történt az elmúlt hat hónapban, amióta nem 
adtam hírt magunkról. Emlékszel? Amikor ná-
latok jártunk, éppen nagyon, de nagyon elegem 
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volt a férfiakból. El is határoztam, hogy nem 
foglalkozom eggyel sem jó ideig. 

Amikor hazaérkeztünk, meglepő hír fogadott. 
Az én ex-szerelmem telefonon közölte, hogy 
néhány hét múlva elköltöznek az ország egyik 
távoli szegletébe, mert a felesége csak így lesz 
biztos benne, hogy velem valóban véget ért az a 
bizonyos szerelmi románc. Azóta csak nagyon 
ritkán beszélünk telefonon, s immár úgy, mint 
két régi jó ismerős. 

Közben a főszerkesztőm megbízott egy cikk-
sorozat készítésével. A gépjárműoktatásról kel-
lett egy érdekes riportot készítenem, amit négy 
részben közölt a lapunk. A cég, amiről írtam, 
rendszeresen hirdet az újságban, borsos össze-
geket fizetve a féloldalas hirdetésekért, ezért a 
főszerkesztőm kissé elkötelezettnek érzi magát 
az ügyvezető igazgató felé. Ez is közrejátszott 
hát abban, hogy éppen azt az autósiskolát kel-
lett felkeresnem. Első riportalanyom, az iskola 
egyik oktatója stílusosan az általa vezetett ta-
nulóautóval jött értem a megbeszélt időpont-
ban. Hogy életszerűbben tudjam megírni az 
anyagot, elkísértem néhány órára, és a hátsó 
ülésről figyeltem miként bánik a tanulóival. Az 
első perctől kezdve éreztem, hogy sokkal gyak-
rabban pillantgat a visszapillantóba, mint 
ahogy azt a szükség megkívánta. Ráadásul nem 
is a hátulról jövő forgalmat figyelte, hanem en-
gem. A pasi eleinte inkább félelmetesnek tűnt, 
mint szimpatikusnak. Az a fajta férfiasság su-
gárzott róla, amitől egy nő egyszeriben úgy érzi 
magát, mint egy gyenge asszonyállat, aki köte-
les engedelmeskedni a hatalmas hímnek. A 
visszapillantó tükörből is égetett az ellentmon-
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dást nem tűrő, sötét, szúrós tekintete. Tudtam, 
hogy kiszemelt, mint oroszlán a zsákmányát. 
Sokat tapasztalt női ösztönöm máris megsúgta, 
hogy ettől nem lesz menekvés. 

És persze nem is volt. Már akkor este övé let-
tem, ott az autóban, egy elhagyatott bekötő 
úton. Lehengerlő volt, amilyen elemi erővel vont 
a karjaiba. Ott az elutasításnak esélye sem volt. 
Mindketten tudtuk azonban, hogy ez nem sze-
relem. Ez ösztön, testi vonzalom csupán, ami 
mögött behozhatatlanul lemaradt az érzelmi 
kötődés. Később még találkoztunk néhányszor, 
de a puszta szexen kívül nem kötött össze min-
ket semmi. Azt is csak a sokadik találkozáskor 
tudtam meg egészen véletlenül, hogy több mint 
egy évtizede elvált, két felnőtt fiú édesapja, há-
rom unoka nagypapája, és nálam tizenegy évvel 
idősebb. Az pedig még később jutott a tudomá-
somra, hogy nyolc éve él élettársi kapcsolatban, 
és van egy közös kisfiuk is. De szerelem híján 
ennek sem volt nagy jelentősége, arra azonban 
magyarázatot adott, hogy miért is félt annyira 
attól, hogy netalán terhes leszek. Ugyanis min-
den együttlétünk után elmondta kissé fenyege-
tően, hogy ha megpróbálom átvágni, és gyerek-
kel hozakodom elő, kinyír. Persze ez egyébként 
sem fordult meg a fejemben. Három hónap 
múlva aztán szépen elköszöntünk egymástól, és 
azóta nem is hallottam felőle. 

Én mondtam ki, hogy ne találkozzunk többé, 
mivel az életembe belépett egy férfi, aki elkez-
dett komolyan udvarolgatni, és én tisztalappal 
akartam indulni abba a kapcsolatba. Eldöntöt-
tem, félresöpröm a múltamat, és megpróbálom 
rendbe hozni a zűrös magánéletemet. Annyira 
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elegem volt már azokból a pasikból, akiknél 
csak a második helyet érdemeltem ki, hogy 
mindennél jobban vágytam arra, hogy valakinél 
végre újra az első legyek. Az egyetlen. Ez iránti 
vágyam sajnos annyira elnyomta bennem a 
csalhatatlan megérzéseimet, félrevezette a józan 
ítélőképességemet, hogy észre se vettem, hogy 
ismét tévúton járok. 

De erről majd a következő e-mailemben szá-
molok be, mert most nincs már időm tovább 
írni, hiszen még át kell néznem a második re-
gényem korrektúralevonatát, hogy minél előbb 
jóvá tudjam hagyni a kiadónak. 

Sok-sok puszi neked: 

Barátnéd 


