
Főnixmadár 

A hazugság polipkarjai 
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Előszó 

A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseménye-
ken alapul. 
Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság po-
lipkarjai tartanak fogságban. A könyv azért született, hogy álcázatla-
nul tárja elénk az igazságot, a történetet olvasva felnyissa az ártatlan, 
tiszta szívű, lelkű emberek szemét és figyelmeztesse őket a sötét és 
veszélyes erők hatalmára. 
Egyes szereplők, helyszínek más néven szerepelnek, mint a valóság-
ban, hogy a mű szereplői ne legyenek felismerhetők. 
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2004. December, békés szeretetteljes karácsonyunk volt. Lányom 
első éves az egyetemen Gergő és Timi szeretetben élnek együtt. 
Lelkemben béke, a próbát ki kell állnom, de biztosan éreztem, tud-
tam, nem csak ezért vagyok itt. Életemben történni fog – kell még 
jönni! Nem volt szorongás a szívemben, hogy egyedül maradok, igaz 
az évek múltak, de nem éreztem. Öregszem, hiszen ez az élet rendje, 
de Én KORTALANNAK éreztem magam! Ösztönösen cseleked-
tem, meg kell állítani az időt, megőrizni testem – lelkem fiatalságát. 
Eljött a Szilveszter ismét tudtam egyedül leszek, mint oly sokszor, 
igaz körülöttem a barátaim jóindulattal, persze kedvelnek rendesek. 
Idén Pesten leszünk Tamásék otthonában! Viccesen említve kértem, 
de magam se hittem hívjanak egy pasit nekem is! Mikor öltözködtem 
valahogy eszembe jutott, felveszem az ősrégi fekete frakkos felső-
met, sokat voltam Ügyvéd úrnál a nagy Szerelem! Nővérem irigysége 
tette tönkre és az Én naivságom, nagyon megszenvedtem! 
Jól néztem ki, Lányommal még fényképeztünk is. Ez az utolsó Szil-
veszterem most vagyok 49! 
Beértünk Pestre Tündi – Mariann fiúk és Én, nyolc óra körül lehetet 
minden szép jó hangulatú, még igen kevesen gyűltünk össze. Tomi 
panaszkodott a lába fáj talán dereka rosszul mozdult! Istenem!!! 
Oly furcsa volt, mert hirtelen annyira magamra hagytak és az ott 
lévő emberekkel nem igen voltam közvetlen kapcsolatban. Így a 
süteményt, amit hoztam kezdtem kipakolni. 
Egy idő után megjelentek Tamásék egy szakálas férfival. Szóltak 
menjek, mert be akarnak mutatni neki. Magas, sötét hajú erős testal-
katú ősz szálak hajában. Kezemet nyújtva, megállt kezem a levegő-
ben, ebben a társaságban mindenki tegezi egymást. Szia! Nevemet 
mondva kezet fogtunk. Tamás a bajusza alatt mosolygott Én a nevét 
sem jegyeztem meg. 
Tovább léptem ennyi, de egy belső mosoly, megéreztem, ez a férfi 
egyedül van, színpatikus igazi férfi! Éreztem a nő bennem megmoz-
dult! Megjöttek Kati-ék Zsuzsi-ék és még sokan mások jó volt a 
hangulat sok – sok enni – inni való, Whiskyt kerestem, mert ennek a 
hatására legjobban tudok táncolni! Whisky táncoljunk, mert hamar 
itt az éjfél! 
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Utolsó Szilveszterem még 49 éves vagyok ez a gondolat volt ben-
nem, táncolni kell, kiszakadni az életből, szállni – repülni. Mindig 
egyedül táncolok, mivel nekem nincs társam megszoktam, igaz sze-
retek így egyedül táncolni csukott szemmel és ott vagyok, ahol aka-
rok, akivel akarok, még eszembe jutott az Ügyvéd úr! Jó a zene sze-
mem csukva, minden tökéletes repülök! 
Akkor csak én táncoltam, szememet kinyitva egy pillanatra meglát-
tam a teraszon az ablak mögött, Gyulát ott beszélgetett. Eljött az 
éjfél a gyerekekre gondoltam és még mindig nem fogtam fel! Ott állt 
mellettem Gyula, koccintáskor vettem észre! Ennyi év után mellet-
tem is állt éjfélkor egy férfi! Istenem! 
Rosszul lettem, hát a pezsgő, whisky és pezsgő pedig pár korty volt 
csak, de kiütött. Ekkor Károly játszott Móni énekelt igen szép volt, 
közben haldokoltam. Végül a pászka segített jobban lettem és ismét 
tánc minden Oké! Gyula kint ivott cigizett az előszobában. Ott a 
folyóson ketten voltunk akkor. 
Gyula megkérdezte: – Te ki vagy? 
Válaszoltam: – Én minden vagyok. Gyula szeme ragyogott! 
Kérdeztem: – Azt mondod, hogy csak nőnek kell lennem most 
már?! 
Kimenve cigizni, Gyula mellett mentem el. Móni egy ametiszt követ 
mutatott neki. 
Oda néztem, megálltam. 
Kérdeztem: – Te ötvös vagy, s mond még a szakmában vagy? Men-
tem tovább ennyi! 
Tánc, Károly felkért kedves volt mondta „Rólad csak azt tudják, a 
Dunában úszol.” 
Ez is jellemző, nem magyarázkodtam, minek! 
Később cigizés közben kérdeztem Gyulától: – Mond, ismered a 
Gábort? 
Gyula válasza: – Nem. Sorolta a neveket, 26 éve a barátom! Volt 
valami Gábor és közötted? 
Én: – Nem, mert kevés volt az érzelem. 
Tánc! Láttam jól el van, örül Gyula a Bélát emelgeti fel az ajtó előtt. 
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Tomi felesége mondta: – Legmerészebb álmomban sem gondoltam 
volna, hogy ilyen szenvedély ébred Gyulában irántad, menj már ki 
hozzá. Egész éjjel figyeltem Gyulát! 
Kimentem a folyósora, Tündi és Mariann körülöttünk. 
Gyula kérdezte: – Hány éves vagy? 
Válaszom: – Számit, nem számit nincs jelentősége. 
Tünde mondta: – 42 éves. 
Beszélgettünk Duna, úszás, Gábor. Gábort kérdezd rólam. 
Tündi kijelentette: – Persze a szemedbe ezt mondja, de a hátad mö-
gött?! 
Kijózanodtam! 
Válaszom: – Gábor egyenes, jellemes ember, a szemedbe is ugyanazt 
mondja! 
Most már minden ciginél dumáltunk Gyulával. 
Kérdeztem Gyulától: – Na mi van, fogtad az adást? 
Szép vagy ezerszer elmondta! Tiltakoztam soha nem voltam szép 
csak sármos vagyok. 
Gyula: – Milyen arcod van neked? Tisztában vagy vele, hogy csillog-
nak a szemeid? Egyedi! 
Válaszom: – Hát nem sok ilyen jön szembe veled az utcán. Igen más 
vagyok, ezért mindig nagy árat fizettem, de Én soha nem adtam fel! 
Én nem változok! 
Gyula mondta: – Neked nagyon erős a kisugárzásod van, olyan nagy 
az Aurád! Te más vagy, te jó vagy! Őrület – őrület! Neked minden 
ékszer jól fog állni. Veled Én bárhol megjelenhetek! Ezerszer el-
mondta Gyula azon az éjjelen, 
„SZÉP VAGY – SZÉP VAGY, EGYEDI – EGYEDI, ŐRÜLET 
– ŐRÜLET!” 
Elmentem mellette, Gyula jött utánam, hátra kaptam a fejem. 
Mondtam: – Nekem nem csak a férfi kell, nekem az ember is kell! 
Otthagytam, mentem táncolni. Következő cigi. 
Büszkén: – Én erős vagyok, de neked még nálamnál is erősebbnek 
kell lenned! 
Gyula szeme mély és sötét volt ekkor. 


