
 

Lelkes Miklós Zsolt 

Tiltott gyümölcs 
  



5 

1. FEJEZET 
KI AZ ÁGYBÓL, GERARD! 

Gerard végre ismét boldognak érezte magát. Az él-
mény dús éjszaka után viszont nehéz volt felébred-
nie. Ha a kandúrság éjjele megköveteli a magáét, ak-
kor a reggelt lustább test fogadja. 

No de félre a tréfával! A lényeg: Gerard lelke a fel-
legekben járt. Ez a lány, Másenyka, az igazinak tűnt. 
A Kötéltáncok Királynője, – és nem csak a kötélen 
az! Sok mindenről el lehet vele beszélgetni, értelmes, 
kedves, gyönyörű, és nem nélkülözi a humort sem. 

Gerard tudta, hogy a testi kapcsolat nagyon fontos 
és, miután kinyitotta a szemét, hálás csókot adott Ki-
rálynőjének. A lány rögtön visszaadta, és a férfi érez-
te: ebben a csókban ott a lány szíve! 

Visszaemlékezett rá, hogy ifjonc korában egyik ba-
rátja így bölcselkedett: 

– A szex csak napi egy óra, de egy nap huszonnégy 
órából áll. Értelmesen kell tölteni a maradék huszon-
hármat is. Ehhez azonban megfelelő társ kell. 

Ezt a fiú valamelyik könyvben, vagy újságban ol-
vashatta. Gerard akkor nevetett rajta, mert barátja 
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sikerei a lányoknál messze elmaradtak az övétől. Ha 
ugyan ennek a túl okos fiúnak egyáltalán voltak lá-
nyos sikerei. 

Ő kedvelte barátját, de az egyik osztálytárs odave-
tette a női nem elméleti tudósának: 

– Te olyan hülye vagy, hogy neked napi huszonöt 
óra sem lenne elég ahhoz: összeszedd magad! 

A lehülyézett fiú, akár voltak gyakorlati sikerei a 
lányoknál, akár nem, az utóbbi, nem kellően udvarias 
hangú, kioktatást megtorolta, ehhez Gerard támoga-
tására sem volt szüksége. 

A férfinek most eszébe jutott barátja egykori okos-
kodása, és elmosolyodott. Másenykát nem engedheti 
át más férfiaknak, ezt a női csodát meg kell tartania! 
Lehet, hogy megkéri a kezét, de azért ezt nem szabad 
elkapkodnia. Az ilyesmit elő kell készítenie. Nem 
szabad ajtóstól rontani a házba, a leányszív házába, – 
előbb ki kell kémlelnie a kikémlelhetőt. Fel kell derí-
tenie a felderíthetőt. Utóbbihoz nem ártana jó kis 
vidéki túra, ággyal, vággyal, hegyekkel, völgyekkel, 
andalgásokkal holdas estéken, – ahogy a romantikus 
regényekben szokták a szerelmesek. 

Gondolatait meglepetés követte. Másenyka, ezút-
tal, mint a Szerelem Szolgálóleánya, a konyhából tál-
cával jött be, utóbbin csésze kávé, kis tányéron két 
szelet pirítós, vaj, málnalekvár, három szelet sonka, 
két lágy tojás… 
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Másenyka megcsókolta a férfit, és hozzátette: 
– Az éjszaka erős voltál, mint a medve, belém búj-

tál, mint egy kedves ördög, és az, amit utána a fü-
lembe dörmögtél ráadásnak, az nem a Pokol volt a 
számomra, hanem a Mennyország! 

– A te kis medvéd minden bajtól megvéd! – 
mondta Gerard elégedetten. 

– Ígérd meg, hogy örökké szeretni fogsz, és soha-
sem hagysz el! – kérte a lány, a szokásos női közhely-
lyel, de látszott rajta: őszintén. 

– Munkámból kifolyólag ilyesféle ígéretet nem te-
hetek! Bármikor kiléphetek ebből az árnyékvilágból! 
– mondta Gerard nevetve, az ifjúkorában oly sokat 
nézett francia filmvígjátékok stílusában. 

– Jaj, ne bolondozz már! Olyan titokzatos vagy! – 
korholta őt Másenyka. 

Gerard tudta, hogy titkait nem oszthatja meg a 
lánnyal, de az is gyanús, ha nem mond neki semmit. 

Elhatározta, hogy inkább mesél neki valamit az 
életéből. Olyasmit, ami félig-meddig igaz, és egyút-
tal kielégíti a lány romantikus képzeletét: 

– Tudod, drágám, én egy ideig a Francia Idegen-
légióban szolgáltam. Kemény munka volt, szinte 
embertelenül nehéz! Reggeltől estig gyakorlatoz-
tunk, meneteltünk, rohantunk, célba lőttünk, birkóz-
tunk… Igencsak próbára tette testi-lelki erőnket. 
Gyakran éjszaka is kiugrasztottak bennünket az ágy-
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ból, ilyenkor három perc alatt fel kellett öltözni, majd 
pedig teljes menetfelszerelésben sorakozni az udva-
ron. A kiképzőtisztek és altisztek valóságos üvöltő-
gép-robotok voltak… Senkinek sem kívánom, még 
az ellenségeimnek sem! 

– …és miként sikerült otthagynod őket? – kérdez-
te Másenyka kíváncsian. 

– Hát a megrázkódtatásokat még csak kibírtam 
volna, de amikor az egyik őrmester rám szállt, mert 
nem voltam számára rokonszenves, akkor aztán 
tényleg besokalltam. A társaimat gyakorlat után 
hagyta kicsit pihenni, de engem azon felül is egzecí-
roztatott. Kipécézett magának. Nem hagyott békén! 
Pokollá tette az életemet. Elegem lett! 

– …és mit csináltál? – kérdezte a lány. 
– Egyszer úgy megsértett, hogy az öklöm nem 

tudta elviselni. Behúztam neki a pofájába. Három 
foga bánta, de még az orra sem köszönte meg! 

Másenyka felszisszent: 
– Ajaj! 
– Ez még nem a történet vége! Miután kiütöttem 

az őrmestert, tudtam, hogy a légióban nem csak a 
karrieremnek vége, de menekülnöm kell, mert kicsi-
nálnak. Megszöktem, Németországon keresztül Len-
gyelországba utaztam, onnan pedig Oroszországba. 
Ott megismerkedtem egy Igor nevű ex-KGB-s férfi-
val, aki oltalmába vett. Többé-kevésbé megtanultam 


