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A férfi és a nő olyan, mint a tűz. 
Ha köztük van az Örökkévaló, egyesülnek, 
ha nem, felemésztik egymást.





Egy huszonöt éves doktornő (N) és egy ötvenéves zongoraművész (F) ismerősnek jelölik egymást a Facebookon, s chatelni kezdenek.
Párbeszédük: ismerkedés, barátság, flört, szerelem vagy valami 
egészen más?

F
Kedves Klubtagok! A Zenei Klub a Facebookon (is) működik. Várok mindenkit: véleményének kifejezésére. 
Barátsággal: F

N
üdvözlöm kedves F!

F
egy csodaszép Hölgy!

N
egy Úr szmokingban

F
szép alkalmi viselet.

F
ilyen korán fent vagyunk?

N
igen, én mindig! Futok a Barnabással. Maga is!

F
ha zongorázom. Barnabás kutyus, ugye?

N
igen barni

helló!
hogy bírja?

F
nagyon szép az új képen (titokzatos és álomszerű)! hódolója

N


F
jól bírom. de kitért a bók elől

N
nagyon szépen köszönöm.... mindig finom, és kedves az Úr!
én "szenvedek"..... 

F
a korai felkeléstől vagy mástól?

N
melegtől!!!!!!!!!!!!!!!
a balcsin kéne lennünk.... 
remélhetőleg a jövő héten lejutunk.... 

F
nemsokára elutazom a Fidzsi-szigetekre, ott is meleg lesz (valójában bírom)

N
igen, mindjárt vége... s itt az ősz!
szabadságra megy oda? vagy munka?

F
mind a kettő

N
értem. 
örülök, hogy írt, ha már a bökés megy nagyon nekünk... 

F
a bökéseknek van valami rejtett erotikájuk... 
olvastam: Bökésből ▬▬► Lájk lesz ▬▬► Lájkból hozzászólás ▬▬► Hozzászólásból ismerkedés ▬▬► Ismerkedésből chat ▬▬► Chatből msn ▬▬► Msnből smsezés ▬▬► Smsezésből ▬▬► Találkozás ▬▬► Találkozásból ▬▬► Puszi ▬▬► Pusziból csók ▬▬► Csókból ▬▬► Csókolózás ▬▬► Csókolózásból ▬▬► Ölelés ▬▬► Ölelésből ▬▬► Sz"x ▬▬► Sz"xből ▬▬► Szerelem ▬▬► Szerelemből ▬▬► Házasság ▬▬► Házasságból ▬▬► Gyerekek ▬▬ ► Gyerekekből ▬▬► Zaj ▬▬► Zajból ▬▬► Válás ▬▬► A gyerektartást meg majd baszod fizetni szóval.... Ne bökdöss!

Ez nem neked szólt!


N
úgy érzi?? 

F
igen kegyed nem?

N
megvolt a finom ebéd?

F
a nők okosabbak, mint mi, elrejtik a gondolataikat, igaz a szavak arra valók, hogy elrejtsék... 
gyümölcs
mármint az ebéd

N
igaz....  talán
csak??
mi a kedvence?
nekem nyáron a dinnye! cserkó..... 
és a fagyi!! imádom!!
most az ebédről volt szó, de legyen mindkettő!:-)

F
ebben a melegben, nos... jó ötlet

N
igen, ilyenkor a víz mellett kellene koktélozni.... 

F
kegyed is a gép mellett ül

N
még igen pill.
nem szeretem a vasárnapokat!
már gyerekkoromban sem

F
mi a mai program? Ha már lelki barátok vagyunk - megkérdezem

N
persze
itthon tv.... és én bírok enni, mást is... pl. torta, fagyi.... imádom az édességet 


F
családi pihenés, a meghitt együttlét napja. azt hiszem kegyed magányos
beletrafált: édesség nálam is

N
???!!! igaz ha nem lennék én se ülnék a gép előtt

F
most is egyedül vagyok

N
ha ott lenne magával a család valószínűnek tartom, nem velem levelezne! igaz?!

F
nem biztos: ez egy nagy lakás, kisfiam közel 8 éves és mindenki tesz-vesz valamit

N
értem.
sosem unatkozom, van egy édes kutyusom, s itthon is mindig van valami, no meg persze ott van a tanulás!!

F
a kutyusról tudok

N
ő a mindenem!

F
képeket tett fel, nézegetem, maga mély hatással van rám


N
Bátyám készítette a fotókat, ingázik Anglia és USA között

F
nézem írjon magáról

N
mit szeretne tudni? kérdezzen bátran... ha komolyan érdekli a válaszom

F
szereti a KUTYUST?

N
IGEN! NAGYON..... 


F
boldog lehet, akit maga boldoggá tesz 

ha valaki ilyen szép... 
biztos más értékek is társulnak hozzá
még tanul, N?

N
Igen

F
mit tanul, kedves?

N
Orvosnak utolsó éves vagyok

F
jó ideig orvosnak készültem de zongoraművész lettem
szóval Kegyed akkor okos is

N
Igen? majd júniusban diplomázom

F
kedves N
ír máskor is?
most el kell mennem
nem haragszik?
Kézcsókom


N
Nem haragszom persze ha szeretné írok nagyon szívesen
Üdvözlöm


F
sok boldogságot!

N
Köszönöm

F
biztosan megtalálja/ta

N
??!

F
ezek szerint még nem
sokat kell tanulnia

N
Utolsó éves vagyok
És Ön ?

F
50 éves vagyok
lélekben forever kamasz
és zongorázom

F
Értem


F
nem zavarja a korom?

N
Miért kéne

F
kösz
jól esik

szép német neve van, N
egyik nagymamám H. Schönwald volt
tévedek?
ott van, N?
megbántottam?

N
Nem dehogy

F
német édesapja neve?
de teljesen mindegy

N
Igen
Tetszik?

F
igen
mint Kegyed


N
Huh zavarba hoz köszönöm kedvességét

F

angol billentyűzetű gépe van

N
Igen

F
LÁTOM
MÁR REZIDENS, KEDVES N?

N
Igen

F
hol fog dolgozni?

N
Kecskemét vagy Anglia

F
ANGLIÁBAN TANULTAM... 
REMÉLEM ONNAN IS ÍR, HA ÚGY LESZ
BARÁTJA, F

N
Mindenképpen

F
BOLDOGGÁ TESZ!!!

N
Super

F
MAGA EGÉSZEN ELBŰVÖL ENGEM.
A SUPER - MIRE VONATKOZOTT?

N
Hogy akkor is beszélünk

F
O, YES.
THANKS FOR IT!

OTT VAN?

N
Igen

F
ÉPPEN NÉZEM AZ OLDALÁT
LÁJKOLOK IS, NEM BAJ? MY DEAR, N!
OTT VAN?
ORVOSKÉNT MIRE SZAKOSODOTT?
PESTEN NEM AKAR ÁLLÁST?

OTT VAN MÉG?
AKKOR HOLNAP ÍROK. ÍRHATOK?

N
Persze

F
nem írta mire szakosodott?

N
Gyerekorvosnak szeretnék menni tovább

F
ez a legszebb!!!

N
Köszönöm

F
MAI AJÁNDÉK: 
,,A szerelem a lélek selyme, / a szív bársonyvirága, / melynek magvát minden szívben / elültette a teremtés, / de amely csak minden ezredik [ember] szívében / érik meg igazán pompázó virággá." 
(Rabindranath Tagore)

N
De szép

F
Mint Te (bocsánat) Kegyed!
S látom már ékezeteket is tud a gép.
Hódolód/ja: F
REMÉLEM NEM ZAVARLAK/OM LEVELEIMMEL.

N
Igen de nem tudom hogyan
dehogy zavar sőt örülök neki

F
nekem is öröm
A magázódást szereted/szereti?
Küldtem egy bökést
köszönöm a bökit
jól esett!
my dear, N!

N
Én is megböktem

F
éreztem
felért egy puszival
AKKOR MAGÁZÓDJUNK? TEGEZŐDJÜNK?
ott van, N?

N
Tegeződjünk és köszönöm

F
köszönöm
mit csinálsz éppen?

N
Tv-zek és mosást teszek fel 

F
egyedül élsz?
szülők nem Kecskeméten?
én Samoáról olvasgatok a neten

F
Samoa???

N
igen
Pár házzal arrébb laknak anyuék
Kecskeméten lakom

F
igen
de akkor önállóan és háztartást kell vezetned - értem
nagyon szép város -
kicsi és barátságos

N
Igen ez így van

F
megszálltam egyszer a színház utcájában egy kis panzióban. étterme is van
jó volt
mit nézel a tv-ben?

N
Második élet sorozat

F
ma templomba (zsinagóga) megyek
pénteken este szoktam
melyik csatorna?

N
Akkor te izraelita vagy

F
ugye nem baj?

N
Sabbath Salom ugye ezt szoktak mondani
egyik évfolyamtársam zsidó

F
de egyik nagyim német (sváb) volt)

N
Tv2 

F
igen ezt
művelt vagy
Gut Sábesz és Shabbath Shalom!
igen ezt
holnap írhatok?

N
Köszönöm várni foglak

F
jó érzés... 
szép álmokat, my dear!

N
Neked meg szép estet

F
kézcsókom

N
Puszi

F
A PUSZIT ÉRZEM ARCOMON. S FOGOM ÉREZNI EGÉSZ NAP. KORÁN KELTEM MA. ALÁBBI SOROK JUTOTTAK ESZEMBE (ÍRÓBARÁTOM MŰVEIBŐL NEM AKAROK IDÉZNI.)

"A szerelem a természet legcsodálatosabb jelensége. A délibábot, a szivárványt fizikai törvényekkel megmagyarázhatjuk: a szerelmet soha."
Móricz Zsigmond

végigolvastam levelezésünket

N
és?.... mire gondoltál?

F
egy novella!- és sok-sok LÍRA ÉS ZENE
SZOMBAT REGGELI PUSZIT KÜLDÖK... 

ÍRSZ MA NEKEM VALAMIT?

N

Szia
Ez kedves 
Túl vagyok egy reggel futáson Barnabással

F

én is ötkor keltem... 
főztem és nem futottam - de egy Hölgynek és leendő orvosnak kell az állóképesség
Barnabás kutyus, ha nem tévedek - milyen?
elmegyek reggelizni - s olvasgatok valamit
szia

N
Igen egy rakoncátlan kutya. Golden Retviver okos nagyon
Jó étvágyat
Szia

N
5-kor keltem megvan a kondim

F
itt vagyok
nos, akkor Barnabás igazi jó barát

N
Így van

F
nem hagy társ nélkül
mindig jelzi jelenlétét

N
Igen nagyon véd engem

F
hm az elhiszem

N
Nem vagyok félős de este jobb
ha velem van

F
nem zavarlak?

N
Dehogyis


F
a képed az üzifalon mikor készült?

N
Július amikor a bátyám itthon volt ő fotós

F
akkor most is éppen így nézel ki

N
USA és Anglia között ingázik

F
"Barnabásné"... 

mit csinál a tesód?
írtad - fotós - persze... 
remek fotó rólad... kétségtelenül
az ember le sem tudja venni a szemét róla

ott vagy?

N
Köszi várj meg

F
boldogan

Köszi a kutyám ellopta a papucsom az után futkározok

F
aranyos látvány - édesek vagytok
sikerült?
s meg is rágja?

N
Meg

F
már látni vélem "Barnabásné" életét
bőr papucs?
de jobban hangzik "N és Barnabás"
sokkal jobban
papucs nélkül kell járnod otthon

itt vagyok

F
HAHÓ! VAGY MÉG?

N
Igen

F
AZT HITTEM ELMENTÉL.

N
Igen elrágta

F
KÖZBEN SKYPOLTAM
TELJESEN?
Ó, TE, VEHETSZ MÁSIKAT
HA LEHETNE CHAT-EN KÜLDENI ÚJAT - KÜLDENÉK


F
MOST MÉRGES VAGY RÁ?

UGYE NEM ZAVAROK?

N
Nem dehogyis nem tudok mérges lenni rá meg nem vagyok haragtartó
Nem zavarsz

F
JÓ VELED LENNI?

MI A MAI PROGRAM?
NEMSOKÁRA EBÉDIDŐ... 

N
Halászlét fogok csinálni

F
TUDSZ FŐZNI?

N
Aztán anyuhoz átmegyünk Barni meg én

F
AKKOR HAGYLAK FŐZNI - A FŐZÉSHEZ IDŐ KELL
BARNI - BECENÉV TETSZIK
SZÜLEID MIVEL FOGLALKOZNAK? (SAJNOS AZ ÉN SZÜLEIM MÁR NEM ÉLNEK)

N
Anya óvónő apu informatikus

F
jó párosítás
ők még biztos fiatalok

N
Igen

F
tesód? mennyi?

N
1 bátyám 1 nővérem

F
ki áll közelebb Hozzád - bátyád - nővéred?

N
?

F
DE BIZTOS FŐZNÖD KELL
NEKEM MEG ANYAI TEENDŐIM VANNAK - KIS FIAMNAK EBÉDET KELL ADNI
MIKOR ÍRHATOK MEGINT?

N
Rád írok jó

F
köszi

F
kézcsókom

N
Szia

F
és a főzés? my dear?
FINCSI LEGYEN! F

N
Finom

F
MÁR KÉSZ?
EBÉDELTÉL, MY DEAR?
NEM TUDOK VELED TARTANI, MERT MÁR MEGVOLT AZ EBÉD... 
DE GONDOLOK RÁD
ÉREZD JÓL MAGAD A SZÜLEIDNÉL!

N
Köszi összepakolok és megyek


F
ÉREZD JÓL MAGAD!

N
Köszi

F
ÍRHATOK MAJD?
ÍRSZ TE IS?

N
Persze csak nyugodtan

F
Have a nice day! My dear, N! 

N
Oh thanks and todaraba 
Úgy tetszik az a nyelv nem tudok sok szót de dalaitok is olyan csodálatosak
hatikva az a nemzeti dalotok tudom megnéztem uh nekem tetszik beleszerettem
www.youtube.com/watch?v=NjfFpFW9OdA 

F
imáink is szépek
Jézus is zsidó volt és a tanítványa
a magyar zsidó himnusz: Szól a kakas már/majd megvirrad már... 
www.youtube.com/watch?v=TaEL4tidJQk

de a héberen kívül - Jézus nyelve is volt - arámi nyelven is imádkozunk: pl. Kaddis
kedvencem a sábeszi: Löcho dajdi likrász káló pöné sábosz nökablo / Jer, fogadjuk, jó barát, Szombatot, a szép arát!

VAGY (GOOGLE BEÍROD: HAVA NAGILA (ANDRÉ RIEU-VEL)
MESÉS MINT TE VAGY, MY DEAR!
TODA RABA,
E. B. A.
EZ A ZSIDÓ NEVEM
SZERETETTEL: F

VÁROM SORAIDAT!

N
Tényleg köszönöm


F
kedves vagy és csodás!
kis türelem - segítek a kisfiamnak (lecke)
puszi

N
Ima - az ugye anya ? Úgy szeretem ezt már hallottam
Zuz vigyázz, rega várj, abba - apa, shalom beke nakam bosszú rofe orvos, soter rendőr, hatapuaaec alma, adama föld, yom - nap, rison nap, tov jó, tov meod jól? boker tov - jó reggelt layla tov jó éjszakát, áron - szekrény ani - én garuach rossz nem tudom hogy jól írtam le ezeket a szavakat
Rendben

F
nagyon sokat tudsz?
illetve nem kérdezem - mondom - okos vagy

N
Azt nem mondhatnám

F
honnan tudtad? kedves
ott vagy?


N
Voltam kint Rison-Letzion-ba (Izrael)

F
aha
de azért okos vagy - orvos leszel - sokat tudtál tanulni

N
Apu másod unokatestvérénél

F
és imádnivaló vagy
igen?

N
És ott hallottam

F
és ő zsidó?

N
igen de apu engem kereszténynek nevelt

F
engem pedig először kereszténynek - tagadták - majd rájöttem
egyformák vagyunk... 


csodás találkozás
a keresztények és a zsidók is ugyanahhoz az Örökkévalóhoz imádkoznak
EZÉRT ÉREZTEM ELEMI VONZÓDÁST, ABBAN A PILLANATBAN, AMIKOR A KÉPEDET MEGLÁTTAM

SOK SZÉP ZENÉT TETTÉL FEL, MY DEAR!
hallgatom a zenéket, amiket feltettél
ANGYALKA VAGY, TUDOD?


OTT VAGY?
HAHÓ, N?!
VAGY MÉG!

REMÉLEM NEM SÉRTETTELEK MEG! SZÉP VOLT VELED MA IS!
HOLNAP ÍRHATOK?
JÓ ÉJT!
SLEEP WELL!


F
Nincs válasz, remélem harag sincs.

N
Persze csak nyugodtan
Jó éjt neked én meg futok Barnival 21:34-kor


F
JÓ ÉJT!
HOLNAP!

ÍROK!
ÉN MEG TV-ZEK, DE LÉLEKBEN VELETEK LESZEK!

N
Szia
tegnap elment az internet elérésem

F
Szia!
jó reggelt, my dear!
elaludtam... 
és a kisfiam még mindig alszik
amikor suliba megyünk 7-kor ki kell lépni az ajtón
Hogy vagy, kedves?


N
szia
mindjárt reggelizek
tegnap voltam a nagybátyámnál

F
mesélj!

N
a karján van egy elváltozás
daganat
és hála nekem kedden megoperálják

F
Veled érzek... 
segítse az Örökkévaló!
mennyi idős?

N
köszi
44 éves

F
hú... akkor ez nagyon korai
de engedlek reggelizni, utána beszélgetünk?

N
köszi
puszi
újra indítom


F
Puszi


N


F
www.youtube.com/watch?v=iFDuGiOy3uM
lesz mai ajándék is, Csillag!

N
Köszi

F
megvolt a reggeli?
OTT VAGY?

N
Igen megreggeliztem

F
fincsi volt?
a bökés is megérkezett (puszi volt)

és én is küldtem bökést
és zenéket az üzifaladra
1 vicces 1 nem
hahó - zavarlak?

N
Nem zavarsz

F
ÖRÜLÖK
KISFIAM KÉRI, HOGY JÁTSSZAK VELE: TÁRSASJÁTÉK - DE MÉG NETEZIK
KAPOTT TŐLEM EGY LAPTOPOT
TE MIT CSINÁLSZ?
DÉLUTÁN ÍRHATOK?
ÍRSZ NEKEM?

N
Igen

F
írok és várom, hogy írj

OLYAN SZŰKSZAVÚ VAGY VELEM

N
Dehogyis csak közbe főzök rakott burgonyát

F
akkor rendben - már rosszra gondoltam

F
nálunk mákos tészta lesz FIAM imádja lekvárral
puszi
játszom vele

N
Imádom azt juj anya csinálja a legjobban

F
Lili az enyémet is szereti
megyek játszom vele egy kicsit
puszi


és puszi helyett egy bökés is ment
a rakott krumpli is fincsi
Barni kap belőle?

N
Persze lopkod imádja én is nagyon

F
hogy készíted?
mit teszel bele?
a böki jól esett


N
Egy réteg burgonya majd kolbász majd tojás és tejföl majd a tetejére ismét tejföl és sajtot teszek rá

F
tökre ugyanígy tanultam

N
Tényleg anyu mondta meg ezt

F
barninak is ízlett, my dear?
én is anyukámtól lestem el néhány fogást a konyhában
az említett operáció hol lesz, N?
MOST SIKERÜLT TELEFONÁLNOM SAMOÁRA. FEL VAGYOK DOBVA.

N
Jaj ne is mondd amíg elfordultam megette mind és elölről kellett kezdenem
az operáció itt lesz Kecskeméten

F
TE PIHIZEL?
ÉS TE NEM IS ETTÉL, KEDVES?
HA LEHETNE KÜLDENÉK NEKED MÁKOS TÉSZTÁT (KÉTFÉLE LEKVÁR IS VOLT HOZZÁ)

N
Kedves vagy kutyusom degeszre ette magát mindjárt kész az én adagom

F
ÉDESEK VAGYTOK - KOMOLYAN MONDOM
S TE MÉG NEM IS ETTÉL?!!!!


N
Nem bizony Barni megette és most nyöszörög gondolom fáj a pocija

F
ILYENEK VAGYUNK FIÚK
MOST BOCSÁNATOT KÉR?
NYALOGATJA A KEZECSKÉDET?

F
HA NEM - ÉN KÉZCSÓKOMAT KÜLDÖM RÁ

ÚJRA FŐZÖL?
IDŐ KELL HOZZÁ... 
Ó, CSILLAG!


BARNINAK JÓ DOLGA VAN.

N
igen sajnos muszáj éhes vagyok kitolt velem na nem baj


F
LEHET MIATTAM VOLT - MERT IROGATTAM - ÉS VÁLASZOLTÁL
MEGHÍVNÁLAK EBÉDRE DE MESSZE VAGY

N
Dehogyis jaj ne mondd ezt


F
AKKOR OK

N
Elfogadnám de hozhatnám Barnit?

F
MESSZE VAGY - NEM TUDLAK MEGHÍVNI - MOST ÚJRA FŐZÖL?
KRUMPLI? TOJÁS?

PERSZE MIÉRT NE - REPÜLŐSZŐNYEGRE ÜLTÖK
VAGY ÜLÖK ÉN
ELŐTTE FELÖLTÖZÖK/NÉK
PERSZE

F
ÉS FAGYIT IS KAPNÁTOK

N
Oké

F
AKKOR REPÜLŐSZŐNYEGRE ÜLÖK ÉS KECSKEMÉTEN
BEÜLÜNK VALAHOVÁ
VAGY TI JÖNNÉTEK
?

KECSKEMÉTEN VAN KEDVENC HELYED? MY DEAR?
MILYEN FAGYI LEGYEN?
JUT ESZEMBE KISFIAMNAK VAN EGY INTERAKTÍV KUTYÁJA. ÉDI! UGAT. CSONTOT ESZIK, BEKAPJA. LEÜL. SIMOGATÁSRA FARKAT CSÓVÁL. CSALÁDTAG.
NEM TUDOK REPÜLNI - A CÍMEDET, TELCSIDET SEM TUDOM... 

DE VISZEM A CSODALÁMPÁT (ALADDINTÓL KAPTAM) ÉS ARCRÓL MEGISMERLEK


N
Rendben

F
BARNIT IS FEL FOGOM ISMERNI.
TUDOK EGY CUKIT KÖZEL A SZINHÁZHOZ - ZSOLNAY KERÁMIÁBÓL KÉSZÜLT CSERÉPKÁLYHA VAN A BEJÁRATTAL SZEMBEN - ODA IS BEÜLHETÜNK, JÓ?
A KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZRA GONDOLOK, AZ UTCA NEVÉT NEM TUDOM... 

N
Jó persze

F
A CUKI NEVÉT SEM, TUDOD MELYIKRE GONDOLOK?
A BÖKÉSED UTÁN KÜLÖNÖS ÉRZÉS FOGOTT EL, HOGY ODAREPÜLJEK. MONDD, SIKERÜLT ENNED?

EGYSZER A SZAVADON FOGLAK ÉS MEGLÁTOGATLAK... 

AZ EGYETEMEN MÉG VAN ELFOGLALTSÁGOD? VAGY CSAK VIZSGÁK?
ott vagy?

N
Csak vizsgák 

F
akkor néha írhatok?

N
Sokan elmennek az évfolyamtársaim így Anglia és USA én maradok aztán majd meglátjuk anyut és aput nem akarom itt hagyni

F
nehéz döntés
én sem tudtam
amikor dönteni kellett
szüleid hány évesek?
nővéred velük él?

N
Nem ő is külföldön el anyu és apu
45-48 évesek. nővérem ő 29 éves zenész gitár szakon vizsgázott

F
akkor tényleg egyedül maradnának
nekem Londonban a Victoria and Albert Museum könyvtárában ajánlottak állást, de szüleimet nem tudtam volna itt hagyni (Kádár korszak)
jó, hogy sikerült lakást venni Neked

N
Hát igen ha nem muszáj maradok magyar földön mint sem külföldön éljek

F
lakásod van - írtad
örökölted - vettétek - nagy előny
azt bérelni külföldön - egy vagyon
másrészt itthon - szeretem a hazámat - szükség van Rád/Rátok


N
Vettük pill és vagyok

F
én várok. my dear!
kb 500 levelet váltottunk

N
Tényleg?
Elrágta a cipőm

F
megszámoltam és hihetetlen
barni barni - ezek a fiúk!
meg vagy áldva velünk!
szekrény felső polcán kell tartanod a cipőidet

N
Meg túlságosan is

F
és még én is ... 
egy csomó ceruzát hegyeztem fiamnak lett egy vízhólyagom - puff

N
Oh te puszit küldök rá 


F
jól esik
Csillag vagy egyszerűen

N
"Barni and Star"
egy romantikus kapcsolat
itt vagyok - közben festek is
Te tanulsz, my dear?

F
és bökés formájában puszi is érkezett
KÖSZÖNÖM
VISZONOZTAM
DRÁGA ÉDES HOMLOKODRA
ÉS ÚJABB BÖKÉS (PUSZI) VISZONOZVA KEZEDRE
BARNI ÚJABB AKCIÓJA?

N
Igen csintalan gyerek meg
Nincs mit nagyon szívesen

F
EZ ENGEM BOLDOGGÁ TESZ!!!
KEDVESSÉGED ÉS FIGYELMED!

N
Köszi

F
VACSIT KELL ADNOM A KISFIAMNAK... 
TE MIT CSINÁLSZ? MY DEAR!
HOLNAP ÍRHATOK?
ÍRSZ?
JÓ ÉJT, MY DEAR!

N
Persze várni fogom 
Aludj jól 
Puszi 

F
Puszi az okos kis buksidra! 
Aludj jól és Barni is!

N
Köszi

F
TV-ZEL, TANULSZ?

NEM GYÖTÖRLEK KÉRDÉSEKKEL... 
JÓ PIHIT!
HOLNAP.
SEE YOU, N!
AZ UJJAM SZÉPEN GYÓGYUL, MERT KÜLDTÉL RÁ EGY PUSZIT.
ENNYI CERUZA!

MOST VETTEM ÉSZRE, N, TE A SEMMELWEISRE JÁRSZ!!!... MIÉRT GONDOLTAM, HOGY SZEGEDEN?
NEM KÉRDEZEK MA TÖBBET. TÉNYLEG PUSZI.

N
Kecskeméten lakom semmi baj
Mindjárt megyek Barnival szép estét

F
JÓ REGGELT!
MOST ÜLTEM LE A ZONGORA MELLÉ DOLGOZNI... KISFIAMAT ELKISÉRTEM AZ ISIBE

F
MAI AJÁNDÉKOM (íróbatárom sorai):
„A világ legnagyobb adakozója a Nap. Fényével, melegével mindenkit, minden nap meglátogat.
SZERETETTEL: F
HA GÉP ELŐTT LESZEL: ÍRJ NEKEM LÉCCI!
UGYE NEM BÁNTOTTALAK MEG?
VÁRLAK... 

N
Nem dehogy csak a nagybátyám holnapi műtétét intézem

F
LEVELET MÉG ÍGY NEM VÁRTAM... HUUU!!!
DE MOST EBÉD UTÁN NÉHÁNY PERC SZIESZTA - KITALÁLTAM, HOGY MIT INTÉZEL... 
ÚGY ÖRÜLÖK, HOGY ÍRTÁL... 

N
Most már itthon vagyok

F
úgy vártalak!
sikerült elintézned mindent?
biztos elfáradtál
ÖRÜLÖK, HOGY A PESTI EGYETEMEN TANULSZ!!!

N
Elfáradtam kicsit Barnival futkározni nem könnyű mert makacs

F
mint mi fiúk általában
akkor pihi és ebéd

N
Látnád hogy kifeküdt


F
látom, aranyosak vagyok

megfogott latinos műveltséged is - Horatius: Varietas etc. változatosság gyönyörködtet
adtál Barninak inni, enni és Te ittál, ettél, my dear?

N
Igen mert beugrottunk anyuhoz túrógombóc volt ott

F
de finom
imádom, de nem tudom elkészíteni
nem próbáltam
küldtem mai ajándékot

N
Tényleg de aranyos vagy

F
fél négykor elmegyek a kisfiamért de fél négyig itt gyakorolok és 5 után leszek
örülök a "dicséretednek”, dearest N!

N
Köszi légy Jó addig is

F
puszival repült a bökésem
eszembe jut - légy jó írod - láttad a Legyetek jók, ha tudtok c. filmet?

N
igen nagy kedvencem

F
most kellemes fáradságot érzek - sokat festettem ma és jól is sikerült... 
Neked tanulni kell?
AKKOR KÉZCSÓKOMAT KÜLDÖM ÉS EGY SIMI BARNI BUKSIJÁRA... REMÉLEM NEM FÉLTÉKENY

A TE SIMID NEM AZ ÉN SIMIM (MINDEN KUTYUSNAK SOK ESZE VAN)


N
Nem féltékeny csak makacs

F
Barniról jut eszembe 
A NŐ LELKE
„Mama miért sírsz? - kérdezi a kisfiú az édesanyját. - Mert én nő vagyok - válaszolta az asszony. - Ezt nem értem! - mondja a kisfiú. - És ezt soha nem is fogod megérteni ... - válaszolta gyermekét átölelve az anya. Később megkérdezte a fiúcska az édesapját is: „Papa, miért sír a mama látszólag minden ok nélkül?” „Minden nő ok nélkül sír.” - Ez volt minden, amit az apa válaszolt. A fiúcska felnőtt férfi lett, és még mindig kereste a választ, hogy vajon miért sírnak időközönként a nők. Egyszer megkérdezte az Örökkévalót: - Mondd Atyám, miért sírnak a nők olyan könnyen? Az Örökkévaló elgondolkozva válaszolt: „Amikor a nőt teremtettem, valami különlegeset alkottam. Oly erőssé tettem a vállát, hogy a világ terheit elbírja, mégis oly gyengéddé, hogy vigasztalást is tudjon adni. Oly belső erőt adtam neki, ami lehetővé teszi, hogy akkor is tovább menjen, amikor már mindenki más feladja, hogy a betegségek és a bánat idején is ellássa családját panaszkodás nélkül. Oly mély érzéseket adtam neki, amelyekkel gyermekeit mindig és minden körülmények között szereti, még akkor is, ha a gyermek őt mélyen megbántotta. Oly erőt adtam neki, mellyel a férjét minden hibájával együtt szereti és elviseli, és azért alkottam a férfi oldalbordájából, hogy vigyázzon férje szívére. Oly bölcsességet adtam neki, hogy tudja: egy jó férj soha nem sérti meg a feleségét, mégis néha próbára teszi a nő érzéseit, határozottságát és kitartását, hogy szikla szilárdan férje mellett áll-e? És végezetül könnyeket is adtam neki, hogy sírhasson. A könnyek kizárólag csak az övéi, és annyit használ belőlük, amennyire csak szüksége van. Látod: Egy nő szépsége tehát nem a ruhájától függ, amit éppen visel, vagy az alakjától, amilyen az ő formássága, de még nem is attól ahogyan a haját viseli. Egy nő szépségét a szemeiben ismered fel, mert ez a szíve kapuja, ahol a szeretet lakozik. Add tovább ezeket a gondolatokat minden nőnek, akit csak ismersz. Ha ezt megteszed, valami csodálatos dolog fog történni. Segíted a nők önbecsülését! HISZ MINDEN NŐ SZÉP, AKI SZERET!”

F
szednünk kellett faleveleket és lepréseljük péntekre... 
holnap szorítok Neked és családodnak és imát mondok, kedves N

N
Jaj de kedves vagy köszi ez most jól jött

F
hány órakor lesz?
a műtét

N
9 órakor

F
Veled leszek lélekben - Te a kórházban leszel?

anyukád, apukád testvére?

N
Én ott leszek Barni anyunál lesz apukám velem lesz sajnos a testvéreim nem a bátyám USA-ban van a nővérem Angliában van

F
Lélekben Veled leszek, N... 

elköszönök, hagylak pihenni
szeretettel és barátsággal F
Lélekben Veled leszek, N... 

JÓ ÉJT! SZÉP ÁLMOKAT!

HOLNAP ÍRSZ PÁR SZÓT? VÁROM.

N
Mindenképpen aludj jól


F
ÉS TE IS DRÁGA, KEDVES N!

N
Oh köszi de még Barnival lefutjuk köreinket aztán alszom

F
Nagybátyádért, kedves... egy ősi ima (imakönyvből)
Mi söbérach ávojszénu Ávrohom Jic'chok vöJáákojv Mojse Áháron Dovid uSlojmo, hu jörápé esz (Nagybátyád neve - édesanyjának neve) báávur se... (áldást kérő neve: F és N) jitén licdoko báávuroj. Biszchár ze Hákodjs Boruch Hu jimolé ráchámim olov löcháchálimoj ulörápojszoj ulöhácházikoj ulöháxhájojszoj, vöjislách loj mohéro röfuo sölémo min hásomájim, lirömách évorov usöszo gidov böszojch söor chojlé Jiszroél röfuász hánefes uröfuász háguf. Vönojmár omén.
Utolsó mondat: Mondjunk erre ámént. 

8 óra 38 perc
MI TÖRTÉNT, N?
KÖSZÖNÖM A BÖKIT... 
MINDEN RENDBEN ZAJLOTT?
Ha nem menne a net - facebook: elérhetőségeim itt felsorolom

N
Köszi most már csak a szervezeten múlik minden
én féltem a legjobban

F
csókolom a kezedet!
nem rontottam el semmit?
írtam az üzifaladra, reagáltam arra, hogy nem tudod megnyitni a leveleidet
s megjegyeztem héberül Toda raba
valaki azt kérdezte: ki a fasz ez a Marsról érkezett?
jó, hogy letörölted
ott vagy?
köszi a bökéseket

a toda raba - reagálásra gondolok
remélem ez rendben

én nem akartam válaszolni - kímélendő a zsidózásoktól katolikusnak (is) neveltek - de zsidó (is) vagyok
ott vagy?
megy már a levelezés - sok böki jött - köszi, my dear
IRSZ MAJD?
ÍRHATOK?
Megyek tv-zni - a bökést köszi, kézcsókom szeretettel

F
Holnap? OK


Köszi megyek meg sétálni és fekszem le puszi


F
REGGELI PUSZI
ÖRÖMET SZEREZTÉL, HOGY ÍRTÁL.
MAI AJÁNDÉKOM:
Ti, Férfiak és Asszonyok: az idők kezdetétől keresitek egymást, 
S ez minden jel szerint így is
Marad az idők végezetéig.
Ha szerettek: az elég!
Ember többet nem kívánhat.

Megkaphatjátok a nőt, de ha nem szeretitek igazán: soha nem lesztek boldogok, s Ti, asszonyok, tiétek a Férfi, de ha nem szeretitek határtalanul: elveszítitek. Szárnyaló nőiességeket, ékességetek, finomságotok, csókjaitok és öleléseitek nélkül ők örök vándorok. Pedig lelkük mélyén ők is csak arra vágyakoznak, amire Ti. Hogy szeressétek őket! S ők titeket.

PUSZI
MY DEAR!
ÜZIFALADRA ÍRHATOK? VAGY INKÁBB MÁSKOR NEM?
REMÉLEM LEVELEZHETÜNK, KEDVES ÉVIKE. S HA LESZ IDŐD, ÍRSZ... 

HA MEGKÉRDEZNÉM A TUDAKOZÓTÓL A TELEFONSZÁMOD, S FELHÍVNÁLAK, HOGY HALLJAM A HANGOD: MEGBÁNTÓDNÁL? ZAKLATÁSNAK VENNÉD? MY DEAR!


N
Titkos
nem
Persze tegnap megbántottak

F
s megadnád a számod, nem zaklatnálak

kit bántottak meg?
Téged, kedves?... 
engem?
ott vagy?

tudom, hogy titkos a számod... 
Téged megszerettelek (semmi harag nincs a szívemben)
zavarok?

N
Nem
beszéljünk később kedves barátom

F
köszönöm a bökés - viszonoztam
várom, hogy írj, my dear

köszönöm a bökés - viszonoztam
várom, hogy írj, my dear

N
Itt vagyok de nem sokáig nem akarok összefutni aki tegnap megbántott

F
úgy vártam, hogy írj
nem baj, hogy írtam az üzifaladra?

N
Nem dehogyis

F
örülök nagyon
nem volt kellemetlen Neked, hogy írtam tegnap az üzifaladra, amire az a bizonyos válasz érkezett

N
Nem
mondom csak most vele nem akarok beszélni

F
értem
akkor jó

F
adnál más elérhetőséget is?
nem élnék vissza vele

N (megadja az e-mail címét)

F
köszönöm, N

N
Ide írj nyugodtan

F
azt tervezem: írok könyvet "barátságunkról" (de névtelenül)
annyira megérintett a találkozás
személyed
lelked
és mindened

N
Elhiszem
akit szeretek annak nem kellek

F
mesélsz róla?
ki lehet az, akinek nem kellesz?
KÉRLEK MESÉLJ RÓLA!

TE VAGY MAGA A CSODA! A LELKED, ARCOCSKÁD, S MINDAZ, AMIT MEGISMERHETTEM.
ELKÉPZELHETETLEN MOST NEKEM, HOGY NEM KELLESZ ANNAK, AKIT SZERETSZ.
HA IDŐD ENGEDI: ÍRJÁL! VÁROM, MY DEAR.

Dearest N,
boldoggá teszel, hogy vagy, hogy írhatok, hogy szép vagy, gyönyörű és tiszteletre méltó és... 
Barátod: F
P.S. köszi az emil címet

N
Balesetet szenvedtem elestem a kezem eltört

F
Ó, Édes Csillagom. De sajnálom.

Melyik kezed?
Hogy történt? Hol?
Barnit el tudod látni?
Talán tudsz majd írni (ha nem felhívnálak... de nem tudom a számot)
Szeretettel gondolok Rád!
És puszit küldök a kezedre.


N
Köszi

F
ÉS ELFELEJTETTEM. JÓ PIHIT AZ IZGALMAKRA ÉS FÁJDALOMRA.
MI TÖRTÉNT?... 
OTTHON VAGY? ANYUKÁDÉKNÁL?

N
Nem figyeltem
nem itthon vagyok
anya most ment el

F
SZERETETTEL GONDOLOK RÁD!
REMÉLEM HOLNAP TUDUNK BESZÉLGETNI.
ALUDJ JÓL!
 

N
Szia
Jó reggelt

F
Jó reggelt, N! ANNYIT GONDOLTAM RÁD!
(Csak most tudok köszönni, reggel vittem kisfiamat az isibe, utána piac: hétvégi bevásárlás)
Most ülök a zongora mellett... HOGY VAGY?

FÁJ A KEZECSKÉD? BEGIPSZELTÉK? BAL KEZED? JOBB KEZED?
MAI AJÁNDÉK:
Egy jerikói asszony szerelme
(i.e. IX. évezred)
És hogy elszaladt az a gyönyörű nyár, szerelmem! Emlékszel? Engem már a szerelemnek szomja epesztett, bármit tettem, akármit csináltam: csak reád gondoltam. Messzire gyalogoltam. Messzire gyalogoltam a várostól, a kis vályogházakat már alig láttam, csak a kőből épült őrtorony mutatta nekem: hol lehetsz. Az ivóvízzel teli korsót letettem a búzatábla széléra, s kősarlóval vágni kezdtem a beérett gabonaszálakat.
- Mikor közeledik már felém? Mikor érint meg? Mikor történik velem már valami? - sóhajtoztam a tűző napon.
 

F
"Elhiszem akit szeretek annak nem kellek" - írtad, my dear. ÍRNÁL ERRŐL TÖBBET NEKEM?

N
Bal kezem fáj igen sajnos

F
be is gipszelték?
szűkszavú vagy velem, N

elszomorít... 
(DE VÁROK!)

N
fájdalom csillapító van bennem

F
ó, kedves, úgy vártam a visszajelzést... 
együtt érzek Veled
elestél?
Barni?
(MOST EL KELL MENNEM: FONTOS MEGBESZÉLÉS.
ELHALMOZLAK KÉRDÉSEKKEL ÉS LEVELEKKEL... EGY KÉZZEL MEG BIZTOS NEHEZEN TUDSZ PÖTYÖGTETNI A GÉPEN.

puszi a fájós kezecskédre

F
BARNI MEG LEGYEN SZÓFOGADÓ!

N
Jó jó olyan kedves vagy

F
MOST ÉRTEM HAZA, AKKOR JÓ PIHIT! 
SZERETETTEL ÉS BARÁTSÁGGAL: F

JÓ REGGELT! HOGY VAGY? MI ÚJSÁG?
MAI IDÉZET 
Megfogtad derekam, s öleltél, csókoltál. Ledobtuk ruháinkat, s mezítelenül összefonódva hempergőztünk a friss illatú búzatengerben. Vászonruhám volt a lepedőnk. Ásószerszámaidat a földbe szúrtad, kifeszítetted rájuk a ruhádat, s szellős sátrunk volt nászágyunk a teremtő ege alatt.
- Szeretlek! - suttogtam füledbe.
- Szeretlek! - válaszoltad, s nem is jutott eszünkbe más azon a napon és éjszakán, ott a búzatáblán. Miénk már ez a világ! Mezei virágokkal öltözteted fel a testemet, virágszirmokkal borítod mellemet.
- A virágok között is a legszebb vagy! - mondod, s mi újra és újra összefonódunk. Ránk esteledik, korsónkból kifogy a víz, az éjszaka csendjében virágszirom halom a párnánk, csillagok a takarónk.

Csend van... mi lehet veled, my dear?
ADJ VALAMI JELT MAGADRÓL.... 
VÉGRE EGY BÖKÉS! ÚGY VÁRTALAK!!!


N
Nincs semmi pihizek

F
örülök, hogy írtál - jó pihit
barátsággal, szeretettel

holnap írok
JÓ REGGELT! HOGY VAGY, MY DEAR?


MAI AJÁNDÉK
3. Érintés Memphisben
(i.e. 2452 - Egyiptom)

Boldog voltam és vidám. Írnok a korlátlan hatalmú fáraó birodalmában. Emlékszel, kedvesem, amikor Memphisben megismertelek? Nemes és tiszta volt szerelmünk, forró szenvedély!


N


F
HOGY N?
VAGY - LEMARADT
SOKAT GONDOLOK RÁD


NEHEZEDRE ESIK AZ ÍRÁS? EGY KÉZZEL?
OTT VAGY?

BARNIVAL TUDSZ FUTNI?
MIÉRT VAGY ENNYIRE CSÖNDBEN? MY DEAR! HARAGSZOL?



N
Nem még visszaalszom kicsit puszi

F
akkor én millió puszit küldök és öröm, hogy írtál

már rossz a kedvem, mert nincs felőled hír
csókol F

Hahó N, vagy?


N
Most keltem

F
kedvet kaptam tőled?.. és ebéd után én is aludtam egy nagyot, most ébredtem fel


jó fáradt lehettél?


MI VAN VELED?
OTT VAGY?
KÉT DOLGOT SZERETNÉK TŐLED MEGKÉRDEZNI?


F
tök jó zenéket hallgatok s várom, hogy jelentkezz

talán holnap... 


N
Jó rendben

F
a két kérdés:
1. zaklat egy nő - olvasóm?, rajongóm? - nem írt Neked is (figyelte "barátságunkat"
2. írhat-e könyvet "barátságunkról" íróbarátom
"facebook love

Chatregény
„A férfi és a nő olyan, mint a tűz. Ha köztük van az Örökkévaló, egyesülnek, ha nem, felemésztik egymást.”

A huszonöt éves doktornő (N) és az ötvenéves zongoraművész (F) ismerősnek jelölik egymást a Facebookon, s chatelni kezdenek. 
Párbeszédük: ismerkedés, barátság, flört, szerelem vagy valami egészen más?"


Íróbarátom sokszor ül itt nálam, hallgatja amit zongorázok
meséltem neki sokat rólad, rólunk - így jött az ötlet

N
Ez jó

F
szép estét - nézem a Ben hurt - századszor
a könyv jó ötlet? erre gondoltál, my dear?

N
Imádom azt a filmet

F
bocs, ha nehéz a felfogásom


N
Neked is szép estet


F
akárhányszor nézem - rajongva teszem

ha írhat könyvet - majd kérdezhetek is?

N
Persze

F
akkor holnap
puszi
Prizma tv - Ben Hur


N
Most megyek puszi



F
kezecskéd?
ok?
puszi

N


F


gyógyító puszit küldök rá


N
Köszi aranyos vagy

F

Te inkább

de menj


N
Barnit mindjárt anya visszahozza elvitte sétálni

F
simogasd meg a buksiját helyettem


N
Jó rendben

F
JÓ REGGELT! BIZONY MA ELALUDTAM... VISSZAALUDTAM.
HOGY VAGY?
MY DEAR

MAI AJÁNDÉK
Szenvedélyünk Perzsiában
(i.e. 522 - Irán)

Csak néztelek. Tested karcsú volt, hajad szétomlott: vágyam hegyi patakként tört utat magának.
- Lehet csodálatosabb, mint perzsa királyként a diadalmenetet szemlélni Perszepoliszban? - kérdeztem mellettem álló apámtól. De mindeközben csak téged néztelek.
- Életemre: ő lesz asszonyom, senki más! - gondoltam. S te, mintha meghallottad volna, mert egyre gyakrabban tekintettél rám. S én csak piros szádra áhítoztam. 


N
Szép most ébredtünk

F

JÓ REGGELT DOKTOR"NÉNI"!
ha majd lesz időd, kedved: kérdezhetek?
a könyvhöz

"akit szeretek, annak nem kellek" - írtad egyszer
még ha fájdalmas is - írnál nekem erről, my dear?
EZ CSAK EGY DÉLUTÁNI PUSZI


ÉS A BÖKI IS MEGÉRKEZETT... 

mit csinálsz, N?

N
Pihenek

F
JÓ REGGELT.

"ODAPIHENEK MELLÉD"
MAI AJÁNDÉK:
Igen - felelted, s én meghatódva húztam ujjadra az ékszert. Amint egymás kezét fogtuk, nem volt akkor nálam boldogabb halandó egész Perzsiában. Veletek vacsoráztam azon az estén, s aztán napokon át családod vendége voltam. A harmadik nap éjszakáján rózsaillatú sátrad félhomályában lettél az enyém. A hold kíváncsian tekintett le ránk, s megvilágította gyönyörtől izzó testedet, mely olyan szép volt vágyaim kiapadhatatlan forrása lett.
- Szeretlek - mondtad -, s azt kívánom kedvesem, hogy növelje Zarathusztra bennünk az elsöprő szerelmet.
Fohászunkat sokszor megismételtük a hosszú karavánúton Aleppóig.


Köszi a bökést... írsz valamit nekem?... olyan csendes vagy... 
baj van?


N
Rtg voltam

F
és mi van?

már úgy vártam hírt

N
Javul

F
mi történt valójában?
a böki jól esett - puszi

DU. FÉL HAT - CSAK ÚGY GONDOLTAM RÁD

CSAK EGY ESTI PUSZI, MY DEAR 


N


F
köszönöm finom volt
JÓ REGGELT, MY DEAR! MOST ÜLTEM A GÉPHEZ. HOGY VAGY?


PUSZIT KÜLDÖK
MAI AJÁNDÉK:
Delphi forrásvizénél
(i.e. IV. sz. - Görögország)
Gyönyörre nálad lelt szívem, kedvesem. Felizzás volt az első ölelés és lángra is lobbant bennem minden. A Korinthoszi-öböl északi szegélyén szálltunk partra éjszaka, innen mintegy háromórás utazással keltünk át a széles fennsíkon, ahonnan teljes egészében feltárult a csillogó - fehér épületek és műemlékek fölé tornyosuló - Parnasszus hegy. Egyre tisztábban láthattuk a hegyoldalt szegélyező szent utat, mely kanyargósan emelkedett a pompás templommal koronázott Apollón-szentélyen át. A sziklákat átszelő szakadékokban folyt a Kasztália-forrás vize. A világ közepére érkeztünk. Ruháinkat levetettük, s megtisztultunk a forrás vizében, mint a lazac, s a vágy, mely elfogott, te csak fokoztad. Mostad arcomat, lábamat, s a víz hűsítő hatása sem hűtötte szenvedélyünket. A sziklás parton öleltél, csókoltál, s gyönyörünket a hajnalcsillag az égen őrizte.


HOGY ALUDTÁL, MY DEAR?

9.53 hiányzol... 

11.11 mi lehet veled?
13.52 hallgatásod- remélem - nem azt jelenti, nem fogsz többet írni. szomorú lennél


szomorú lennék (elírtam)

N
Nem csak pihentem

F
örülök, hogy írtál

és hogy vagy?
sok puszit küldök, my dear!
vigyázz magadra

N
köszi szépen

F
a bökit megkaptam, jól esett


jó éjszakát! my dear


(HOLNAP IS ÍROK) hűséges hódolód


N
Aludj jól

F
Mostanában fáradtabb vagyok - nagyokat alszom
TE HOGY VAGY, KEDVES? VANNAK FÁJDALMAID?
ÍRJ MAGADRÓL, HA TEHETED.
MAI AJÁNDÉK
Petra
(i.e. 300 Jordánia)
A szerelem vitt engem a sivatagokon át! Szívemben palota magasodott: szerelemből épült a fala. Bőr víztömlőink már kifogytak, fáradtan, összetörve ültünk tevéinken, a hosszú karavánt bátyám vezette.
- Petrában majd felfrissülünk a díszes ivókútnál! - mondta bátyám.
- Én csak akkor, ha igent mond nekem! - feleltem.
- Abban én biztos vagyok. Láttam őt, amikor búcsút vett tőled.
- Bárcsak igazat beszélnél! - sóhajtoztam. A Petrához vezető szűk szurdok végén a Fáraó kincstára, káprázatos, sziklából kifaragott homlokzata tárult elénk, s a meglepő látvány most is elragadtatott: különféle árnyalatú, rózsaszínű és vörös tűnt fel a sivatag közepén.


"FACEBOOK LOVE (CHATREGÉNY)" KÖNYV SOK RÉSZLETÉT BARÁTOM KÉNYTELEN LESZ KÉPZELETBŐL MEGÍRNI, MERT OLYAN VISSZAFOGOTT VAGY. MILYEN A SZOBÁD? MILYEN LEHETSZ TUSOLÁS KÖZBEN? ETC. KÍVÁNCSI VAGYOK ELTALÁLOM-E?
legszebb erotikus élmény? gyermekkor... 
de oly hallgatag vagy, mint amilyen szép, my dear!
kihez kötődtél?
első szerelem legszebb emlékei?
ANNYI KÉRDÉS LENNE... 

15.27 Csak úgy... gondoltam Rád, my dear? Hogy vagy? Dolgozol? Tanulsz? Gyógyulsz?

N
Pihenek

F
DE HOGY VAGY, CSILLAG?
SÉRÜLÉSEK?
ÉPPEN A ÜLTEM A ZONGORÁNÁL
FÁJ MÉG VALAMID?
PUSZIT KÜLDÖK RÁ!
el kell mennem a kicsiért... 
de jövök
írsz pár sort?

9.22 JÓ REGGELT! MY DEAR! (BÖKÉS MÁR NEM ÉRKEZIK
MAI AJÁNDÉK: 
Másnap kilovagoltunk a városból, hogy csak a végtelen sivatag öleljen körül bennünket. Ruhádat levetetted, s itt, nabateus őseink ege alatt láttalak először mezítelenül. S öleltelek, ahogy csak kívántad; s szerettél; ahogy csak kívántalak. Egymást karolva feküdtünk mozdulatlanul a forró homokban, s megszólaltál:
- Öröktől fogva vártam rád, kedvesem!

9.26 UGYE NEM ZAVARTALAK? SZERETETTEL GONDOLOK RÁD.

UGYE ÍRSZ?


10.52 Nem azért írok Neked leveleket, mert könyvet akarnak írni, hanem, mert megszerettelek, s ez motivált valakit az írásra... 
ez most kétszer ment át... 


N
Semmi baj kötözésen voltam

F
A kezecskéden kívül máshol is megsérültél?
elestél?
sok puszi

15.27 csak egy puszi
15.28 és még egy

17.07 hiányzol, my dear
17.07 hiányzol, my dear

20.27 esti puszi

8.29 reggeli puszi


a böki megérkezett
hogy vagy, my dear?
MAI AJÁNDÉK:
Karthágó lánya
(i.e. 218 - Tunézia)
Mily gyönyörűek is a napok, melyeket boldogságban töltünk, szerelmem! Neked áldoztam szívemet, mert abba éden varázsoltál.
... 
Egész közel álltam hozzád, szerelmem. Milyen délcegen ültél elefántodon! Csak bámultalak és búcsúéjszakánkra gondoltam. Egész éjjel szerető asszonyod voltam, egész éjjel karjaidban feküdtem. Ó kedvesem, most vígságom, gyönyöröm elviszed. Sok-sok éjszakának örömét!
- Föníciaiak! - folytatta Hannibál. Őrizzétek Karthágót, a várost, mely Fönícia lelke!
Meghatódva szívtuk magunkba Hannibál szavait.
- Föníciáért, a hazáért, Karthágóért! - kiáltotta s a menet elindult.
Ó, Istenem, hát mégis?! - s addig furakodtam, amíg a közeledbe kerültem. Leugrottál az elefántról, még egyszer átöleltél és búcsúztál:
- Szépséged elrejtve őrzöm, ha meghalok, szeretlek holtan is.

9.24 várom leveled F

11.49 JÓL VAGY, EVE?
13.51 jobbulást!

17.42 nem írtál... 

21.13 mi van veled, my dear? 

N
és te

F
6.11 Szombat írom a könyvet, ma is korán keltem, (főzés) Hétköznap reggel viszem a kicsit isibe és du. haza. A hét első napjaiban gyengébb voltam, valami vírus lehetett, de már ok. Sokat gondolok Rád.
Puszi F

MAI AJÁNDÉK:
9. A kínai császár szolgálatában
(i.e. 212-210)
Minden lány között, minden asszony között te voltál a legszebb! Csak téged szeretett szívem, a napfény sem éltetett annyira, mint te. Vágytunk már, hogy örömre leljünk, puha fűszőnyegen feküdtünk, s szomjunk csillapodott. Tested, minden érzékiségével, átadtad nekem. A Nagy Fal őrtornyának árnyékában ölelkeztünk, s utána mintha szálltunk, röpültünk volna. 
... 
- Szerelmed miért is oly édes nekem?
JOBBULÁST KÍVÁNOK SZERETETTEL ÉS VÁROM JELENTKEZÉSED


N
tegnap a nagybátyámnál voltam egész nap

F
kiengedték a kórházból?
és Te jobban vagy, my dear?

MI A MAI PROGRAM, KEDVES?

13.41 délutáni puszit küldök


F
15.59 jó zenéket hallgatva gondolod Rád

17.19 köszi a bökit, Eve!

jól esett, hogy gondoltál rám
laptopomon (fülesen) remek zenéket hallgatok a másik gépen Samoa (oda készülök majd csavarogni)
gondolok Rád - mit csinálsz?

18.02 laptopon Walt Disney rajzfilmeket nézünk - édi 

N
Jó utat kedves barátom
És aludj jól


F
8.27 Jó reggelt, kedves!


AZ UTAZÁS NEM MOST LESZ: JÖVŐ NYÁRON.
MAI AJÁNDÉK:
10. Maori önmegtartóztatás
(i.e. VIII. sz. - Új-Zéland)
Megmutattuk egymásnak gyönyörűségünk minden forrását! A szerelem játékát éreztem szívemben, kedvesem. Védőfalakkal és árkokkal megerősített faluközösségben éltünk, s szalmatetős házban, a törzsfőnök szomszédságában. Nagy megtiszteltetést jelentett ez, hiszen a törzsfőt a szentségnek hatalmas és félelmetes udvara övezte.
Gyógyulsz?
13.43 gondoltam Rád és puszit küldök

16.47 várom a leveled


N
Puszi neked kedves barátom ha elhanyagoltalak nehari

F


8.35 Puszi Neked is, Eve!
NAGYON ÖRÜLÖK A SORAIDNAK. BIZTOS OKA VOLT A SZÓTLANSÁGODNAK.
MINDIG ÖRÖM, HA ÍRSZ.
jobban vagy?
VISSZAFOGOTT ÉS CSÖNDES VAGY... NEM MEREK MÁR KÉRDEZNI ÉS TE IS VISSZAFOGOTTAN KÉRDEZEL... 
MAI AJÁNDÉK:
Maja újjászületés
(Tikal, III. sz. - Guetemala)
Nyersillatú, simogató szél szaladt, és simogatta arcodat. Csak téged láttalak, öled izzó parazsán felhevültem én, és szenvedéllyel öleltelek.
- Fiunk lesz, ugye? - kérdeztél kedvesem. - Matematikust nevelnék belőle - tetted még hozzá.
- Csakis matematikus lehet! - feleltem, s nevetni kezdtünk.
Kint zöld pompában állt az erdő, a lombozat sűrűjében felvillannak a szivárványszínű kolibrik, tarka papagájok, de most az éjszaka ősi homályába húzódik vissza az őserdő világa, csak az üvöltöző majmok ijesztő ordításai törik meg a sűrű csöndet.
8.48 SZERETETTEL F
9.44 MEGÉRKEZETT A BÖKÉS - KÉZCSÓK ÉRTE?

TANULSZ?
DOLGOZOL?
nem jössz mostanában a SOTE-ra, úgy taliznék Veled!

itt vagy a chat-en?
örülök

N
Szia

F
szia
régóta nem chateltél

N
tudom

F
a kezed miatt?

N
Igen

F
jobb kézzel pötyögtetsz?

N
Igen

F
be is gipszelték a balt?

N
Igen

F
ó, te édes - megnehezíti az életed minden percét


N
igen
főleg főzésnél
sétálásnál is
így anya viszi kutyust

F
anya csak egy van - közhely, de igaz
tanulnod kell sokat?

N
Nem

F
akkor csak a júniusi vizsga van, ahogy írtad?

N
igen

F
s akkor doktor néni leszel?

N
Igen

F
köszönöm a bökit
dr. N - nagyon szépen hangzik

N
köszi

F
"szerelmi csalódásod", amelyet említettél fáj még?

N
nem
egy majom volt

F
évfolyamtárs?

N
Igen

F
majom - tetszik

találó kifejezés

N
az

F
de szép nőnek lenni, mint Te is vagy, nehéz
általában nőnek lenni
az

N
Igen

F
nekünk fiúknak könnyebb

N
ne hidd

F
ez a tapasztalatod?
lehet, hogy igazad van
olvasom az oldalad


N


F
jó lenne látni Téged (miközben itt látom a képed)
látod milyen telhetetlenek vagyunk!
mi fiúk vagy én

N
Dehogyis

F
egy tali jó lenne

N
visszatérünk rá
most megyek pihizek
puszi

F
puszi
még egy kicsit zongorázok Chopin barátom írja a könyvet
facebook love chatregény
Te lettél: vagy a Múzsa
jó pihit

17.31 DÉLUTÁNI PUSZI

20.10 szép estét és jó éjt!

N
Neked is

F
8.37 Jó reggelt! (De hüvi volt isibe menet! ) Köszi a bökit, puszi érte


MAI AJÁNDÉK:
Megvásároltunk mindent, ami megszületendő gyermekünknek kell majd, posztót, kelmét, s gazdag ajándékokat az orvosnak aki néhány nap múlva ügyesen világra segítette kisfiamat.
A legfinomabb kelmékbe csavarva micsoda örömmel is indultunk haza. Elhagytuk a várost, az őserdő kusza gyalogösvényein jaguárok, párducok, pumák, vadállatok cirkáltak, te féltve szorítottad magadhoz a kis csöppséget. Óriási mahagóni, spanyol cédrus- és pálmafák törtek negyven méter magasba, ágaik tömör, smaragdzöld mennyezetként borultak fölénk.
- Ha okos gyerek lesz - ábrándoztam - miért ne lehetne belőle több, mint belőlem? A maják kiváló matematikusok, azt beszélik, a nap és a holdjárás alapján dolgozzák ki a bonyolult naptári rendszert. S látni véltem, amint fiam ennek segítségével előre meg tudja jósolni a nap- és holdfogyatkozás idejét. Hazaérve lepihentünk, s csak arra vágytam, hogy hatalmas szenvedélyünk soha véget ne érjen.

11.22 gondolva Rád puszit küldök: E

N


F
14.32 köszi a visszajelzést

14.43 Mit csinálsz, my dear?
17.42 gondolok Rád

18.02 köszönöm a bökit F
20.33 aludj jól, my dear!
8.24 jó reggelt, N. Hogy aludtál?


MAI AJÁNDÉK:
Az Excalibur őrzése
(Camelot, X. sz. - Anglia)
- Tiszta arcú liliom! - szólottál hozzám akkor este Camelotban. - Nem bírok magammal, ölbe vennélek, simogatnálak, csókokkal borítanám tested! - vágyakoztál, de indulnod kellett, mert téged jelöltek ki, hogy Arthur király legendás kardját, az Excaliburt őrizzed.
- A férfiak között te vagy egyedül kedves nekem - feleltem.
- Mégis indulnom kell.
- Tudod, hogy szeretlek téged, kedvesem? Kimondhatatlanul.



10.05 gondolok Rád, my dear? Csendben vagy... 


11.56 a csend hangja... de szeretettel gondolok Rád, N!
13.47 

15.22 

17.04 


20.03

szept. 22. csüt. 9.14. Hiányzol... semmi hír Tőled... 
SZERETETTEL GONDOLOK RÁD!

MAI AJÁNDÉK:
XII. sz. Chanchan - Peru)
Hol szerelmünk lángra lobbant, a világ legnagyobb vályogából épített városában történt. Chanchan, a csimuk fővárosa szárított agyagtéglákból épült fel, az épületeket arannyal díszítettük.
Hová mehettél?
Szép tested úgy elkápráztatott! Szeretni foglak, amíg csak élek. S kerámiáimba formázlak naponta.

11.52 NAGYON HIÁNYZOL... VAJON MI LEHET HALLGATÁSOD MÖGÖTT?

13.47 remélem jól vagy, my dear.

15.13 egy böki elment... 

15.19 megbántottalak, my dear?
17.48 hiányzol... 

18.46  

20.29 

péntek 8.20 Miért ez a csend? Megbántottalak, N?

8.58 NE ÍRJAK TÖBBET? LEGALÁBB ERRE VÁLASZOLJ, KÉRLEK, KEDVES EVE!!!

15.03 PÉNTEK 

16.51 Haragszol, N?
8.26 szombat ... 

13.39 csak úgy... 

16.11 
arra gondolok: elutaztál vagy nincs neted... s nem írsz

20.01 elment egy bökés... mi van Veled, N? 
21.13 jó éjt!

8.28 vasárnap- Ne írjak többet?

N
itt vagyok és beteg vagyok lefogytam hasmenésem van a kutyám is beteg

F

Ó, Drága Évi! Nagyon sok szeretettel gondolok Rád. Jobbulást Neked és Barninak is.


Örülök nagyon, hogy írtál, de nem öröm, amit írtál.
Puszi, F

F
vasárnap 15.15 szeretettel F

N
Jól vagy?
nem vagyok jól
a kezem alakul

F
20.28 köszönöm, jól vagyok, sokat gondolok Rád és szívből kívánom - nem közhely - hogy jobban legyél... sok-sok szeretettel F


JÖVŐ HÉT KÖZEPÉN LESZ ROS HASÁNÁ - ÚJÉV, AZ 5772-ES ÉV KEZDŐDIK
SZERDÁN ESTE KEZDŐDIK (EREV ROS HASÁNÁ) ILYENKOR A KÖSZÖNÉS - SHANA TOVÁ
20.40 OLYAN JÓ, HOGY ÍRTÁL! 

KÜLDENÉL NEKEM "EMLÉKBE" AJÁNDÉKBA EGY FOTÓT MAGADRÓL E-MAILBEN
köszönet és sok-sok puszi

9.25 hétfő sokat gondolok Rád, my dear! puszi
köszönet és sok-sok puszi

hogy vagy, N?
Fáradtan de alakulok

F
MAI AJÁNDÉK:
Gyász a Húsvét-szigeten (XIII. sz.)
A hold alatt micsoda csend honolt, ahogy feküdtünk a végtelen tenger partján, s ahol mindig hangszerre feszített húr voltam játékos kezedben. Megnyílt tőled ajkam, ölem, ahogy csókoltál, csókolgattál, öleltél és szerettél.
„Most csak fekszel itt szótlanul, mozdulatlanul, meg sem érintesz”, kedvesem.
- Azért szeretsz még? Tudod, hogy nincs párod! Veled mindig vágytam s gyönyörbe szálltam.
Most csónakba fektetlek, virágokkal borítom testedet, élelmet és vizet teszek fejed mellé, s indulj utadra. A távoli horizonton isteneink várnak, de úgy senki nem szerethet már, mint én, kedvesem.
És most menj!

N
ez szép volt


F


N
tényleg írnak könyvet???

említetted, de biztosan viccelsz velem!!

F
nem viccelek, igen, elkezdte "Facebook Love" a címe (Férfi és Nő ismerősnek jelölik egymást a Facebookon, s chatelni kezdenek.
Férfi: F Nő: N

N
már elkezdte írni?? mikor?
akkor ez a story mindenkiről szólhat... vagy csak is kizárólag rólunk konkrétan?

F
MA KEZDTE EL!

N
2 perc jövök

F
kizárólag rólunk - de az olvasó számára két ember találkozásáról szól, ha megengeded

N
nem is tudom mit mondjak, nagyon örülnék, nem találok szavakat! de hát még kevés az infótok! 

az ő területe, Ő a Mester és TE... 

F
boldoggá tettél, most megölelem a lelked és hagylak menni, ha dolgod van. Nekem is kellene egy kis pihi: hosszú lesz a mai nap

N
most még én ráérek, azért köszöntem az imént el, mert éreztem menned kell, hív a család...  

akkor ezek szerint már mindent tudsz rólam, s ennek örülök!
de ezt most komolyan írtad?? most KOMOLY szeretnék lenni!

F
Minden még nem tudok, de ezt a jövőnk is folytatja... KOMOLYAN gondolta és írja is.
Lassan majd elköszönök, kicsit pihenni kell.

N
rendben.....  szia... N

F
Ha megsimogatnak délután, este - délután: én voltam. F
Holnap újra.

N
szóval Te voltál!?, köszönöm... 


F
Igen. S gyengéden, kedves.

N
én is lassan készülök, öltözködöm

F
Legyen szép napod! Sokszor foglak megsimogatni. F 


N
érezd jól magad eme jeles napon !!! holnap találkozunk... 

F
Holnap. Puszi.

F
Jó reggelt! Tíz óra elmúlt, de alig tudom nyitva tartani a szemem

N
szia, jó reggelt??, 5 kor keltem..... (mint mindig)... milyen volt?
Jobbat vártál?

F
felemelő
jól vagy?
ott vagy? valami baj van?

N
nagyon jól köszi

F
jó lenne melletted

N
jól éreztem magam veled 

F
biztos pihensz - köszi, hogy jelöltél az iwiwen is

N
hahó?????????????,:-)

F
itt vagyok
vártalak
itt vagy?

N
én itt

F
mi jelent a hahó?

N
írtam.... 
nem kaptad meg?

F
mire gondolsz

N
a hahó előttire.... 

F
N
én tudom mit kérdeztél... s én erre választ adtam ezek szerint nem ment át... 
talán holnap kéne a beszélgetésünk folytatni, nem vagy "itt" lelkileg... érzem! 

F
de itt vagyok, nem jött át a válasz, N

N
szia, itt vagyok, csak jár az agyam, mivel tegnap sok minden történt..

F
szép így, nagyon szép

N


F
akkor beleegyeztél

N
megmosolyogtam inkább!

F
betartom a játékszabályokat

N
lehetséges!
talán, de én tisztában vagyok az érzelmeiddel!

F
igen, tiszta és mély

N
kedvellek!

F
tudom

N
rossz lesz kiszállni, és egyre rosszabb, és rosszabb
s a végén már nem akarsz kiszállni... belém fogsz szeretni!!

F
megtörtént, szeretnélek akkor is, ha férjhez mennél, egyszerűen megszerettelek: egészen költői és romantikus a levelezésünk, szép és harmonikus, romantikus és konzervatív
Puszillak én is

N
MIKET NEM MONDASZ! HAZUDNÉK, HA AZT MONDANÁM NEM ESIK JÓL!

F
kifinomult emberek vagyunk, amit érzek, lehet gyermekies

N
Ó NEM!! TE TUDSZ MINDENT!!

F
akkor megismétlem: szeretlek téged, s lelkünk pillanatonként érintkezik

N
gondolom, hogy ezért sem jöhet létre a "mi" könyvünk, hiszen az olvasót a lamour érdekli, s a happy end.... nekünk.... happy end de másképp...... nem??

F
az olvasót a tiszta, szép érzelmek érdeklik, szexet minden nap, minden filmben látnak, már-már közönséges.

téged is megérintettelek

N
őszintén?? nem a férfit látom, hanem a beszélgetésünket találom tartalmasnak!

F
levelezésünk Neked is jó, nem?

N
igen... 


F
a gyengédséget szereted a szexben, sok finomság, simogatás, mint egy gyermeki lélek

N
rendkívül érzékeny vagyok (most nem a lelkemre gondolok) elég csak ha hozzám ér a szád a testem bármely részéhez, imádom, ha lassan végig csókolsz, bár sokkal hevesebb vagy, noha a lelkünk egyforma, de rettentően vizuális típus vagy! mindig mindent látni akarsz!!:-)) igen, valóban szenvedélyes vagyok, de ha elfog a kéj, bármire képes tudok lenni, amit csak akarsz! persze ehhez Te kellesz,
mert imádlak!... 
csak tudod én hiszek abban hogy az ember mindent visszakap a sorstól, nem biztos hogy ma,... vagy holnap.... de ez nem játék!! s te is visszakapod bármi olyat teszel!! sosem tudni mit hoz a sors

F
Voltál már terhes, kedves?

N
nem soha...

F
abortusz?

N
valamiért ezt kapom az élettől, a várakozást!!
nem soha


F
nem szánnál rám ennyi időt, ha közömbös lennék neked, s te rendkívül kifinomult, érzéki, csodás, miközben gyermekies, édes kislány vagy, aki... 

N
tudod, ez igaz is meg nem is
és nekem sajnos van egy olyan tulajdonságom nem szeretek nemet mondani, megbántani senkit, kivétel ha szakad a cérna... akkor vége! mindennek, és nincs bocsánat... 

F
sok időt szánsz rám, s ez nagyon jó érzés. titkaidról sokat tudhatok még meg, remélem... 

N
NINCSENEK TITKAIM, SZERINTEM EGYSZERŰ HÉTKÖZNAPI ÉLETET ÉLEK! MINT A MAGAMFAJTA KORABELI LÁNYOK... 

F
mármint a csók!

érzem... 


N, mi tenne igazán boldoggá?

N
HMMM ÉS GONDOLKODNOM KELL!
MÁR GÁZ!
eddig, pár éve azt mondtam volna család... 
most azt mondom, egészség, a szüleim hosszú, és egészséges!! élete, testvéreim... 

F
kielégítő volt a válaszom?


F
MAI AJÁNDÉK:
Kappadókia pásztorlánya
(1516 - Törökország)
A nap idebent nem ragyogott, nem égtek a csillagok, csak bennünk lobogott a szenvedély tüze. Te voltál a csend, a vágy, mely bennem égett. Te, csókolnivaló! S kebled kibontottad... 
S ahogy itt fekszünk barlangszobánkban, asszonyom megszólal:
- Hű szerelmem tőlem most már nem szakíthatja el senki!
S bizony az asszony igazat beszélt. Szerettem, amíg mozogni tudtam.

kérdezhetek még?
ha már találkoztunk... miért ne találkoznánk máskor is?

N


F
ha egyszer igen, máskor miért nem? Tiszteletlen voltam?
MAI AJÁNDÉK:
Egy apáca szenvedélyes feljegyzései
(Assisi, 1226 - Olaszország)
Szerelmem, neked adtam ajkam csókját, ölem, keblem melegét! Együtt nevelkedtünk, itt, Umbria tartományban. Hányszor másztunk fel Assisi hegyére! Mi már akkor felfigyeltünk egymásra.
Te hozzám léptél, s a fülembe súgtad:
- Nem tudok élni így tovább? Szökjünk meg! Várlak éjjel tizenkettőkor a kolostorokban. S én ott voltam éjjel a megbeszélt helyen. Újra veled. Felmásztunk Assisi hegyére, ahogy régen, s beköltöztünk egy remetelakba. Szívünk reménye gyönyörű örömre fordult. Kilenc hónap múlva kislányt szültem neked. Amikor elvágtad a köldökzsinórt, rám néztél és azt mondtad:
- Gyönyörűség nekem az élet, mert szeretlek!

N
bocsi csak dolgozom is a gépen..
megyek most..... 
jó pihenést mára kedves F-em


F
Neked is, kedves N.
Holnap?

N
rendben...

F
Köszönöm
még ott vagy?

N
igen... 
most jobbára vesztettem a "népszerűségemből"! tudom
mennem kell zuhanyozni!!!!!!!!!!!!!
nem bírom tovább
a szobám egy gőzfürdő!

F
nem vesztettél, nőttél a szememben
gyönyörű lehetsz - tudom - vagy tusolás közben

F
jó reggelt! Milyen volt az éjszaka?

N
szia. jó reggelt. kicsit kába vagyok, talán az időjárás teszi. (pedig már kávéztam, sajnos mindig a kávé az első) de szerintem most még egy lesz.

F
Milyen volt az éjszakád?

N
köszi, most vagyok gáz!

F
mi történt? éjjel vagy most?
ott vagy? baj van?
miért nem válaszolsz?

N
itt vagyok,!! most már teljesen!
jöttem-mentem
de már oké

F
mi volt veled?

N
ááá a délelőttöm hipper depós volt... 
most jobban vagyok!
szóval?
miért fontos a szobámat tudni?

F
képzeletből is leírja, de segítenél, lehet?... 

N
írd először le, nagyon kíváncsi vagyok! kezdd a színekkel... 
de segítek... 

F
most neked?

N
?????????

F
szobád az emeleten - pácolt ajtó, franciaágy, pasztellszínek, képek a falon... 

N
3 fő szín van a kedvenceim közt!
majdnem.... 
az emeleten az stimmelt!
s a pasztell színek is!
ha kitalálod a 3 fő színem.... !! meghajolok!


jaj!!! a képek is!!!!!
várj, csak az ajtó nem! belefér


de nincs francia ágyam, mert nem férne be... a szobám kicsi

F
fekete-fehér-rózsaszín

N
a mellettem lévő szoba óriási, ott most Barni
a fekete helyett mondj mást!
a kedvenc!

F
kék?

N


F
Rájöhettem volna!
s mi a kék a szobában?

N
A SZEKRÉNYEM FEHÉR+KÉK... A CSILLÁR... DE A SZOBÁM, JAVA BABA RÓZSA..

F
akkor a KÉKET leszámítva majdnem jól él képzeletemben

N
igen!!

F
Megnézem

N
látod.... 
kitaláltad

F
ében estében az ágy lábai élnek, éltek lelki szemeim előtt

N
akartam küldeni egy fotót de nem megy át az emailodra

F
nagyon szeretném látni
a szobádat

N
nézd meg lécci átment?

F
átjött! hihetetlen, így látom, de az a sötét félhomályban az ágytámláját nem fehérnek, hanem ébennek láttam
babád neve?

N
dorka!
imádom a babákat!
még várj lesz egy részlet! küldöm 1 perc

F
édesek vagytok
MAI AJÁNDÉK:
A Tadzs Mahal névtelen teaárusa
(1631 - India)
Szerettelek úgy én is, mint a nagy mogul császár a feleségét, de én nem építettem neked palotát, pedig szép voltál levetkőzve, felöltözve. Minden porcikád hibátlan. Csókod, öled örömöm tápláló forrása lett. Küllem és benső úgy fénylett belőled, mint tiszta hegyi kristály.
Huszonkét éven át főztük a teát, s a Tadzs Mahal egy napon teljes fehérlő pompájában magasodott előttünk.
- Szép, amilyen Mumtáz lehetett! - mondták sokan.
- Sokkal szebb! - gondoltam magamban. - Szerelmük volt ehhez fogható - tettem még hozzá.
Esténként szerelmes karjaidban elmerültem, s ablakunkból a Tadzs Mahalt látva mindig úgy éreztem, én is szerettelek úgy, ahogy a nagy mogul szerette Mumtázt, csak én nem építhettem palotát, mert egész életemben teát főztem. Veled.

N
most megy részletek... 

F
várom

N
átment?

F
át kedves gesztus tőled

N
én is szívesen megnézném, de te úgy érzem nem fogsz küldeni... 
nálad a színek: barna ... zöld.... 
mogyoró.... 

F
és sok arany! - aranyszínű franciaágy etc.

N
küldesz?
örülnék.... 

F
boldog örömmel, kérek egy fél percet

N
szuper!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

F
dolgozom rajta

N
jó.... jó.... 

F
kettő átment - honlapomról szedtem le
az archívumra klikkelve sok képet találsz
szoba enteriőr nem sok van

N
friss fotó lett volna az igazi.... ezeket mindenki láthatja.... 
azért köszi

F
nincs digitális gépem

N
tudod... 
most kicsit megyek jövök..... 
pá!

F
mikor leszel?
MAI AJÁNDÉK:
Inka szívhangok
(XIV. sz. - XV. sz. - Peru)
Szerelmem, nélküled mi lennék: eldobott kő valahol? Te vagy nekem az élet, szerelmem nálad megtaláltam.
Szép füvet termelt a rét, a fényes tavasz meghozta szerelmemet.
Te valóban letelepedtél. A Nap-kő előtt tartottuk kézfogónkat.
A Főtér zajos volt az ünneplőktől: nemesek, papok, kézművesek és átlagemberek együtt ünnepeltek mind, hozzájuk illő öltözetben. A messziről érkezett indián futárt az inka társadalom befogadta.
Szívemben pedig máig él szépséges tested, kedvesem.

N
mikor legyek?

F
át és köszönöm

N
hahóóóóóóóóó????????

F
izgató és álmaimban majd visszatérő
sosem mosolyogsz!! nevess!!

N
óóóóóóóóóóóóó!!!!!!!! köszi... köszi.... 

F
nevetek - mikor leszel?

N
mikor szeretnéd?

F
Mindig

N
már ide vagyok ragadva!!
sok leszek!!

F
eljössz hozzám?

N
?

F
ott vagy még?

MAI AJÁNDÉK:
Termékenység a Titicaca-tónál
(Altaplino, 1723 - Bolívia)
Nekünk, Ayamara törzsbélieknek mindig ünnep elmenni a Titicaca-tóhoz, s ahányszor elvittelek, utána mindig gyermeket szültél nekem. Már tizenkétszer voltunk ott!
Ó, éjszakák, szerelemmel teli éjszakák! Bennem a vágy egyszer fellobbant, és égett szüntelenül. Duzzadt kebled puha párnám lett.
Amúgy egyszerűen éltünk sok gyermekünkkel ezen a ritka levegőjű, szegényes talajú vidéken, ahol éjszaka vacogtunk, nappal melegünk volt.
Esteledett már. Asszonyom megszoptatta legkisebb gyermekünket, s megkérdezte:
- Nem megyünk el megint a Titicaca-tóra?
- Miért ne mennénk?! - feleltem.
S elmentünk.

nem untatlak?

N
nem dehogy... 

F
nálad is meleg van?
MAI AJÁNDÉK:
(1685 - India)
Egy csónakban éltünk a benáreszi partoknál. Csókjaid úgy égtek ajkamon az első éjszakán, mint szantál a máglyán. Nem volt ehhez fogható gyönyörűség, amelyet éreztem.
A folyóparton ősi hindu eposzokat énekeltek a bárdok, százezernél is többen ünneplik Ganga születésnapját. A zarándokok bivalytejből készült, vajba mártott gólyahírszirmokkal teli kicsi papírcsónakokat bocsátanak a vízre, s meggyújtják őket. Alkonyat óta világítanak a vízen lefelé hányódó, apró lángocskák.
A folyó megtisztító erejétől mi is megszabadulunk az újjászületések útjától?
Éjszakánként Ganga ringat bennünket hálócsónakunkban, egymás karjaiban mindig tudjuk, hogy bájaink varázsa soha le nem pereg, csak az őszi levelek, s mi mindig újra és újra megújulunk.

N
nagyon, de inkább fülledt

F


N
bravó


F
shortban ülök, de meleg van, iszom valamit
MAI AJÁNDÉK:
Burmai nirvána
(Svedaung Pagoda, Rangoon, 1768 - Burma)
Talán egy másik, előző életemben már láttalak valahol, kedvesem. Az első perctől biztos voltam benne, amint megláttalak. Sokáig éltünk Rangoonban, egy borzalmas erejű földrengés után újjá kellett építeni Burma legpompásabb buddhista szentélyét, a Svedaung Pagodát. Visszaemlékszel?
Ez lehet a világ legragyogóbb helye!


N
mit?

F
egy-két korty hideg teát
a könyvet (már) írják
nem csak ebben vagyok komoly - másban is

N
tudom... Te egy komoly ember vagy!
de ezt nem tudom elhinni akkor sem!
én egy senki vagyok!!
na mindegy..... 

talán mikor átadod, fogok a nyakadba ugrani!:-)

F
készülhetsz az ugrásra

N
hol!!!!!!!!!! van az mééég!!!!!!!!!!!!
??????,
mások évekig írnak... nem?

F
könyvheti lenne, s az mindig június eleje, akkor megyek mindig az asztalához dedikáltatni
azt mondja a könyvheti színes katalógus ismertetésekkel, színes könyvborítóval - százezer példányban jelenik meg

N
ja!!

N
ja!!
mi a címe a könyvnek?

N
de hol jelenne meg?

F
a kiadójánál
ahol a többi könyve

N
érdekes!:-)

N
most így hirtelen leblokkoltam.... inkább kérdezz te vagy a szavak embere!
minden úgy lesz ahogy én mondtam, meséltem neked?

F
NEM!!! 
ott vagy?
MAI AJÁNDÉK:
Busman hevület
(Okavango, 1621 - Afrika)
Az emberek természete hasonlatos az állatokéhoz! Figyeld csak meg! Egyikük mókus, a másikuk krokodil. Nézd az oroszlánt! A hím, az állatok királya hogy lustálkodik! A nőstények vadásznak, a legfinomabb falatokat mégis a hím kapja.
Az uram: oroszlán. Dolgozom is érte sokat. Ha engem ennyire szeret, miért is ne tenném?
Tíz éves sem voltam, amikor már mondta:
- Tested, duzzadt ajkad kéjre vár, s én csak testednek hódolok - s kerülgetett, mint színes nádigólya a tojót. Csoda, hogy lobbanást vetett szenvedélyünk, hogy oltjuk éjjel és nappal!? Mondtam is neki egyszer:
- Olyan vagy, mint a víziló! Az Okavango deltájában hűsölsz nappal, a mélyebb vizű lagúnákban, éjjelre felfrissülsz és zabálsz engem. A víziló eszik éjjel!
- A víziló nappal alig mozdul, én nappal is szeretek szigonyozni!

N
Itt

F
minden úgy lesz, ahogy történt
mindig szól a zene, amikor nem zongorázom - most éppen Fischer Annie

N
olyan lesz mint a sex in the city
?

F
eredeti lesz

F
MAI AJÁNDÉK:
Az északi fény sugárzása
(Svéd Lappföld, 1573.)
Ez a zord, idegen szépségű távoli vadon évezredek óta változatlan.
Szerelmem, a tél fagyot hozott, de szívünkből a meleget nem fújta ki a szél sosem... A testem és a lelkem tiéd volt már.

fél ötkor el kell mennem

N
nem úgy értettem!!
persze hogy egyedi!!

F
más az újságírás, s más az irodalom. ez egy könyv lesz, a könyvheti katalógus, amiről írtam, a könyvhétre megjelenő köteteket sorolja fel

N
OKÉS.... AKKOR INDULJ, S MAJD ÚGY IS JÖSSZ!
vigyázz magadra!

F
még van 15 percem

N
hamiznak, de rég hallottam ezt a szót!
talán valamelyik nagyszülőmtől.... mamikámtól akit a világon a legjobban szerettem (apu anyukája)
pöttyös panna! a kedvenc mesekönyvem volt

F
Ó, a nagyik! 
De jó lenne az asztalukhoz ülni!

N
igen... megjárták a poklot.... 
hmmmmmmm Istenem csak még 1x!!
megfogni a kezét!
meghalnék bármikor érte!!
KOMOLYAN!

F
úgy érzi az embert, ezért a pillanatért mindent odaadna!

N
DE BÁRKIÉRT A CSALÁDBÓL!

F
lassan készülnöm kell! meglepinek örülnék... 

N
STORYRA GONDOLSZ, GONDOLOM... 

F
AMÚGY MAJD HA VISSZAJÖTTÉL ÍRD MEG NEKI HOGYAN VETTÉL ÉSZRE, ENGEM, EZ JÓ BEVEZETŐ!!

F
jó, jó, meglepi, ajándék - lehet nekem is - rád bízom
öltöznöm kell
legszebb erotikus élmény?
de inkább te találd ki!
szia,

N

ma vagy holnap írok
OKÉ SZIÓ
itt vagy?

F
telepátia - éppen most már itt - honnan érezted?

N
likeoltál.... 

F


mi az esti program?

N
még egy kicsit veled... s ágyikóból tv
és ott?
és mit nézel?
mert semmi sincs!

F
nem néztem a mai programot, ha nincs, sok csatorna van - DVD

N
van sok csatorna, de mindenhol lőnek!! én mára már csak a laza bolondságot vígjátékot nézem

F
travel - imádom history - jó spektrum - elég jó stb. western is kikapcsol néha

N
na igen ott szoktam én leragadni, Egyiptom, vallások... múmiák... 
ezeket nézem

F
egyiptomban sokszor jártam
de indiát jobban szeretem

nem dicsekedni akartam

N
engem Egyiptom jobban vonzana.... 
de igazából Názáretbe vágyom... 

F
szép vágy

N
SAJNOS, az én életemben semmi élmény... mármint utazás... én sehol sem jártam még így alakult... 

F
lassan elköszönök

N
NA IGEN VÁGY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oké... szia

F
nem tudhatjuk: mit szán nekünk, neked a sors
szia

N
szia..

F
holnap?
MAI AJÁNDÉK:
Szöktetés a Góbi-sivatagban
(1749 - Mongólia)
A homokos, törmelékes, kavicsos pusztákon vágtattam a Góbi-sivatagban, lovam is mintha megbolondult volna. Akárcsak én! Mögöttem, vágtában, kedvesem. Ő csókolt meg először, sós füvek magasodtak teste körül.
Ó, sugárzó arcú leány, csókod, mint a nap sugara égeti tekintetem azóta is! Akkora láng gyúlt szívünkben, hogy a fergeteges szél sem érne most utol bennünket! Lovaink gyönyörű állatok, izmaik megfeszülnek, s nyílsebesen vágtázunk a homokdűnék között a sziklás vízesés felé. Nem adták a lányt, hát szöktettem!
Most megnézzük a vízesést és már indulunk is hozzá. Feltűnt előttünk a mélybe zuhanó víz látványa. Mint fáradt ló szájában a nyál habzott a víz a szakadékban. A vízoszlop mögötti sziklákat permetezte a frissítő pára, itt sokáig hűtöttük vérünket kedvesemmel.
- Ha most gyermekünk fogant: Szurdok lesz majd a neve, szerelemem. S ez a gyönyörű test kilenc hónap múlva fiút szült nekem.
Apósom karjába vette a gyermeket és megszólalt:
- Elkötheted, visszaadom a száz lovat, fiam.

N
rendben... 

F
kezedet csókolom

szép álmokat


N
neked is! 

F
kiskutya az ugatásba?


N
a mosolygásba.... 

F
Puszi

F
szép volt az éjszaka?... 
írnál gyermekkorodról?
kihez kötődtél?
első szerelem legszebb emlékei?
JÓ REGGELT!

N
szia
bocsi, de bolondok háza nálam
írok, mihelyt időm van

F
gondolok rád, a könyvet írják

N
itt volnék... 

F
nagyon vártalak!


N
mi a helyzet? hulla vagyok mára!

F
AKKOR HAGYJALAK?
N


még vagyok egy picit.... mesélj!

F
mi volt?

N
... sajnos! van sok tanulni való... érzem az illatodat


F
de szeretem a CERRUTTI IMAGE-t is

N
az szerintem jobban te vagy! 

F
írnál gyermekkorodról?
kihez kötődtél?
első szerelem legszebb emlékei?
ha most fáradt vagy - később

N
köszönöm ... igen most tényleg kicsit kimerítő délelőttöm volt jól érzed... de megírom hamarosan

F
tiszteletben tartom, most tartsunk szünetet?

N
laza levél mehet.. még! csak le vagyok lassulva kissé!:-)
mindjárt nyomatok egy kis zenét!

F


ha menned kell (fáradt vagy) megértelek és kézcsókom


akkor pihizel? s írsz majd nekem a kérdésekre vagy még itt maradsz?

N
be van nyomva a chat... jövök megyek - a lakásba, a kutyust vacsiztatom... de képbe vagyok.

N
feleséged?

F
Egy nőnek sokat kell szenvedni, feleségem most éppen tele van daganattal, kezelik

N
igen... nagyon sokat itt az unokatestvérem gyönyörű, velem egykorú, s nem jön össze nekik a gyermek

F
írsz majd a kérdésekről? várom s akkor hagylak

N
mit szeretnél?
Pontosan
nézz oda föl a nevemre!:-)

F
megismerni a gyermekkorodat, a kislányt, az első szerelmet, csalódást

N
igen, ez a könyvhöz? Ugye nem... ?! ez téged érdekel ... gondolom
bár nem tudom, mi lenne benne érdekes... sajnos semmi extra... vagy így jó?!

F
jó és köszi
elköszönhetek egész nap zongoráztam... 
ott vagy?

N
itt persze.... 
egész nap gyakoroltál?

F
megbocsátasz, ha elköszönök?

N
1 sort mondatot kiragadsz a könyvből?
persze, menj csak.... 

F
most megyek 
puszi 

N
szia


F
szia 

N
(bejegyzés az üzenőfalra) „A furcsa az, hogy valaki, akiről azt hisszük, hogy bennünk lakik, egyik pillanatról a másikra válik tökéletes idegenné. Egy idegen pedig hirtelen belénk költözhet.”

F
Írói gondolat
írónak (is) születtél?

N
de jó igaz?
nem én írtam.... 

„Mi, nők, annyira bele tudjuk képzelni, magyarázni hihetetlen alakokba a fantáziát. (... ) Lássuk be, a rosszfiúkra bukunk. A csibészekre, ebadtákra. Akik sosem javulnak meg, de mindig ebben bízunk. Mindig átvernek, így sajnos sosem unalmasak.. Á, dehogy változnak! Kicsit még meg is aláznak. Várni kell rájuk. Nem jelentkeznek annyiszor, hogy elegünk legyen belőlük. Stratégiájuk kipróbált, kidolgozott. Csókjuk kábító, begyakorolt. Ők azok, akikért Mi, nők, annyira bele tudjuk képzelni, magyarázni hihetetlen alakokba a fantáziát. (... ) Lássuk be, a rosszfiúkra bukunk. A csibészekre, ebadtákra. Akik sosem javulnak meg, de mindig ebben bízunk. Mindig átvernek, így sajnos sosem unalmasak.. Á, dehogy változnak! Kicsit még meg is aláznak. Várni kell rájuk. Nem jelentkeznek annyiszor, hogy elegünk legyen belőlük. Stratégiájuk kipróbált, kidolgozott. Csókjuk kábító, begyakorolt. Ők azok, akikért élni-halni kell. Akikért biológiai bombánk robban.. Akiket kerülünk, mégis mindig beléjük botlunk. Ha választani kell, őket választjuk. A jófiúk nem mozdítanak ki pályánk egyensúlyából. Velük nincs is mit megbánni. Ilyet szeretnénk, de nem ilyet akarunk. Legalábbis nem készen. Szóval, rossz legyen, amikor elszédít, de aztán jó legyen a hatásunkra. És maradjon is olyan, hogy a többi nőre már ne legyen hatással. Esküszöm, nem értem magunkat. Csoda, hogy szegény jófiúk belerokkannak a próbálkozásba? A rosszak nem, mert ők nem is akarnak érteni minket. Csak mi őket. Ördögi kör ez.”

F
Hm... 

N
IGEN... T. Kata írta
HIDD EL, IGY VAN!
TE JÓ VAGY, VILÁG ÉLETEDBEN AZ VOLTÁL, S MINDIG ILYEN FÉRJET SZERETNÉNK...... 

F
ez jól esett köszönöm 

N
HOGY ILYET SZERETNÉNK MINT TE??

F
magamra vettem
jó veled

N
elcsendesedtél, jól érzem?

az idézet miatt?

F
nem, elfáradtam mára, pihi lehet?


N
persze.... hogyne, ... jó éjt!

F
Köszönöm. Jó éjt!
Írsz nekem a gyerekkorról?

N
Megígértem... írni fogok!

F
Szép éjszakát!

N
kis családi házban születtem, 1985. május 23-án, imádtam ott lakni emlékszem, az erkélyünkön kinézve a hintát láttam, ahol anyával minden délután... játszottunk... az Alsóvárosi óvodába jártam...... imádtam!! ovisnak lenni a legjobb a világon! te vagy mindig a központban, imádnak, kényeztetnek... s persze mindig az volt, amit én akartam....!! édesapám nagyon sokat dolgozott, és sajnos sosem volt otthon velünk. korán reggel, hajnalban indult, s este, amikor hazajött én már általában aludtam.
reggel van, anya kelt.
- kérem a teámat..!
most is a fülemben cseng. fésülködés, jaj Anya... fáj! nagyon hosszú, szőke hajam próbálja kibontani... jaj, anya!! elég! még nem jó... királykisasszony vagy... szépnek kell lenni! elindulunk az oviba... sokat bőgtem anya után, de szerencsére nagyon sok kis pajtásom lett, a babák világa, s az óvó nénik kedves szeretete megvigasztalt. hamar sikerült beilleszkednem. most is megjelenik lelki szemeim előtt a délutáni, ebéd utáni kötelező csendes pihi... azt nem szerettem! a nagypapi mindig is mondta:
- mi van? Kukac van a popódban?!
drága papi!
való igaz egy percig nem maradtam nyugton soha. mindjárt jön értem anyu, nagyon vártam, s egyszer csak kiáltott az ügyeletes:
- jöttek érted!
otthagytam csapot-papot! hurrá! Anya! végre mehetünk! hazafelé még bementünk az ABC-be, s pöttyös rudit kértem... most megy a tv-ben, a retró pöttyös rudi reklám zseniális! ó, mennyi pöttyös vár még rád! s persze a zöldséges nénihez is betérünk.
- anyuciiii! vegyél rágógumit!
csak a mese-papír miatt kellett, ami benne volt. Gyűjtöttem! Finom volt és illatos.
hazaértünk végre.
- anya? mikor jön Apa?
bocsánat, hogy elsírom magam! két perc szünet!
- gyere, fürdés, s alvás!
a világ legjobb Anyukája az enyém!! Apuciiiiiiiiiiiiiiiii !!! Gyere haza!!!
Álomba sírtam magam.

F
MAI AJÁNDÉK:
Titok a Tiltott Városban
(Peking, 1392 - Kína)
Kedvesem képét őriztem legbelül, úton, útfélen a Tiltott Város falai között, ahová földi halandó be sem léphetett. Nem volt női test, mely jobban megigézett volna, mint az övé. Kinevezésem előtt, búcsúzva tőle forrón karjába zárt, fülembe súgta, hogy szeret, s édes bíbor ajka csókolta testemet.


szép. olyan művet képzelünk el, melyet két hang - színészek - majd akár elő is adhatnak.

N
szia.......... ez az ovis korom, fejezete volt... remélem, "átment" minden tiszta, és fontos momentum benne volt. igen
„A férfi és a nő olyan, mint a tűz. Ha köztük van az Örökkévaló, egyesülnek, ha nem, felemésztik egymást.” - ez a könyv mottója
olvasom a gyermekkori monológot - neked írnod kellene! nekem meg csak zongorázni

N
SZIAAA!!!!!!!!!!!
KOMOLYAN?? NE MÁR, MOST VICCELSZ VELEM! (AZÉRT KÖSZI):-)

F
nem viccelek - nagyon költői a visszaemlékezés
bocsi szia

N
jöttek folyamatosan a képek..... (nagyon kiborultam ám utána megviselt)
megviselt

F
a katartikus élmény megtisztító erejű, s identitást erősítő
te amúgy is egy tiszta, kedves kislány vagy lélekben, de felnőttél - s szép hölgyként egy másik személyiséget is vinned kell
köszönöm a mindig kedves szavaid..... Köszönöm..... 


N
(mint írtam akkor volt a legjobb)

F
elhiszem - gyermekedben majd újra élheted a gyermekkorodat

N


F
ha szülők is elmennek, elviszik a gyermekkorunkat, már nem mesélnek róla, nem emlegetik, nem mondják, hogy kisfiam, kislányom... s az ember egyszer csak ott áll és kész... vén fasz vagy picsa lett


N
de nem veszi el tőlünk azt már senki!!! örökké megmarad! (ott vagyok az albumban a babámmal láttad?)

F
babád az ágyon? 

N
mindig itt van.... 

amúgy ez nem gyermekkori baba... 3-4 évvel ezelőtt kaptam... megpillantottam az üzlet kirakatában, s látták a tekintetemen, hogy nagyon szeretném... 

F
látom, új 


F
végre kisütött nap - eddig szakadt az eső, éjjel is. milyen a mai napod? zsufis?

N

de nem ma... korán keltem futottam Barnival
neked?

F
semmi extra - most nézem Kleopátrát oldaladon
MAI AJÁNDÉK:
Tibeti életünk
(Potala Palota, 1694- Tibet)
Mint álmok és mesék birodalmát látlak téged.
Életemben fölkelt a nap, amikor megismertelek, s azóta is melenget.
- Senki sem maradhat közönyös amikor meglátja az erőteljes és pompás építményt. Ezer ablaka ezer szemhez hasonló - mondtad áhítattal és megálltál mögöttem. A jakvajlámpák finom fényében szinte felizzott tekinteted.
S egész életemben valóban restauráltam, Lhásza szent városában ragyogott ránk a sok virág, karjaimba háltál, kedvesem, s ez fontosabb volt nekem mindennél.

N
??,

F
van még kedved majd írni nekem (kamaszkor etc.) 
ott vagy?

N
itt... idővel, fogok jó?

F
szia:)

N
szia... 
igen, az egy következő fejezet, egy következő fotóval... (ez az ovis volt)

F
oké - mit csinálsz?

N
itt vagyok... 

F
mivel foglalkozol?

N
tőlem kérdezed?

F
úgy értettem - mit csinálsz? munka, pihi?

N
most kicsit leültem... neked mi volt ma?

F
zenét hallgatok

N
hogy vagy?

F
kösz jól neten egy francia adó - Classic - megy
mármint a rádió te hogy vagy

N
...  köszi... minden ok, ez a nap is eltelik lassan

F
elég depris idő van, ezért jó elmenni a trópusokra

N
de
london.... az igen, na ott voltam már!
cipruson is voltam már ezt nem is mondtam... szép!

F
szupi, nekem is kedvenc
nem nyaralni

N
Shakespeare szülőhelyén is jártam... 
te voltál?
küldöm a fotót
róla
na ott van tea, nem is akármilyen... igazi rózsás csészében

F
Stratford upon Avon - Yes, I have been visited. Shakespeare felesége házáról van képem - gyönyörű

N
Láttam a honlapodon... 

F
Ok



N
sokoldalú vagy
átment?

F
még nem - de nézem, nézem

N
a Harrod’sban is jártam ám! csoda! az emlék részleg Dianáról
várj csak!
most írja nem ment át!
nagyon nem működik nekem az a emailod
megpróbálom még egyszer

F
Sokszor jártam angliában

N
nem megy megint vissza dobta... 
sajnálom... 
itt meg nem működik mostanában az üzenetekhez is lehetett régen-most is fotót

F
pedig a gépem nagy teljesítményű

N
de nem megy olyan gáz amúgy ez a face!
nem... nem erről van szó!!

F
akkor nem baj, ne fáradozz

N
az enyém vadi új! 1 hetes!
most vettem, mindet tud, én nem is értek hozzá
még majd próbálom, tudod, bár a tudat, hogy nem sikerült! zavar

F
megértem, nem tudom innen megítélni, mi lehet a gáz?
új géped van?

N
aha Apple

F
kamera, minden?

N
a mostani gépeken van minden nem?

F
Igen

N
akkor ezen is biztosan... nem használtam még soha

F
este mit csinálsz?

N
alszom....  mint te...

F
este még nem - tv - a s csak utána, most nassolok valami édességet

N
én is!!

F
te mit?
mit nassolsz?

N
ÉS FŐTT KUKIT FŐZTEM!

F
igen

N
nem értem!
???????,

F
írtál a férfiideálodról, ő köztük van?

N
nem!

F
feldobott az édesség!
MAI AJÁNDÉK:
(1801 - Amazonas-medence)
A nap mindig úgy siet, hamar vége az éjszakának, s a reggel elűzi páromat.
Jókedvem azért szökellt szívemben beteljesült a szerelem. Ajka édes, csillogó, mint a kolibri madár. Bármikor is jöjjön: a szeretője leszek. Addig is előbb maniókát reszelek, majd kenyeret fogok sütni. Aztán növényrostból övet készítek a derekára, amit most hord, kezd elszakadni, aztán a lábai között fityegő gyíkját még bekapja valami állat, s megnézhetem magam.

N
veszem észre!

F
de tényleg nem akartalak megsérteni, csak megkérdeztem

N
szerinted én azért vagyok"itt" hogy jó PARTYT" FOGJAK?? AKKOR NEM ITT ÜCSÖRÖGNÉK!!
MIÉRT TUDSZ EGY JÓ EGY PARTYT NEKEM??

F
megfogtál akarsz jó partit?

N
NEM BAJ... jöhet.... 
te nekem olyat úgyse tudsz ajánlani ki megfelel!

F
de tudod a nő választ, s úgy alakítja, hogy mi elhiggyük, hogy mi választottunk

N
így igaz!

F
akkor, édes Te választasz

N
tudod, hogy erre keveredett a beszélgetésünk, most beugrott
amit -2 hete írtál
miszerint... - AKKOR KERESSEK SEX PARTNERT??

F
mire gondolsz?
ja, igen

N
mai napig nem értem. ezt F. írta??
még mindig így gondolod?

F
nem
kijózanítottál

N
nem!!! te benne lennél!! hidd el!!
1000 % merem mondani nem tudnál ellenállni!

F
neked nem

N
neeeeeeeeeeeeeem, nem így van!

F
passz
nem hiszel nekem
persze nem vagyok az eseted... etc.
MAI AJÁNDÉK:
Tündérvárban
(Neuschwanstein, XIX. Sz. Bajorország)
A legszebb komorna voltál II. Lajos bajor király Tündérmesevárában. Hangod csengése oly halk volt és finom, hogy érkezésemkor azonnal szívembe zártalak, s a kulcsot messzire hajítottam. Amikor bemutatkoztam, oly ékesnek látszottál, csillogó ruhádban úgy ragyogtál, mint a nap.
Később ruhátlanul látva téged, mindig úgy éreztem: szépségednek nincs párja, műves szelence vagy, telve izgalommal.

N
még mindig nem tudom igazán hogy TALÁLTÁL RÁM?? kérlek írd meg!

(ez nem eseti!!)
legyen ez a javadra szóló!
minden más átalakulhat, megérinthet, megfoghat, s akkor lehet nekem esetem... 

F
empátiával - ha hiszed, ha nem, valójában félénk vagyok

N
a varázs nagyon sokféleképpen működhet, persze, az csak rádob ha nagyon tetszik is!
de hogy jöttem a monitorba eléd??

F
s akkor visszajelöltél, írtál a szmokingról ... nézegettem a képeket.

N
de nem!!!!!!!!!!!!
hogy jöttem a képbe!!

F
váltogattuk a leveleket s éreztem ezt a kifinomultságot, és... 
(tudod majd mennem kell) de még nem, majd szólok

N
de még egy kockával előrébb
hogy találtál rám?

F
árad minden szavadból mindaz, amitől felébred bennem a vágy
baj?


N
nem akarod megírni? miért??az igazságot!!
a kérdésemre a választ

F
MERT BAROMIRA TETSZEL ÉS KÉSZ! ÉS ÉN SEM LEHETEK KÖZÖMBÖS NEKED, EZT SORAID SZERETETTELJES LEVEGŐJE ELÁRULJA
DE TUDOM SOK FÉRFI - AHOGY ÍRTAD - PRÓBÁLKOZNA ÉS... 

N
csak gondolom, van, vagy volt közös ismerősünk, s csak így lehetett hogy ott találtál rám, de ebben semmi rossz nincsen igazán megírhattad volna.
igen... sokan..... 
és???? ÉS mégis minden nap veled levelezem... 
na???????

F
MEGJELENT A KÉPED - LEHETSÉGES ISMERŐSÖK ÉS ISTENEM MONDTAM, A TÖBBIT TUDOD... 
JELÖLTELEK

N
KÖSZI!!
MINDEN TUDOK!

F
MON PETIT N - LASSAN INDULNOM KELL, DE MÉG VAGYOK


N
MÉG MINDIG FÁJ, HOGY VISSZAVONTAD..... !!
OKÉ...... 
PUSZA

F
MAGADBÓL ANNYIT ADSZ NEKEM, AMENNYIT SZERETNÉL... 
VISSZAVONTAM, MERT ERKÖLCSI TARTALMÚ SORAID MIATT ELSZÉGYELLTEM MAGAM. MIT TESZEK? HOGY TEHETEM JÓVÁ?
MEGCSÓKOLJAM A LÁBAD?
Mennem kell! 

N
NE VICCELJ, MÁR 100x JÓVÁ TETTED!
OKÉ, ...... SZIÓ

F
Jó éjszakát!

N
szia. ki az a v. j.? (megjelölt) ha nem ismered, személyesen vigyázz vele, az összes fotójára csak oda van montírozva az arca. egyik képen sem ő van, így nem lehet tudni kicsoda is valójában!
én le is tiltottam!

F
most azt írta, hogy ő is Z. városban született, mint én, édesapám családját telepítették oda, ott nősült, s ott születtem
szép a fekete ruci - most zongora, de jelentkezem 

N
én mindenesetre óvlak tőle! engem is megjelölt!! "fantom" képek! vigyázz vele! puszi
én azt javaslom tiltsd le!

F
vigyázok, köszi az infót, o.k 

N
nincs mit nagyon kézenfekvő volt, és egyértelmű!

F
Köszi
hogy vagy?:)
írsz még nekem a kamaszkorodról?:)

N
szia, mihelyt lesz majd írok!
időm.

F
nagyon köszönöm 

N
szia. miz újs?


F
szia N - tv-ügyek 

N
ÁÁÁ...... IGEN HANYAGOLSZ!:-)

F
ebben a nyári hüviben hogy vagy, N? - tiszta telepátia, most jelzi a gép, lájkoltad a bejegyzésemet. ennyit két ember rezdüléseiről. ha lesz időd írj nekem a kamaszkorról! lécci 

N
AZT HITTEM, (AZ VOLT EGY ÉRZÉSEM VÁRNI FOGSZ AZ EGYETEM ELŐTT!

F
NEM HANYAGOLLAK! 
MEGFORDULT A FEJEMBEN, HOGY ODAMEGYEK, DE NEM MERTEM. Ó, MIÉRT NEM TETTEM? DE OTT VOLTAM, CSAK NEM ÚGY... 

N


F
tilos a találka! (Emlékszem régen mindig bemondták a rádióban, hogy hajóvonták találkozása tilos) 

N
S ALIG VÁRTAD HOGY VÉGE LEGYEN?

F
egyik képedhez is írtam valamit, pedig a "hajóvonták találkozása tilos"

N
TEGNAP NEM IS IRTÁL... GONDOLTAM VAN EGY ÚJ ÉS FRISS MÚZSÁD!!HIIIHIII

F
összecsúsztak a mondatok
tegnap lóti-futi nap volt 
de jól mennek a dolgok

N
örülök.... 

F
megnézted mit írtam egyik portréd alá?

N
melyik?

F
az egyik kedvencem alá

N
nézem... 

szép volt

F
ez kb. akkor lehetett, amikor várhattalak volna az egyetem előtt
s nem haragudtál volna érte?

N
valahogy éreztem.... tudtad, hogy ott vagyok, és nem fogom akkor elolvasni... 
nem haragudtam volna, mert éreztem hogy ott leszel.... Tévedtem, pedig majd mindig bejön a megérzésem!
általában már 7 .7.15.kor ott vagyok, mert ott reggelizem mindig!

F
azt mondtad nem szabad!
nem szabad találkoznunk
jövő héten kisfiam vidéken lesz a húgoméknál - találkozunk és pótoljuk?
pótoljuk - akartam írni

N
ez így igaz! nem "szabad"... de spontán talik, jók és én ma úgy éreztem ott leszel. ennyi. Jövő héten a másik épületben lesz vizsgám

F
ott is voltam
egy spontán tali lehet jövő héten, ha megmondod, megírod hol leszel és én is véletlenül ott leszek - így jó

N
ááááááááááááááááá:-)

F
vasárnap korán kelek - ebben a hatalmas lakásban (4 m 30 cm magasak a szobák) ablakot "pucol" a húgom (sok itt az érték, nem engedek be senkit és nekem kell a sport) augusztus végén szoktuk az őszit , de akkor aug. 22. viszem feleségemet kórházba műtétre és ezért került előre ez a "szellemileg" elegáns program - szerinted jó férj vagyok?

N
jó bezony!! :-)) aug 2-őt mondtál akkor indultok, ugye? semmit sem tud "csinálni" mármint fekvő beteg?

F
nem fekvő

N
tényleg, de butus vagyok, hisz akkor nem is tudna ilyen hosszú útra menni

F
édesanyám (is) rákos volt, 81 éves korában halt meg, a MÁV-kórházban volt, nem engedte magát operálni... 
ezért mondtam, hogy szeretettel várlak itt nálam, mert nincs senki itthon, most sem, de igazat adtam neked

N
hűűű!! kemény hónapotok jön most 1000% ott kell lenned!
semmiképp nem mennék fel! még ha egészséges is lenne + kisfiad végett sem!

F
vagyok is, de attól Te is lehetsz

N
mentek hétvégén valahová? mit fogsz csinálni?

F
nem - fiamat szombat délután vidékre - én egyedül itthon vasárnap korán reggeltől (hajnal 4 óra)

N
és a feleség?

F
ablaktisztítással végeztek vasárnap kb. de. 10 óra - utána "kultúremberré" visszaváltozva zongorához ültem

N


N
ez édes volt!
várod már az utazást? fotózol majd nekem?

F
nagyon, ez az életem - bejárni a világot - be is jártam
hahó? ott vagy:)

N
itt
csak el ábrándoztam amit írtál... álmodoztam kicsit
szól ha nem csak "velem" írsz, nem tartalak,

F
telcsi volt
ábrándoztál? miről

N
amit írtál.. bejártad a világot!
itt vagy?

F
d.g.t kellett hívni
ebéd után jövök vissza

N
bökni mindig jó, de az igazi ebéd előtt! 

... jó étvágyat!

F
Úriember semmit se mulaszt el, kivéve az alkalmat. - írtad az üzifalra
lírai alkat vagy
saját észrevétel?

N
NEM A SZOMSZÉDÉ!!

F
s legalább olyan csini a szomszéd, mint te

N
SZERENCSÉS NAPJAID LEHETNEK..... 

F
miért?
viccelek
ha csini a szomszéd és persze hölgy, akkor más
de akkor sem olyan, mint te

N
na az már bizti!! belőlem csak 1 van!! 

F
miért vannak szerencsés napjaim? ha mert veled lehet ok

N
ezt arra Írtam ha ilyen lányok vannak a szomszédban.... 

F
belőled 1 s az is foglalt

N
de ha nem lennék, akkor is Te vagy az aki igen... 

F
nálunk nincsenek

N
te vagy a FOGLALT!!!!!!!!!!!!!!!!
így értettem

F
való igaz
mi lesz velünk?

N
minden szépen megy tovább................................... 

F
ha férjhez mégy - nos, boldognak kell lenned!

N
kell????????

F
azt kívánom teljes szívemből: minden körülmények között legyél boldog
ha el-el is felejtettem - lelki védekezés - helyzetemet, Te visszaböktél a helyes útra

N
köszönöm!! TE BOLDOG VAGY??

F
igen - most két hölgy lakozik a szívemben
+ gyerek
felmenőim már odaát vannak
de Te is FOGLALT vagy

N
?

F
minden jó így ....??
persze, de azt írtam, ha NEM lennék Foglalt, Te akkor is lennél,!!
foglalt

F
benne vagyunk nyakig az erkölcsi hálóban
édesapád látta a festményt, amit egy másik barátom festett a fényképed alapján... és anyukád?

N
te sokkal nehezebb helyzetben vagy.... 
most fogom hétvégén... nem volt "olyan pillanat, még igazán most sem tudom hogy adjam át nekik... "

F
elhallgatni - nem azonos a hazugsággal

N
kérdezhetek?
intim..... !
én nem hazudok!!

F
én mellesleg nem tudok nem őszinte lenni, legfeljebb tapintatból elhallgatok valamit
kérdezzél!!!!

N
mikor szerelmeskedtél a feleségeddel utoljára?

F
mostanában nem szabad

N
kitértél..... 
mikor?

F
napra, hétre, hónapra pontosan?

N
jaj!!!!!!!!! értem az élcet!
megkérdeztem, de mert nem hazudunk, így elfogadom a hallgatást!
én egy fiatal, ereje teljében kicsattanó lány vagyok, és egyből "ismeretlenül" elmondtam hogy én mióta nem... 

F
nem élc volt, miért tenném, megsimogattam, megsimogatom a talpát, hátát, szex nem lehet már kb. 2 hónapja, de volt gond, vérzés a pisiben vesehomok miatt, azt hitték ezzel függ össze, összefügg bonyolult módon

N
hidd el nekem kellemetlenebb ez a szitu, nem neked!!
óóó 2 hónap!! ne mondd már mi az? én 5 évig vártam!!!!!!!!chhhhhhhhhhh

F
minden módon kifejezem a szeretetemet, s ez őszinte is, de ez nem annulálja mindazt, amit neked írtam
valóban, nők tűrőképessége nagyobb

N
neki is biztosan hiányzik, rád néz, .... de ő megteheti amit te kívánsz!!
nem?

F
nehéz ezt levélben, írtam hogy a daganatok nyomják, legkevésbé állás közben, s miért okoznék neki fájdalmat a behatolással? nos, ennél őszintébb nem lehetek

N
értem... értettem....  de nem ezt kérdeztem... de ne bolygassuk!! minden értek!

F
mit kérdeztél, félreértettem, most már ne maradjon semmi válasz nélkül - ha arra gondoltál, ő kívánja-e? nos szerintem a betegség erősebb benne, mint a vágy
szeretne szabadulni tőle és ez érthető
mármint a daganatoktól

N
ááá hagyjuk! nem fontos.... max. érdekelt volna hogy rajtad segít-e?
ezt kérdeztem

F
tele van rákkal nőgyógyászati területen - ebben a helyzetben, magam önkielégítéssel nem foglalkozom elmúltam kiskamasz

N
bocsánat... 

F
miért kérsz bocsánatot

N
megkérdeztem.... 

F
ja hogy megkérdezted a szex-et nézd ilyen helyzet nem erről szól egy hölgy életében és én sem vagyok nem megértő

N
igen, de ha nem húzlak vissza, te elmentél volna, mással.... s ez mi?
ezek szerint mégis nehezen viseled... 
megértem.... 
hány éve éltek együtt?
itt vagy??

F
itt vagyok d. g. hívott
önvédelemből megpróbálok hárítani, kikapcsolni, s erre nem gondolni - EBBE S EKKOR LÉPTÉL AZ ÉLETEMBE
16 éves házasok vagyunk - 26 éves volt, amikor összeházasodtunk
hahó?
ott vagy? 

N
itt
hány év után vetted el?

F
régen ismertem

N
............ hmmmmm

F
nem értem
mire gondolsz

N
most elköszönnék,... jön értem.... 

F
a barátnőd?

N
igen.
holnap..... 

F
legyen szép napotok:)

N
Szia. 1991-ben költöztünk a város főteréhez közeli házba, Anyu pociját simogatva, már alig vártam kis testvérem születését! Kora ősz volt... október drága mamikám, (anyu anyukája) jött hozzánk, rám vigyázni, míg anyu kórházban volt. Egyszer csak megcsörrent a telefon. Rohantam ki a kapu elé, a szomszéd kis barátnőmhöz. Kiáltottam! KISTESTVÉREM SZÜLETETT! Nagyon örültem, kikiabáltam az egész világnak. Kisiskolás lettem hamarosan apa beíratott a piaristákhoz... Szaladtak az évek! Jöttem haza az iskolából, anya nagyon szomorú volt! Nem beszélt! Ebédet adott, és láttam, s éreztem, hogy valami nagy baj van. Meghalt a nagyi! (anyu anyukája) Nem értettem,... nem fogtam fel mi is történt, ez volt az első haláleset a családban. nagyon fiatalon, 61 évesen ment el.... Szerettem az osztálytársaim, nagyon aranyosak voltak, (köztük egy helyes srác Z. egyből felfigyeltem rá) (TAVALY HALT MEG olyan szomorú!) sokat ült mellettem a padban. Sokszor hallgattuk a lemezeket a barátnőkkel, amiket Bécsből hoztunk, a legújabb kiadványokat, s újságokat (itthon semmit nem lehetett kapni!) Dicsekedve mutogattam a lányoknak, minden délután nálam volt a zenehallgatás! Aztán kitaláltam, (mert táncoltunk), hogy készítsünk, és készüljünk fel egy táncestre. Nálunk itthon voltak a próbák, 5-6 lány táncolt. Pörgős, jó zenére... persze hogy új-hullámra! Óriási sikerünk volt, s jöttek a fiúk persze! 7-es 8-os voltam, s persze beindultak a gyerek discók, ami mindig vasárnap volt du. 18.00- 21.00-ig. Anyu elmehetek? Kérdezd apádat... Júj, ő nem fog elengedni! megkérdeztem.... apu elmehetek? jönnek a barátnőim is... de 7-re itthon!! Mi?? apu.., akkor kezdődik.... ! szaladtam... szaladtam a buszhoz... megszöktem.....  És jött M. az életembe, 15-16 évesen az ELSŐ! HAZAKISÉRT, ... és gyönyörű 10 év lett belőle. Nos, kedves F-em.... ez a történet egy lesarkított tömör, ami nekem fontos momentum volt az életemben benne van.. (és persze rengeteg, rengeteg dolog, öröm,... sírás... féltékenység... !! ) ami egy szerelmes Naiv!! kislány életében előfordul.

F
megható:)
köszi
amit tegnap írtál - tutira eltalált, enyhe lumbágó is lett belőle. 1000 %-kal ki kell tartanom, hiszen szeretem őket
valójában Te magad vagy a lelkiismeret
szép szombatot:)

N
szia. hogyan? mit találtam el?
óóóóó!!!!! bár én "jó" kislány vagyok már!! azért...... ne félts! soha!:-)

F
itt vagyok itt gyorsabb
itt vagy F?

N
itt... tegnap írtad "hűűű!! kemény hónapotok jön most 1000% ott kell lenned!" s ez tökéletesen igaz

F
halál semmit nem változtat meg, szívemben sok a hely

N
értem, látod nincsenek véletlenek, s nekünk neked kellett írni nekem....  ha másra nem is volt jó, neked legalább erre mindenképp hogy a családodhoz fordulj újra!
gondolom, hogy ezeket a sorokat most már ezért írtad hogy a mi "kapcsolatunk" szépen de itt ért végett... noha mindig emlékezni fogunk egymásra!

F
nem maradhatunk így barátok?
MAI AJÁNDÉK:
Háremhölgybe szerettem
(1492, Alhambra - Spanyolország)
- Mit kívánsz még, kedvesem?
- Csókot, sokat, oly gyorsan elrepül az életünk! - feleltem neked azon az éjszakán.
- Szeretsz-e igazán? - kérdezted.
- Szép tested ölelésre született - mondtam neked.
Szívem nagy szerelemre gerjedt, amikor a mór háremben először megláttalak. S most már ölellek mindörökké!

N
eddig is volt!

F
akkor nem ér véget semmi
sikerült a program?

N
de úgy érzem, már másképpen állsz hozzám mostanában, de persze így a normális!
igen nagyon jól!

F
nem - itt vagy a szívemben

N
sosem foglak megérteni úgy Igazán! ...... 

F
férfi és nő között a távolság óriási
te értesz engem, mert oki vagy

N
lumbágót kaptál? vagy csak valami hasonlat volt?
oki?,?:-)

F
enyhén. de holnapra ok

N
Ohhhhhhhh
kérd meg, hogy kenjen be valami masszázs krémmel... !
mindenképp

F
flector - megvolt, hat

N
vigyázz magadra!!!

F
hogy vagy?

N
minden oké!

F
a zeneakadémián voltak színész barátaim, lumbágós team, de nekem olyan nem volt, hogy nem tudtam mozdulni - már itt ülök
más
értesz te jól engem, jó, hogy vagy és... 

N
az a fotó tegnap du.
amit most lájkoltál
Igen megértelek, de mégis vannak titkaid..... tudom... 

F
jól áll a fekete és a dekoltázs

N


F
kérdezd meg, mire gondolsz - titok?

N
nem tudom... érzem!

F
felerősítetted bennem az erkölcsi értéket, egy nőt, egy anyát, feleséget, akit szeretek, becsülök, s aki most rám támaszkodik, annak mindent meg kell tennem, s ha "hűvösebb" vagyok - ez az oka
meg tudod fogalmazni, mit érzel?
soha nem tudnám magamnak megbocsátani, ha tragédia történik, hogy a házassági eskümhöz nem voltam hű -

N
oké, értem, a hűvösséged, de tudod azért ez nem így működik! ez szép!
de eskü??
óóóóóóó
jó!
nem ... nem tudok konkrétumot írni, csak igen ezt a hűvösséget talán érzem, s
ami oké, hisz én fékeztelek
de.... én is érző nőből vagyok.... 
s nem ezt a hűvös számomra "tőled idegen stílust” szoktam meg
Tehát.... a barátságunk, mint eddig is volt ezután is megmarad
de tiszteletben tartom a helyzetet (amit én eddig is mindig tettem)
de maradjunk akkor kicsit lazább levelezésben, ezt ajánlom.... mert!!............. 
elfogadod?

F
ahogy szeretnéd

N
Neked, s mindkettőnknek ez lesz a legjobb!

F
nem tudom mit tartogat számomra a jövő, N

N
ezt hogy érted?

F
babonából nem merem leírni - műtét, kimenetel... 

N
persze... ne is! de mivel minden rendben lesz!
így......... 
maradok, az álom hölgy.... (Te írtad)

F
jó lélek vagy - a lazább levelezést elfogadom

N
a hűvösséged tudatos volt?

F
segítettél felébreszteni bennem a bűntudatot, de ha elkövettem eddig hibát, azt nem szándékosan tettem

N
érdekes, aki oly sokat megélt tapasztalt.... (nem a korodra célzom) tud segíteni, egy fiatal lányka?
akiről azt gondolom, MINDENT TUD!

F
tud, mert a fiatal lányka érett, okos, kifinomult felnőtt Hölgy

N
TE TE MINDENT TUDSZ!
DE TE!
köszönöm
akkor?,!! Drága F,! ha valami fontos, vagy olyan történt az életedben amit megosztanál velem ÍRJ!

F
köszönöm
te is írsz?

N
azt kívánom sikerüljön a műtét, s legyetek boldog család!
s ott a kisfiú!!
mert Ő még nagyon kicsi!

F
köszönöm - szép napot neked - randi, mi a program?

N
fel kell nevelni!

F
bizony, ezért is kell megfontolnom minden lépésemet

N
Velem már nem érdekes mi lesz! megoldom.... 
minden jót Drága F! és KÖSZÖNÖM!
SOK SZERETETTEL FOGOK RÁD GONDOLNI MINDIG!
puszi N.

F


N
nem köszönsz el tőlem?
vagy most ez a mosoly? mit jelent?

F
soha nem köszönök el!
a kicsi egész héten vidéken van
meglátogathatsz... írtad a kicsi miatt nem teszed

N
hidd el, mivel megkedveltelek, én csak jót akarok neked! a legjobbat!!

F
értem 

N
nem feledlek én sem!

F
ez szép 
mindörökké:)

N
remélem te sem! pusziika !

F
soha:)

F
MAI AJÁNDÉK
Paradicsommadarak között
(Irian Jayaga, 1898 - Indonézia)
Termeted sudár pálma, te vagy örömöm és vágyam. Gyönyörű vagy. Virágfüzér. Nincs nálam boldogabb. Fű és virág az ágyunk minden éjszakán, s vágyom, hogy szájam tüzes ajkadra szorítsam.
Mi, a yali törzsbéliek emberemlékezet óta itt élünk a magas hegyek között megbújó völgyekben.

(A feleségét műtik, a festő izgatottan várakozik a műtő várótermében. Egyre feszültebb, s kibírhatatlan a csend. Váratlanul orvosok szaladnak be, nővérek ki... )
- Uram! nagyon sajnálom! A rákos daganatokat sikerült kivennünk, de feleségét nem tudtuk felébreszteni az altatásból.

F
... hogy?! ... 

O
... felesége... meghalt!

F
.... nem, nem lehet!!!

hallod, N?!... ez lehetetlen? miért? Miért?!!... N!!! napok óta nem írsz?
N, ott vagy? hetek óta nem írsz... már e-mailt is küldtem neked.

E-MAIL
Tisztelt Uram! Szomorú szívvel értesítem, hogy szeretett munkatársunk meghalt. Gépét én kaptam meg. Láttam, hogy leveleztek.

F
N?!!!... ez nem lehet!!! N!!!! mindenki elmegy??? akit szeretek?!!! miért?!!!!

N
itt vagyok. hallasz?

F
akkor mégse... 

N
N vagyok, a feleséged... szeretlek.

F
szeretlek... hallom a hangod.

N
vigyázz a kisfiunkra!

F
akkor... Te leveleztél velem?

N
Én... te kis buta... magányos voltál... nem jöttél rá, hogy én vagyok! Kisfiunkat neveld odaadó törődéssel!

F
várj!... maradj még!

N
Örökre veletek maradok, de a kezem... a kezem el kell engedned... szeretlek



