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Esős borongós napra ébredtem. Kialvatlanul, álmos szemekkel néztem ki az
ablakon. Viszont nem igen láttam semmit, mert az esővíz bő patakokban ömlött lefelé az
üvegen. Már napok óta ilyen rettenetesen pocsék idő volt. A nap csak pillanatokra sütött ki,
aztán újra elkezdett zuhogni az eső. Micsoda egy nyár ez!-morogtam mérgesen.
Mögöttem az ágyban békésen szuszogva pihent az én drágaságom, Klárika. Az órámra
néztem és meglepődve állapítottam meg, hogy már elmúlt nyolc óra! Ideje lenne elindulni
dolgozni. De semmi kedvem nem volt ilyen időben kimozdulni itthonról. Ekkor
meghallottam, hogy Klári is ébredezni kezd. Álmos hangon hívott:
– Hol vagy drágám? Miért keltél már fel! Gyere vissza hozzám!
– Nem lehet édesem! Muszáj elindulni dolgozni! Csak megint
pocsék az idő. Szakad az eső!
– Akkor ne menj sehova! Gyere ide hozzám! Én tudok a munkánál
sokkal jobbat mutatni neked!
– Azt nem lehet ! Tudod, a mostani állapotod ezt nem engedi!
Tudtam jól, hogy a mai napot telefonon pillanatok alatt el tudom rendezni.
Semmi fontos tárgyalásom nem volt, vendéget sem vártam mára. El is indultam a
telefonomért és hívtam a titkárnőmet.
– Évikém drága. Ma nem megyek be! Tartsd a frontot. Puszi!
– Persze főnök! Most puszi így, puszi úgy! De csak a telefonon! A
puncim mikor fogja megkapni a beígért puszikat?
– Annak is el jön az ideje aranyoskám! Köszi! Szia!
Le is raktam. Klári már ott állt mögöttem és hátamhoz simulva előre
nyúlt és a farkam máris a markában volt. A hátamat csókolgatta majd megkérdezte:
– Mi a gondja a drága Évikédnek! Megint viszket a puncija ? Drágám, ez ellen
csak egyet tudsz tenni. Meghívod ide hozzánk, alaposan megkeféled, aztán
nyugtod lesz tőle.
– Nem rossz ötlet drágám. Már én is gondoltam rá, de nem hiszem azt, hogy
utána már nyugtom lesz tőle. Nem fogja magát olyan rosszul érezni, hogy ne

akarjon megint baszni velem. Vagy úgy gondolod, hogy olyan pocsék vagyok az
ágyban, hogy azzal elriasztom?
– Jaj, szívem! Ne butáskodj! Nagyon is jó vagy az ágyban. Inkább úgy gondol tam, hogy miután alaposan megkeféled, nem fog állandóan azért sírni! Ha ismét
baszni akar eljön hozzánk, de nem az irodában és főleg nem a telefonon keresztül
kér valamit tőled. Bárki meghallhatja és abból csak balhé lesz. Ami itt történik
arról csak mi tudunk! Világos!
– Megint igazad van drágám! Ezért az Évike rövidesen meg lesz kefélve!
Nos, általában így indult nálunk egy nap, illetve így és ilyen stílusban zajlott
az élet. Ez pedig nagyon is a kedvemre volt. Klári ugyan is a második feleségem
volt. Immár két éve. Az első házasságom tizenkét évig tartott. Egyetlen
pozitívumot tudok belőle említeni, hogy volt két stramm fiam, akikre nagyon
büszke vagyok. Az első feleségem annak ellenére, hogy nagyon szép nő volt, maga
volt a rettenet! Egy humor-talan, rideg és abszolút frigid személyiség. Az együtt
töltött idő múltával egyre többet veszekedtünk. Az ágyban pedig teljesen
reménytelen eset volt. Azt mondják, hogy nincs frigid nő, csak ügyetlen férfi! Nos
az én nejem ennek a mondásnak az élő cáfo-lata volt. Hiába próbáltam nála
minden trükköt, praktikát bevetni. Sőt ezekkel az ellenkező hatást értem el.
Ilyenkor rögtön kiabálni kezdett:
– Pfúj! Szégyelld magad! Ezt meg megint melyik kurvádtól tanultad. Ilyesmiben én
nem vagyok hajlandó részt venni! Hagyjál engem békén!
Nos én békén is hagytam! A végén már csak talán egy évben ha egyszer
próbálkoztam. Ezt is nehezen tűrte és ebből is csak veszekedés lett. Úgy hogy egy
idő után elkezdtem a körülöttem lévő nőkre más szemmel nézni. Volt is néhány
úgynevezett egy éjszakás kalandom. Azt is bevallom, hogy néha külföldön a
fizetett szeretkezést is kipróbáltam. De az nem az én műfajom volt. A barátaim
egyre több nőt igyekeztek bemutatni, mert tudták, hogy romokban a házasságom.
Ezt viszont nem tőlem tudták, hanem az én féleszű nejemtől. A társaságban fennen
hirdette, hogy én egy szexmániás, kurvázó tróger vagyok! A barátaim feleségei
ilyenkor legtöbbször gúnyosan megjegyezték, hogy ennek csak örülnie kéne, mert
az ő férjeiket tíz év házasság után már nehéz egy kis szexre rászedni! A nejem nem
értette ezt sem! Én viszont tudtam, hogy abból semmi sem igaz. A barátaim
házassága, szexuális élete rendben volt! Az egyik bulin mutatták be nekem Klárit.
Feri barátom feleségének, a Pirinek a munkatársa volt. A filmiparban dolgoztak
kozmetikusként, fodrászként, maszkmesterként. Klári azonnal megtetszett, mivel
ragyogó szép, gyönyörű testű nő volt. Sajnos a nejem figyelő szemei előtt semmit
sem mertem kezdeményezni. Teljes közömbösséget mutattam az irányában.
Egyszer csak Feri odajött hozzám és így szólt:
– Mi van veled te szerencsétlen. Megint előadod a régit? Itt egy ilyen jó nő előtted
és te megint elfutsz! Még észre sem veszed? Pedig hidd el, hogy érdemes! Nőt
úgy kefélni mint ahogy ez a csaj tud, én még nem láttam!
– Hohó, kis barátom! Ezt meg, hogy érted? Te baszogatod, nekem meg ajánlgatod?
Nem furcsa egy kicsit? Már unod, vagy félsz attól, hogy a Piri megtudja?
– Ne szarakodj már velem, ember! Nem feleségnek ajánlom, hiszen olyanod már
van! Nem? Tudd meg, hogy nem csak én, hanem már mind a négy barátunk

megdugta! Ők is csak áradoznak róla! Sőt ezt az asszonyaink is igazolni tudják,
mert a Klári mindent elmondott nekik! Sőt ki is értékelték a teljesítményeinket!
No meg aztán a többi dologról fogalmad sincs!
– Miről beszélsz? Miről nincs fogalmam?--kérdeztem, miközben hülyén néztem rá.
– Arról kis barátom most semmit nem mondhatok! Előbb keféld meg, aztán mindent, majd a maga idejében meg fogsz tudni! Ezért ügyes légy! Higgyél az öreg
barátodnak! Nagyon is érdemes!--közölte és faképnél hagyott.
Hülyén bámultam ki a fejemből és nem tudtam mihez is kezdjek! Láttam, hogy
a nejem egy idegen nővel beszél, közben rám mutogat. No ez megint engem szid!-gondoltam. Bátorságot véve, lassan odasomfordáltam a Klárihoz, aki egyedül
ücsörgött egy heverő szélén. Útközben két pohár italt öntöttem, majd odalépve
hozzá, így szóltam:
– Kézcsókom hölgyem! Elfogadna tőlem egy pohár vörösbort?
– Honnan tudta, hogy pont a vörös bort szeretem?
– Azt sehonnan! Viszont nincs más, csak az és valamiféle rövid ital. Úgy gondoltam, hogy kezdetnek a bor sokkal jobb lesz!
Kacagva vette át tőlem a poharat. Meghajoltam, koccintottam vele.
– Engedje meg, hogy bemutatkozzam! András vagyok a Feriék barátja.
– Én meg Klári és szintén jó barát. Különben már nagyon sok jót hallottam ám
magáról rebesgetni!
– Hát az aztán végképp lehetetlen! Rólam jót? Kérdezze meg azt a nőt, ott a
szoba túlsó oldalán! Ugyan is ő a feleségem!
– Az ő véleménye nem számít! Tudja az elfogultság ! A többiek viszont tényleg
áradoznak magáról. De miért magázódunk? Könnyebb lesz tegeződve beszélgetni ! Nem gondolod?
– De igen, igazad van! De áruld már el, hogy mi az a jó, amit hallottál !
– Hát először is a legjobb az, hogy szexfüggő vagy!
– Az azért egy kicsit túlzás! Függő nem vagyok, de egy jó kefélésért sok mindent
hajlandó vagyok megtenni! De én is hallottam ám rólad ezt meg azt!
– Bizony igaz amit a verebek csiripelnek! Sosem vetettem meg a jót!
– Ez nem egy utolsó dolog! De nem félsz a barátaim feleségeitől?
– Már miért félnék? Ők nem veszélyesek! De erről majd később! Mi a véleményed rólam? Milyennek látsz? Nem tart vissza a hírem? Őszintén!
– Már miért tartana vissza? Sőt, inspirál! Azt mondtad legyek őszinte, ezért az
leszek! Kérlek szépen, te a legideálisabb partner vagy egy nős ember számára!
Semmi rizikó, csak jó sok dugás! Mind e mellett csodálatosan szép nő vagy,
észbontó testtel. Egyszóval rettentő kívánatos vagy. Ha tehetném, most, rögtön
itt neked is esnék! De fejezzük is be a társalgást, mert a nejem már villámló
szemekkel vizslat utánam! Nem lenne jó ha balhézni kezdene.
– Nocsak, nocsak! Ennyire tartasz tőle?
– Nem tőle, hanem a szájától! A Feri tudja a telefonszámomat! Légy szíves kérd el
majd tőle és holnap okvetlenül hívjál fel! Akkor mindent megbeszélünk. Hidd el,
nagyon kívánlak! Örülök, hogy találkoztunk!
– Én is András és okvetlenül hívni foglak! Addig is minden jót!
Elindultam és lassan visszaballagtam a nejemhez. Útközben töltöttem magam-

nak még egy pohár bort. Az asztalnál éppen ott volt Piri is. Mosolyogva nézett
rám.
– Látom kedves barátom, hogy azért mégis jó útra tértél! Hidd el nekem érdemes!
Vele nem lesznek szexuális problémáid! Nekem elhiheted!
– Nocsak! Itt egy újabb szakértő? A Feri eldicsekedett róla?
– Képzeld igen! Nagyon is dicsérte! Aztán meg én is tapasztaltam!
– Ezt meg hogy érted?--néztem rá bambán.
– Jól van Andris! Erről majd később! Most menj mert az a boszorkány mindjárt fel
fog robbanni!
– Oké! Oké! Már itt sem vagyok, de amit mondtál arról okvetlenül beszélünk majd!
– Az biztos drágám! --felelte kacagva Piri.
Az előbb történteken és hallottakon töprengve léptem oda a feleségemhez.
Villámló szemekkel, a méregtől pukkadozva nézett rám.
– Még jó, hogy azért néha hozzám is visszatalálsz! Ki volt az a kis ribi, akivel
olyan sokáig beszélgettél. Nagyon is szótértettél vele!
– Az istenért ne légy megint nevetséges! Aztán meg mi az hogy ribi? Az a nő a Piri
legjobb barátnője! Különben is ha észrevetted volna, csak beszéltünk és nem
basztam meg!
– Na már megint közönséges vagy! Csak ez jár az eszedben?
Itt be is fejeztük és nemsokára elindultunk haza. Egész úton egy szót sem
szóltam hozzá, hanem szótlanul vezettem. Gyorsan lezuhanyoztunk és mentünk
lefeküdni. Azonban nem bírtam sehogyan sem elaludni. A fejem tele volt Klárival
és főleg a róla hallottakkal. Az odavetett talányos megjegyzésekkel meg végképp
nem bírtam mit kezdeni. Egyszer csak azt vettem észre, hogy a farkam mereven
ágaskodik! Ránéztem a mellettem fekvő egy újságot olvasó nejemre és azt kellett
látnom, hogy nem is egy olyan ronda nő! Sőt! A szebbek közül való! Aztán az
villant az eszembe, hogy már milyen rég volt, amikor utoljára keféltünk. Arra
jutottam magamban, hogy most akkor éppen ideje a következőnek. Odahúzódtam
mellé és el kezdtem csókolgatni, miközben a melleit simogattam. Végül jobb
kezem elindult a testén és hamarosan a combjai közé jutott. Egy forró, nedves
puncit találtam. Aztán ennyi is volt, mert az én feleségem megint mindent elrontott.
– Látom, azért mégis csak felizgatott az a kurva, akivel annyit dumáltál a Feriéknél! Mondtam már, hogy engem hagyjál békén! Világos!
Erre aztán végképp bepipultam! Le rúgtam magunkról a takarót, letéptem
róla a hálóinget, majd a lábait szétfeszítve odatérdeltem és keményen belevágtam a
farkamat a pinájába. Gyors iramban kefélni kezdtem. Ő szótlanul és mozdulatlanul
tűrte. Máskor ilyenkor, amikor semmi reakciót nem mutatott, abba is hagytam az
egészet. Most viszont a dühöm vezérelt és rövidesen tele is spricceltem a punciját.
Aztán lefordultam róla és a saját ágyrészemre húzódtam, hátat fordítva
neki. Egyszer csak ezt hallom:
– Ezt az istenverte idiótát! Most mehetek megint zuhanyozni! Tiszta geci minden!
Miért nem tudsz te soha nyugton maradni!
Nos ez már végképp sok volt! Dühösen ültem fel és ráförmedtem:
– Miért? Hát azért, mert veled ellentétben én néha igénylem a szexet! Aztán meg
úgy tudom, hogy te még az én feleségem vagy. Akkor áruld már el nekem, hogy

miért nem baszhatom meg néha a saját nejemet? Erre válaszolj, te fadarab! De
jobb ha nem is mondasz semmit. Azonban ne csodálkozz majd, ha tényleg
nekiállok más nőt keresni, akivel baszni is lehet! Legvégül meg azt nem értem, mi az istenér vagyunk mi még egyáltalán házasok. Nekem mostantól ez már
semmi jelentőséggel nem fog bírni! Akár el is válhatunk! Szerintem az lenne a
legjobb!
Mind ezt pucéran, a fürdőszoba ajtajában állva, pinájára szorított kézzel
hallgatta végig. Szánalmas látvány volt. Aztán szótlanul bevonult fürödni. Nos,
tulajdonképpen itt és ekkor ért véget a házasságunk!
Másnap izgatottan ébredtem és pillanatok alatt elkészülve, gyorsan elmentem dolgozni. Egy ismert reklám cégnél voltam osztályvezető, teljesen kötetlen
munkaidővel. Akkor jöttem-mentem, amikor kellett és amikor én akartam. Rengeteg tárgyalás itthon és külföldön és mindehhez kiemelkedően jó fizetés. Az irodám
előterében Éva a csinos titkárnőm fogadott.
– Szia főnök. Egy óra múlva a nagy tárgyalóban várnak a vezérek.Úgy hiszem egy
egész napos tárgyalás lesz. Hogy telt a hétvégéd? Akadt valami a horgodra?
– Ne is mondd! Semmi, csak egy félresikerült numera az asszonnyal. Neked?
– Szintén semmi. Egyszer már megszánhatnál, mielőtt egészen
beszövik a pókok a puncimat!
– Nem lehet drágám! Tudod, hogy szeretlek. Szép és kívánatos vagy, de a házinyúlra nem lövünk elv van nálunk érvényben. Hidd el sokkal jobb így. Majd
egyszer, amikor nem leszünk közvetlen főnök, beosztott viszonyban szívesen
kipókhálózom én azt a lyukat!
– Hidd el főnök, már alig várom azt a napot.
Már vagy három órája tartott a tárgyalás és úgy véltem, hogy még legalább egy
órát el is fog tartani, amikor megcsörrent előttem a telefon. Egy ismeretlen számot
láttam és elnézést kérve felkaptam, mivel azt hittem, hogy egy új ügyfél. Megörültem, amikor a Klári hangját hallottam meg.
– Szia drága András! Amint ígértem, hívlak! Remélem nem felejtettél máris el?
– Dehogy felejtettelek el, de most épp egy tárgyalás közepében vagyunk! Add meg
a számodat és kb. egy óra múlva vissza foglak hívni!
Meg is kaptam a telefonszámát és egy félórával később már tárcsáztam is
az irodámból.
– Hát szerbusz drága Klári! Már alig vártam ezt a pillanatot. Tegnap óta csak te
jársz az eszemben! Nem tudom mi történt velem! Istenemre, nőt úgy még nem
kívántam, ahogy most téged!
– Ha,ha! Ezt el is higgyem? Mondani mindent lehet! De ha úgy igaz, ahogy mondod, akkor mit tegyünk? Mi az ötleted? Biztosan már erre is gondoltál! Bevallom
azt is, hogy, te sem vagy közömbös, az én számomra.
– Nos akkor figyelj!--mondtam-- Ezek szerint még odahaza vagy. Meddig maradsz
még ott?
– Ameddig akarok! És ha úgy adódik, be se kell ma mennem! A Piri azt mondta,
hogy viszi helyettem is a boltot. Azt üzeni, hogy csak nyugodtan! Ne kapkodjuk
el a dolgot!
– Mit ne kapkodjunk el? Hiszen még sehol sem tartunk és nincs mit elkapkodni. Te

ott, én itt. Akkor, hogy legyen? Én máris szabaddá tudom tenni magamat és
amint megadod a címedet, rögtön rohanok is hozzád!
– Ez az András! Szeretem, ha valaki határozott! Írjad! XVI. kerület, Virág utca 8.
– Hát ez itt van, nem is messzire. Fél óra múlva ott leszek. Szia. Sietek!
– Én pedig várni foglak! Szia drága!
Évi, a titkárnőm meglepődve nézett rám.
– Hova ilyen sebesen főnök? Csak nem egy új pina?
– Az! De erről kuss! Majd holnap mindent elmondok, de most rohanok! Ma már
nem is jövök vissza! Puszi!
Negyed óra alatt oda is értem Klári házához. Széles, fával teli utcában, nagy
telkeken takaros házakat láttam. Klárié is hasonló volt. Alacsony kerítés mögött
nyitott kocsibeállót találtam. Innen nyílott a garázs. Beparkoltam a kocsibeállóba,
aztán becsöngettem. Rögtön nyílott is az ajtó és egy rövid élénkvörös köntösben ott
állt előttem Klári. Amint beléptem a nyakamba ugrott és forrón megcsókolt. Amint
levegőhöz jutottam, megszólaltam:
– Drágám annyira szégyenlem magam! Úgy siettem, hogy itt az ajtóban jutott az
eszembe, hogy nem hoztam neked semmit! Bocsáss meg nekem!
– Dehogy nem hoztál! Ne butáskodj. Gyere egy kicsit beljebb és rögtön meg is
akarom nézni, hogy mit is fogok tőled majd kapni!
Kézen fogott és húzott maga után. Amikor beértünk a szobába, elém állt és
így szólt:
– Nézd Andris drágám! Mivel már nem vagyunk gyerekek, ne is húzzuk tovább az
időt. Mind a ketten tudjuk miért is vagyunk itt! Légy szíves és gyorsan vetkőzzél,
aztán neki is foghatunk a dolognak!
Pillanatok alatt leszórtam magamról minden ruhát. Klári is ledobta a köntöst. Ámulattal néztem rá! Ilyen csodás nőt én eddig csak képen láttam!Tátott
szájjal bámultam. A látványtól a farkam azonnal ágaskodni kezdett. Klári megelégedetten nézte, majd elém lépett és a markába véve megsimogatta. Aztán így szólt :
– Na látod, hogy hoztál nekem valamit! És én ezzel a valamivel máris nagyon meg
vagyok elégedve! És te velem?
– Klárikám, amint észrevetted én tátott szájjal bámullak! Nem tudom elhinni, hogy
egy ilyen csodás nőhöz jutottam! Már most mondom nem is foglak többé elengedni. Kellesz nekem örökre!
– No,no! Ezzel azért még várj egy kicsit. Lehet, hogy valami nem fog bennem
tetszeni, vagy majd olyasmit fogsz rólam megtudni, ami miatt rögtön elrohansz!
– Bármi legyen is az drágám, ha te is vele jársz, mindent elfogadok! De végül is hol
van már az ágy! Tovább nem bírom! Akarlak! Most! Rögtön!
– Kövess hős lovag! A tiéd vagyok!- kacagott rám és elindult a hálószoba felé.
Én ismét csak bámultam. A csodás izmos lábakat, a kerek feneket és a
karcsú derekat! Az ajtóból visszanézett rám, majd hívogatóan felém nyújtotta mind
két karját. Rohantam utána. Elhelyezkedtünk a hatalmas franciaágyon. Abban a
pillanatban fel sem tünt, hogy milyen mérhetetlenül nagy! Átöleltem és a szájára
tapadtam. Kezeim a formás melleket gyötörték. Rugalmas félgömbök, amik bele
sem fértek a markomba! Közelről vettem szemre minden porcikáját, miközben
mindent csókkal borítottam. A hasán, majd a köldökén köröztem a nyelvemmel,

aztán lassan haladtam tovább. Combjai össze voltak szorítva. Térdig összecsókoltam mind kettő külső oldalát. Közben óvatosan szétnyitottam a lábait. Nyelvemmel
simogattam a combok selymes belső oldalát és végül elértem a csodához! Sokáig
gyönyörködtem az elém táruló látványban! Puncija körbe volt borotválva. Fölötte
egy szív alakú bozontot találtam. Húsos nagyajkai egy kissé szét voltak nyílva. A
felső részen egy kemény csikló kandikált elő. Tudtam hátralévő életem mindennapjainak öröme van a szemem előtt! Nem is bírtam tovább nézni! Meg kellett
kóstolni! Két ujjammal szét húztam a nagyajkakat és végig nyaltam az elém táruló
rést. Klári teste megrándult. Ekkor óvatosan a fogaim közé vettem a kemény kis
csiklót. Klári felnyögött, majd egy hatalmasat sóhajtott. Ekkor nekiálltam és alapos
nyalásba kezdtem. Karjaimmal átöleltem a combjait, hogy helyben tartsam vergődő
testét. Feneke ugyanis vad táncba kezdett. Talán öt-hat perce nyalhattam amikor
élvezni kezdett. Tovább járt benne a nyelvem, míg egy kicsit meg nem nyugodott.
Ekkor lenyúlt és a fejemet két tenyerébe fogva, magához húzott. Hosszan a számra
tapadt, majd így szólt:
– Drágám hihetetlen vagy! Hatalmasat élveztem! Felséges volt! De most te következel!
Hanyatt fordított és a feje már is a farkamnál volt. Markába fogta, egy nagy
csókot adott a makkomra, majd nyelvével két oldalról végignyalta az egészet.
Rövid idő múlva a szájába vette és szopni kezdte. Fogai enyhén szorították a
farkamat. Örömmel tapasztaltam, hogy ugyancsak ért a dologhoz. Egyre jobban
élveztem azt, amit csinált. Végül kénytelen voltam megállítani.
– Klárikám drága! Most ne tovább! Először nem a szádban akarok elélvezni! Majd
később erre is lesz alkalom! Most a drága puncidat akarom érezni! Azt hallottam,
hogy nagyon finom!
– Aki mondta nem hazudott! Gyere drágám, rakd most belém a farkadat! Úgy
érzem, hogy én is veled fogok élvezni!
Betérdeltem a csodás combok közé. Farkamat a markomba vettem és a makkomat többször végighúztam a nagyajkak között. Már alaposan nedves volt. Minden
millimétert kiélvezve, lassan toltam belé. Amikor megéreztem, hogy a makkom
valami forró dologhoz ért, megálltam és csak élveztem a nedves, forró punci
szorítását. Ebben a pillanatban a hüvelyizmai vad táncba kezdtek. Nekem meg sem
kellett mozdulni. Aztán elkezdtem lökni. Egy hosszú, erőteljes lökést, több gyors,
apró követett. Aztán amikor érezni kezdtem a gyönyör szelét, nekiálltam hatalmasakat lökni. Combjaim nagyot csattantak a fenekén. Klári ekkor a lábait átkulcsolta
a derekamon és viszonozta a lökéseimet. Végül felsikol-tott és ütemesen rángatódzani kezdett. Én sem bírtam tovább és nagy ordítások kíséretében belespricceltem a
puncijába.
Egymást átölelve feküdtünk egy jó darabig. Aztán arra gondoltam, hogy
már biztosan nehéz lehetek így rajta fekve, ezért lefordultam róla. Farkam nagy
cuppanással vágódott ki belőle. Jókora adag összekeveredett gyönyörnedvet fröcskölve szanaszét. Odabújtam Klárihoz és csókolgatni kezdtem. Nagyot sóhajtott.
Szájon csókolt, majd a szemebe nézve így szólt:
– Drága Andrásom! Jól sejtettem és nem is csalódtam. Te vagy nekem a tökéletes
partner. Minden tekintetben! Tudod mióta irigylem a barátnőimet? Mind egyiknek

