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Hogyan (ne) fogjunk nőt!

Már elmúltam ötvenéves, de még nem volt dolgom a
nőkkel. Pedig úgy szerettem volna.
Bennem  buzog  a  nemi  vágy,  majd  szétfeszít.
Diákkorom  óta  van  ez  az  érzésem,  de  soha  nem
követte  a  vágyat  a  beteljesülés.  Osztálytársaim
"nagykanállal" falták a nőket, legalábbis azt mondták.
Nekem  az  erotikus  filmek  és  a  pornográf  kazetták
maradtak. Olyan ez, mintha nem innál igazi kávét, s a
cikóriával kellene beérned. Így teltek-múltak az évek,
s észrevétlenül száll az élet, szűkülnek a lehetőségek.
De  még  nem  adtam  fel,  különböző  praktikákkal
kísérleteztem.  Sokat  olvastam  arról,  hogy  egyesek
miképpen  hódították  meg  egy-egy  nő  szívét,  s
módszeresen  igyekeztem  utánozni  őket.  Van,  aki
idézetekkel  nyűgözi  le  azt,  akire  hálóját  igyekszik
kivetni,  hiszen  a  szerelem  is  költészet,  s  legszebb
hódoló versekkel a poéták dicsekedhetnek, nemdebár?
Utaztam a vonaton,  velem szemben  egy  lány  -  mit
lány,  egy  földi  istennő  ült,  lábait  csábosan
szétterpesztve.  Nekem  egy  Toldi-idézet  ötlött  az
eszembe.
- Óh, ha én is, én is köztetek lehetnék - hagyták el
ajkamat ezek a szavak. Könnyedén hátradőltem, várva
a  hatást.  Olvastam  valahol,  hogy  a  lovagnak  a
magabiztosság benyomását  kell sugároznia. A nő arca
megrándult, de a bátorító mosoly  csak nem jött el. A
lányarc  grimaszba  torzult,  kényszeredett  nevetés
követte.



Ha uraságod megengedi, én is egy idézettel válaszolok
Ez  az   a  mosoly  biztosan  most  jön  el,  némileg
felbátorodva vártam a bátorító sorokat.
"Szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te
is az maradtál."
-  Hát  ez  nem  jött  be,  valószínű  nem  megfelelő
sorokkal próbáltam a kegyes figyelmét felhívni, netán
érzelmeket ébreszteni. Szó, mi szó, érzelmek   lettek,
de  nem  ilyet  vártam.  Sebaj,  a  költők  szerelmes
verseinek  széles  tárháza  segíthet.  Itt  van  mindjárt
Balassi, a reneszánsz időszakának   koszorús dalnoka,
mikor az életöröm a szerelem kultusza is dívott.
Ezért adódott úgy, mikor - néhány nappal később - az
utca forgatagában feltűnt egy csinos nő, a következő
sorokkal imígyen próbáltam elbűvölni.
"Ez világ sem kell már nékem
nálad nélkül szép szerelmem
Ki állasz most énmellettem
Egészséggel édes lelkem."
A nő  hangos kacajra fakadt.
- Melyik történeti múzeumból keveredtél ide öregapó.
Így  nem  tesz  szépet  senki.  Évszázadokkal  vagy
lemaradva.  Ma  disco,  lézerfüst,  a  kan  mondja."
öreganyó, ha jók a virgácsaid,  csöröghetünk egyet".
No, viszlát!
Hát  az  nekem nem szimpatikus.  Reumás lábaimmal
hogyan "csörögjek"?  Más  taktikát  kell  bevetnem, ha
azt akarom, hogy a hálóm ne maradjon üres.
Merítsünk  példát  az  állatoktól,  hát  nem  onnan
származunk... Párzáskor   csábító színeikkel hívják fel
magukra  a  figyelmet.  Hát  én  kiteszek
magamért! Következő  nap  hajam  sárgára,  arcom
kékre, ruházatom zöldre festettem. Eltekintve a városi



ruházattól, úgy néztem ki, mint egy indián törzsfőnök
vallási  szertartások alkalmából.

Így  hagytam el otthonom. Bár ne cselekedtem volna!
Alig tettem néhány lépést, máris harsányan csúfolódók
gyűrűjében találtam magam.
- Nézzetek oda, mint egy paradicsommadár. Tán egy
állatkertből szökött meg. Tegyük még csicsásabbá!
Záporoztak rám a kövek, mi tagadás még színesebb
lettem,  mikor  lemostam magamról  a  mázt,  a  kövek
okozta  "természetes"  kék-zöld  foltok  dekorációjával
szembesültem.
Hosszas gyógyulás után fundáltam ki a következőt...
 Az illatokkal feltétlenül hódítani fogok, a reklámokban
hirdetik a különböző illatszereket. Ha ezeket magamon
ötvözöm, ezeket vegyítem, mindenkit   lepipálok. Úgy
bíz  ám!  Háromféle  kurrens  parfümöt  locsoltam
magamra.  A  hatás  kedvéért  színházjegyet  vettem,
beültem a nézőtérre, vártam a kedvező hatást.  Még
nem kezdődött el az előadás, mikor feltűnően sokan
álltak fel mellőlem. El sem tudtam képzelni, miért nem
hódítok.
Másnap a sajtó - öles betűkkel a címlapon- közölte,
hogy  eddig  ismeretlen  szagkeveréktől  tömegesen
lettek  rosszul  a   helyi  színházban.  Hát  ez  nem volt
betervezve, mi tagadás enyhe lelkifurdalást éreztem.
Akkor  marad  az  újság.  Ismerkedési  hirdetést  kell
feladnom. A gondolatot tett követte. A helyi sajtóban a
következő sorok jelentek meg "jól szituált, bátortalan,
ismerkedni  vágyó,  javakorabeli  férfi  mérsékelt
szexuális  gyakorlattal,  de annál  több belső  értékkel,
tapasztalt  nő  barátságát  keresi,  akivel  hosszú  távú
tervei vannak. Válaszokat:   hervadó, de még el nem



száradó  férfiasság  jeligére  várom  a  kiadóba.”
Garmadával jelentkeztek jelöltek, de a választék silány
volt.  Hervadt  arcú  vénkisasszonyok,  számító
némberek.  A  találkozások  számomra  anyagi  csőddel
jártak. Pénztárcám ürülésével párhuzamosan párolgott
az irántam tanúsított érdeklődés. Hirtelen egy merész
ötletem támadt.
A régiek igen, a lovagok lanttal fejezték ki érzéseiket a
szeretett  hölgy  iránt.  Nekem  lantom  nem  volt,  de
otthon  ráakadtam  egy  régi  gitárra.  Ez  az.
Tanulmányoztam  a  régi  idők  dalos  kottáit,
rendületlenül gyakoroltam. Amikor úgy éreztem, hogy
ez  már  megy,   belevágtam.  Biztosítani  kell  a
romantikus  hátteret.  Ódon  kastélyban  hasztalan
reménykedem,  de éjszaka, holdfény már megteszi.
Elképzeltem, mikor a  hölgyet álmából egy hősi dalnoki
hang zökkenti ki, kinéz az ablakon, kijön és...
Igazán milyen szép lenne, mint Romeo és Júlia idillje,
de ne olyan tragikus legyen! Kiszemeltem egy házat,
benne  egy  szép  lányt,  odaálltam  az  ablaka  alá,
megpendítettem gitárom húrjait.  A  lány  helyett  egy
rendőrautó jött, csikorogva fékezett, majd  a biztos úr
közölte, hogy feljelent csendháborításért.
Én  méltatlankodva   tiltakoztam,  hogy  csupán  egy
középkori  lovagi  szokás  szerint  vallok  szerelmet   az
imádott nőnek. A járőr társára nézett, csóválta  fejét,
telefonált  valahova,  majd  kért,  hogy  maradjak.
Hamarosan  rádöbbentem  kérése  okára.  Ápolók
ragadtak meg, majd mentőkocsiba tuszkoltak.
Most  a pszichiátria  vendége vagyok,   kihasználva az
alkalmat,  tanácsot  kérek  az  orvostól  a  jövőben
elkövetendő szerelmi stratégiáimhoz...


