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Első fejezet 

 

 

- Ő nem meleg, tudod. 

Ha minden egyes emlékeztetés után kaptam volna egy 

dollárt a bátyámtól Derektől, hogy Wiley nem meleg, már 

lenne egy saját lakásom, és nem kellene osztoznom 

kettejükkel. Az első eset után mikor Derek ezt mondta, azt 

hittem bele fogok halni. Tizenhat voltam, a régi házunk 

konyhájában ültünk és maradék lasagnát ettünk a tepsiből. 

Wiley épp elment, miután nálunk volt egész nap. Rocky film 

maratont tartottunk, amit egy ping-pong verseny követett. Ez 

volt az első alakalom, hogy néhány óránál több időt tölthettem 

Wyleval, és ettől szinte önkívületi állapotba kerültem.  

- Úgy értem, Davey. Hogy ő nem. Nem akarok 

semmire célozni, csak nem akarom, hogy reménykedj. 

Éreztem ahogy a lasagna megakad a torkomon, és 

elpirulok. Kényszerítettem magam, hogy lenyeljem, miután 

lenyeltem a falatot megrántottam a vállam. 

- Nem reménykedem. 

- Jó. 

Ez volt öt évvel ezelőtt, és azóta nem tudok úgy 

lasagnát enni, hogy ne hallanám ezeket a szavakat. Ő nem 

meleg. Lasagna sem kell, hogy emlékeztessen rá. Néhány évig, 

Derek minden egyes alkalommal felhozta mikor találkoztunk 

vele. Csak miután egyetemista lettem és elkezdtem randizni 

hagyott fel ezzel.  

Egészen néhány héttel ezelőttig, mikor Wiley 

beköltözött hozzánk. 



Derek és én felajánlottuk neki a kanapénkat, ahogy 

Wiley megemlítette szüksége lenne, egy helyre ahol 

meghúzhatja magát. 

- Biztosak vagytok benne? – Kérdezte. 

Derek még előttem válaszolt, hogy megszólalhattam 

volna. 

- Persze hogy biztosak vagyunk. Basszus, úgy is 

legtöbbször nálunk eszel. 

Ez volt körülbelül a legközelebb ahhoz, amivel Derek 

kitudta fejezni az együttérzését. 

Wiley oda sem figyelt rá és hozzám fordult. 

- És mi van veled? Biztos vagy benne, hogy nem gond? 

Tudom, hogy rengeteg dolgod van most a vizsgaidőszakban.  

Ez igaz volt. Vizsgáim voltak és be kellet fejeznem egy 

rajz portfóliót is, hogy harmadévben is megkapjam az 

ösztöndíjamat. Wiley pedig egy hatalmas zűrzavar, ráadásul 

mindig a nappaliban rajzolok vagy festek, pont a kanapén, amit 

most ajánlottunk fel neki. De a pokolba is, sosem tudtam 

’nemet’ mondani arra, amihez Wileynek is köze volt. Amellett, 

nem hagyhattam, hogy a kocsijában aludjon, mert a szobatársa 

egy farok volt, és az új lakása még nem szabad.  

- Természetes, a kanapé a tied. A rajztáblámat majd 

átteszem az ablakhoz és így a cuccaidat is letudod tenni.  

Wiley mosolya megmelengetett bár valószínűleg nem 

állt szándékában. Bármi, ami a figyelmemet a szájára terelte, 

olyan gondolatokat indított el bennem, amit már évek óta 

próbáltam elrejteni – sötét, bársonyos ajkak, az alsó ajka telt és 

csábító. Meg akartam nyalni, harapni, érezni ahogy a testem 

különböző pontjait érinti meg vele. 



Derek egészen addig magában tartotta a gondolatait 

míg Wiley ki nem ment a dolgaiért. Fejben számoltam vissza, 

vajon hány másodperc kell neki, hogy megemlítse. Egy, kettő, 

három….  

- Ő nem meleg, tudod. 

Ekkor már nevettem. Alig három másodperc. Ez egy új 

rekord.  

- Nem? – Elakadt a lélegzetem, a kezemmel a 

mellkasomon hátrafelé zuhantam a kanapéra – oda ahol 

nemsokára Wiley minden éjszaka aludni fog. Vajon 

meztelenül alszik? 

Derek egy párnával fejbecsapott. 

- Komolyan gondoltam, hülye. 

- Tudom. Ne aggódj. Tökéletesen tisztában vagyok 

vele. -  De semmi nem állíthatja meg a fantáziámat, ha már itt 

tartunk, véletlen nem tudod, hogy meztelenül alszik-e? 

- Jó. Mert biztos vagyok benne, hogy az utolsó dolog, 

amire szüksége van most, a még több dráma. Az után, hogy azt 

a szarságot csinálta vele a szobatársa. 

- Milyen szarságot? – Annyit mondott, hogy a srác 

barátnője bekötözött és képtelen volt tovább együtt élni velük. 

- Dugtak a konyhaasztalon vagy mi? 

Derek megrázta a fejét. 

- Fogalmam sincs. Nem akart róla beszélni. Annyit 

mondott, hogy összebalhéztak, és nem az a benyomásom, hogy 

ez csak egy kis nézeteltérés lett volna. 

Ez szokatlan volt. Úgy tudtam Wiley minden apró 

dolgot elmond Dereknek – hisz évek óta a legjobb barátok. 

Plusz Wiley nem az verekedős fajta. 



- Bizonyára eléggé rossz volt ahhoz, hogy egy 

hónappal korábban kiköltözzön. 

- Talán majd elmondja a részleteket, ha lenyugodott. 

- Igen, talán. 

Ez volt három hete, és sem Dereknek, sem nekem nincs 

ötletünk, hogy valójában mi történhetett Ben és Wiley között. 

Kíváncsi vagyok, de most őszintén? Sokkal boldogabb 

vagyok attól, hogy Wiley beköltözött hozzánk. Összezavar 

vagy sem, szeretek körülötte lenni. Mikor ő és Derek 

múltévben végeztek az egyetemen, attól féltem ezentúl nem 

látom olyan sűrűn Wileyt. De egyáltalán nem így lett, sőt pont 

az ellenkezője valósult meg. Lily, Derek barátnője, ebben az 

évben külföldön tanul, ami miatt Derek és Wiley több időt tölt 

egymással. Annak ellenére, hogy mindketten mesterszakon 

vannak, közben részmunkaidős állásuk is van. Derek egy 

építészeti cégnél asszisztens, míg elvégzi a tanári szakot, 

Wiley pedig egy befektetési vállalatnál van, ahol megígérték 

neki, hogy visszafizetik a diákhitelét, ha náluk marad, miután 

lediplomázott. Egyikük sem keres túl sokat, de még így is több 

pénzük van, mint nekem, ráadásul egyikük sem tud főzni még 

ha az életük múlna rajta. Szóval ők vásárolnak és én főzök. A 

főzés mindig megnyugtatott, így hát minden nap reggelit és 

vacsorát csinálok nekik, még akkor is mikor este randim van. 

Egy csomó barátom panaszkodik, azért mert nem tud 

randizni. A randizással sosem volt gondom. Randizom. Sokat. 

Csak sosem lesz belőlük kapcsolat. És nem azért mert 

alkalmatlan lennék a kapcsolatokra.  Semmit nem akarok 

jobban, mint egy állandó partnert. A probléma az, hogy 

szerelmes vagyok. Wileyba. Ami még ennél is nagyobb 

probléma, hogy minden este ott terpeszkedik a kanapén, mind 



a százkilencven centijével. És a tudat, hogy otthon van, arra 

ösztönöz, ne vigyem haza a randi partnereimet. Azért akarok 

hazamenni, mert tudom, hogy ő is ott van. 

Micsoda pasi. Pont az én lakásomban. Egy szexi 

tetoválás kanyarog keresztül az eszméletlen széles vállain – a 

tetoválás, aminek minden egyes részletét igyekeztem 

megjegyezni azokban a lopott pillanatokban, mikor nem volt 

rajta felső. Nem úgy hangzik, mintha túl nagy probléma lenne, 

ugye? Eltekintve attól a ténytől, hogy a bátyám legjobb barátja. 

Vagy, hogy öt éve ismer, mikor még egy tizenhat éves dinka 

voltam. Vagy, hogy úgy gondol rám, mint a testvérére. Vagy, 

hogy Derek szeret mindig arra emlékeztetni, hogy heteró.  

Na, igen. Ahogy mondom. Probléma. 

Wiley átfordult a kanapén, és nekem arra kellet 

koncentrálnom, hogy feltörjem a tojásokat és a héjukat a 

kukába dobjam, ellenálljak a kísértésnek, hogy nézzem. Ami 

sosem működött. Minden reggel, kivétel nélkül, a takaró a 

padlón landolt, mikor átfordult. Jelenleg, azon kívül, hogy 

kibaszott boldog voltam, amiért nyomon követhettem ezt, már 

tudtam, a fekete sport boxeralsójában aludt.  

Van neki minden színben. Tengerészkék, sötét zöld, 

világos és sötét szürke, és fekete. Nem mintha megjegyeztem 

volna őket…….. na jó, megtettem. Minden egyes darabot, 

beleértve a kék és fehér csíkos sima boxereket, amit csak akkor 

hord, ha a többit elfelejti kimosni. Térjünk vissza a sport 

boxerekre, a fekete volt az abszolút kedvencem. Nem tudom, 

hogy az anyaga miatt vagy pusztán a tény, ahogy kiemeli a 

fekete szőrcsíkot, ahogy eltűnik benne, de ha ezt viselte 

lehetetlen volt, hogy ne nézzek oda. 



Ellenőriztem van-e reggeli merevedése, de az 

összegyűrt takaró miatt nem lehettem biztos benne. Az övében. 

Az enyém, na, az már egy másik történet. A farkam Wiley 

minden egyes mozdulatára keményebb lett. Minden reggel 

szűk alsót veszek fel, hogy ne zavarjon, míg reggelit csinálok. 

Omlettet készíteni nem a legcsendesebb dolog 

akárhogy is próbálom. Sikerült a serpenyőt viszonylag halkan 

a tűzhelyre tenni, de ahogy a lángok átmelegítették a serpenyőt 

a vaj benne elkezdett sercegni. A figyelmemet a reggeli felé 

őszpontosítottam elszakítva gondolataimat Wileyról néhány 

percre. Ráadásul hazudnék, ha letagadnám azt, hogy szeretek 

neki reggelit készíteni. 

Tudom, ez úgy hangzik ,mintha egy istenverte ötvenes 

évekbeli háziasszony lennék, de nem tudok rajta változtatni. 

Én jól főzök, és ő szeret enni.  Különösen azokat a hangokat 

szeretem, amiket Wiley akkor ad ki, mikor valami olyat 

csinálok, ami különösen ízlik neki.  Ezeket a pillanatokat, 

ezeket a perceket az agyam azon részében tárolom, ami a 

fantáziámat táplálja. És a legnagyobb részük ezeknek a 

fantáziáknak – oké teljes mértékben – Wiley a főszereplője, 

ezeket a kibaszott cuki hangokat arra tartogatom mikor én és a 

markom vagyunk. A tojás hangosan elkezdett sercegni, ahogy 

beleöntöttem a serpenyőbe, és ez volt az a perc, mikor Wiley 

megmoccant. Úgy tettem, mint aki nagyon a tojásra figyel, 

mikor valójában csukott szemmel is képes vagyok omlettet 

készíteni. Minden egyes lopott pillantás egy újabb kincs. 

Ahogy a karján az izmok megfeszülnek és kidudorodnak 

mikor nyújtózik. Először a feje fölé, majd felül, majd hátrafele. 

Ugyan azok a mozdulatok minden reggel. Ugyan az a hatás a 

pulzusomra is minden reggel.  



Kitoltam a tojást a serpenyő szélére, vigyázva nehogy 

túlsüljön. Nem szereti, ha a tojás túl van sütve. Nem mintha 

panaszkodott volna. Ő és Derek is abszolút hálásak 

valahányszor étel kerül eléjük.  De mindig extra figyelmet 

szentelek annak, hogy a tojás sárga és lágy maradjon, csak úgy 

mint annak, hogy a kávé extra erős legyen. És, ha ez nem lenne 

elég furcsa, az az ízesített kávétejszín, amit szeret, ott van a 

hűtőben. Tudom, mit szeret és azt szeretném, ha boldog lenne. 

Mert az engem is boldoggá tesz. Ez az egész olyan bénán 

hangzik, de ez volt az igazság. Tudom, hogy ettől nem leszünk 

egy pár, de ha ez a legtöbb, amit megtehetek, akkor boldogan 

megteszem.  

Wiley átfésülte a kezeivel dús fekete haját, majd a 

lehető legszexisebb módon, amit ellehet képzelni, felállt.  

- Reggelt. 

Eléggé morgós volt, reggelente, míg nem kapott kávét. 

- Reggelt. A reggeli tíz perc múlva kész. 

Az az álmos mosoly, amit felém küldött megdobogtatta 

a szívem. Istenem mit meg nem adnék, ha ezt a mosolyt egy 

reggeli szeretkezés után kapnám, ahelyett hogy a reggeliről 

beszélünk. De ismétlem, azzal elégedjek meg, amit 

megkaphatok.  

Ahogy ott állt, a lábaim elgyengültek. Izmos és 

tökéletes combok, isteni vádlik. Sosem tudtam úgy nézni a 

hasizmaira, hogy ne akarjam a nyelvem végighúzni rajtuk. 

- Elmegyek, gyorsan lezuhanyozom. 

- Rendben. Szerintem Derek még alszik. 

Wiley a fürdő felé indult, és én addig bámultam, míg a 

fürdőszoba ajtó be nem csukódott mögötte. Egyáltalán nem 



hallottam Derek mikor jött ki a szobájából. Ugrottam egyet, 

ahogy a fülembe suttogott. 

- Ő heteró.  

- Ezt ugye feltétlen meg kellet említened. 

- Csak nem akarom, hogy fájjon. Te is tudod. 

Tudtam. Dereknél jobb testvért nem is kérhettem 

volna. Azóta sportol, hogy megtanult járni, de soha egyetlen 

nap sem telt el úgy, hogy nem figyelt volna oda az ő csacsi, 

művész kisöccsére – lásd rám. Sosem keltettem azt az illúziót, 

hogy heteró lennék, így mikor gólyaként bekerültem a 

középiskolába mindenki tudta. Ez így jó volt nekem. Sosem 

szégyelltem, és sosem rejtegettem. De én voltam az egyetlen, 

aki ezt felvállalta az iskolában.  

Derek volt a másodkapitánya az iskolai rögbi 

csapatnak, és három évvel járt felettem. Más srácok az ő 

pozíciójában biztos megpróbáltak volna távolságot tartani a 

meleg rokonuktól – de nem Derek. Mindenki tudomására 

hozta, hogy a testvére vagyok, és ha bárki piszkálni mer, az 

nem csak vele, hanem az egész rögbi csapattal kerül szembe. 

Nagy tisztelet vívott ki magának a csapatban, tudta, hogy az 

után is megfognak védeni, miután ő leérettségizett. És ez így 

is lett. 

Ők segítettek mikor bezártak az iskola folyosóján az 

egyik szekrénybe, vagy mikor a lányöltözőbe zártak be. 

Biztonságban éreztem magam tudva, hogy vigyáznak rám. 

Azért is, mert a focicsapat egyáltalán nem volt nyitott. De mi 

volt az abszolút kedvencem a rögbi csapatban? Az, hogy Wiley 

csatlakozott az életünkhöz. 

Wiley végzősként került az iskolánkba. Az anyukája – 

egyedülálló – új munkát kapott ahol extra hosszú volt a 



munkaidő, szóval tulajdonképp a családunk örökbe fogadta őt. 

Amit nem bántam egy kicsit sem. Mikor először megláttam, 

egyből lenyűgözött. 

Furcsa, mikor először találkoztunk épp reggeliztünk. 

Derek mondta neki, hogy jöjjön át, én omlettet csináltam anya 

pedig két csomag bacont sütött ki, majd körbeültük az asztalt, 

hogy megismerjük Wileyt. Megpróbáltam nem bámulni, és 

mikor Wiley kiment a mosdóba, Derek megrázta felém a fejét.  

Nem kellet semmit sem mondania, tudtam mit jelent. 

Fájt, mert addig fel sem fogtam, hogy mennyire elvarázsolt 

Wiley, másrészt mert belezúgni egy heteróba reménytelen. 

Elszomorító. Még egy ember, aki elérhetetlen. 

Wiley el tudta érni, hogy ne fájjon. Ő nem csak vicces 

volt, belőle áradt a vidámság. Bármikor volt nálunk, 

legtöbbször mikor étkezési idő volt, össze-vissza bohóckodott, 

például elkezdett zsonglőrködni a zsemlékkel, vagy eldugta a 

tojásokat a konyhában – csak azért, hogy anyát és engem 

megnevettessen. És mi úgy nevettünk, hogy a könnyünk is 

kicsordult. Úgy gondolom, hogy szerinte visszafizetheti 

valamilyen szinten azt az étel mennyiséget, amit nálunk evett, 

ha boldoggá tesz minket. És itt rohadt sok kajáról beszélünk.  

Derek és Wiley is megpróbáltak atlétikai ösztöndíjat 

szerezni, amivel kitudták fizetni az egyetemi tandíjukat, és 

ezen keményen dolgoztak. Emiatt annyit ettek, mint tíz másik 

ember. Ez az oka, amiért olyan jól főzök. Egy időben 

megfordult a fejemben, hogy gasztronómiát tanuljak, de a 

művészet hangosabban hívott. Lehet az sem segített, hogy a 

legjobb művészeti programja annak az egyetemnek volt, ahova 

Derek és Wiley is jártak. 



Három évvel később pedig ösztöndíjas lettem miután 

megnyertem egy országos művészeti versenyt. És kik voltak 

azok, akik ujjongtak mikor átvettem a díjamat? Derek és Wi. 

Ez az oka amiért szerelmes lettem belé. Nem csak azért 

mert kibaszott helyes, sosem tudtam úgy ránézni, hogy ne 

jutott volna eszembe, hanem azért, mert eltudom képzelni, 

milyen lenne ha az életem része lenne sőt. Ilyenkor én voltam 

a világ legboldogabb embere. Természetesen a képzeletbeli 

forgatókönyv szerint ő is boldog volt…….. és meleg. 

Nyilvánvalóan felé semmi nem látszott az én gondosan 

felépített álomvilágomból.  

A lágytojásokat beletettem egy kivajazott hőálló 

edénybe, raktam rá brokkolit, kockára vágott sonkát és az 

egészet megszórtam reszelt sajttal, majd betettem a sütőbe. 

Mielőtt elmennek dolgozni, csinálok hozzá pirítóst. Ha rájuk 

hagynám, Derek és Wiley nem ennének semmit, csak protein 

shakeket. Próbáltam nekik egy kiegyensúlyozott diétát 

összeállítani. A mézes pirítóst zabkenyérből csináltam, amit a 

sarki boltban vettem, és annyi zöldséget, amennyit csak el 

tudtam készíteni. Biztos voltam benne, hogy anya büszke 

lenne rám. Sokkal jobban hasonlítok rá, mintsem azt szeretem 

beismerni. Én is inkább reggel eszem szénhidrátot. Szeretem a 

pirítósom vastagon megkenni mogyoróvajjal és mézzel, vagy 

szeletelt eperrel, hozzá pedig gyümölcsturmixot inni.  

Beledobtam egy marék fagyasztott epret, két banánt, 

kakaóport és görög joghurtot a turmixba, aztán elindítottam. 

Először kitöltöttem magamnak egy adagot, majd raktam a 

maradékba fehérje port, aminek mindketten rabjai, és újra 

összekevertem. Derek kezébe adtam egy teli pohárral, amit egy 

húzásra meg is ivott. 



A fürdőszoba ajtó kinyílt, és Wiley nagy léptekkel 

vonult ki mosolyogva egy szál törölközőben, párát hagyva 

maga után. A táskái fölé hajolt és kotorászott bennük. A 

legjobb helyről nézhettem végig, ahogy farmert és pólót vesz 

elő, majd visszamegy a fürdőszobába. Mondtam már milyen 

kibaszott jó teste van? Valahogy a törölköző még dögösebbé 

teszi, talán azért mert könnyű elképzelni milyen lenne nélküle. 

Rendszerint szeretek rögtön utána zuhanyozni. Talán 

azért mert, ahogy ugyan azon a párás levegőn osztozunk, és 

egyre melegebb lesz, ahogyan zuhanyból kifolyik a meleg víz 

elképzelem, mennyivel forróbb lenne, ha ő is itt lenne velem. 

De ma ez nem lehetséges. Derek stoppolta le előttem a 

zuhanyt. A mesterszakosoknak különbözik a tantervük az 

egyetemistákétól, nekik hosszabbak és előbb is kezdődnek az 

óráik, mint az enyémek. 

Ez most nekem pont jól jött, mert a harmadéves 

projektemet nemsokára le kell adnom, és a mai tervem az, 

hogy összeszedem a vázlataimat, amik kellenek a portfólióba. 

Jön hozzám egy modell három óra múlva, és remélem segít 

abban, hogy összerakjam a hiányzó beállásokat. 

Lett egy kis lemaradásom az elmúlt hetekben, mióta 

Wiley beköltözött. Az egy dolog, ha összeköltözöl vonzalmad 

tárgyával. Egy másik dolog az, ha minden este egy 

félmeztelen, tetovált tökéletesség terül el a kanapédon, és 

beszélgetni vele  sokkal szórakoztatóbb, minthogy befejezzed 

a feladatod. Az sem segített, hogy az utolsó két modell 

lemondta a megbeszélt találkozókat.  

Remélem a mostani megfelelő lesz, különben nagy 

bajban vagyok. Be kell fejeznem a rajzaimat, még a határidő 



lejárta előtt, vagy elszalasztok egy nagy lehetőséget, hogy sok 

pénzt kapjak, és kiállíthassak a neves Dorman Galériában. 

Wiley beballagott a konyhába, a haja nedvesen volt 

hátrafésülve. Csípőfarmer volt rajta, amitől nehéz volt 

gondolkoznom. Ahogy áthúzta a fején a pólóját, végre az 

agyam újra működésbe lépett.  

- Jó az illata. – Megfogta a kávéskannát, és öntött két 

bögrébe. Egyet magának egyet nekem. Az enyémbe tett két 

cukrot, tejszínt, aztán kivette a hűtőből azt a furcsa karamellás 

szart magának. Az ilyen dolgok, hogy tudja, hogyan iszom a 

kávémat olyanok, mintha egy pár lennénk. De nem vagyunk 

azok. Lakótársak. Barátok. Semmi több. És soha nem is lesz 

más. 

Szedtem tojást a tányérjára, a maradékot pedig 

visszatettem a tűzhelyre fóliával lefedve, hogy melegen tartsa 

Dereknek. Wiley elvette a tányérját.  

- Ha valaha is meggondolnád magad a művészeti 

sulival kapcsolatban, nyugodtan legyél séf.  

- Ez csak tojás. 

- Ez nem csak a tojásokról szól. Minden, amit csinálsz. 

Tudom, hogy anyukád azt mondta jó vagy, de évek óta jobban 

főzöl, mint ő. 

- Meg ne hallja, hogy ezt mondod, sokkal jobb 

sajttortát csinál, mint én, és a végén nem kapunk többet. 

- Rendben. Nem akarok lemondani a sajttortáról. De 

tényleg. Fantasztikus vagy.  

- Ki a fantasztikus? – Kérdezte Derek. 

Neki is vizes volt a haja, amiből még víz csepegett. 

Nem szexisen, inkább rendetlenül, telecsepegtette a padlót, 

amiről aztán az én zoknim szívja majd fel. 



- Megtanulhatnád végre, hogy szárítkozz meg, ha 

kijössz a zuhany alól.  

- Bocsi. Rendszerint erre a lányok szoktak figyelni. 

- Kedves. 

- Csak viszonzom a szívességet, szemet szemért, tartja 

a mondás. 

- Alig várom, hogy Lily félévének kint vége legyen. 

Majd ő visszatart attól, hogy telecsepegtesd a padlót.  

Wiley kuncogott. 

- Bocsánat, anya. – Mondta Derek. 

Égett az arcom. Tudom, hogy csak ugrat de, hogy pont 

Wiley előtt hív ’anyának’ rettenetesen zavar. Azt szeretném, 

ha úgy látna……. engem…… jobbnak. Már nem vagyok 

stréber, mint egykor. Most már futok, és rengetegszer körbe 

bicikliztem a várost. Erősebb és izmosabb lettem, csak nem 

annyira, mint ők. Már megint. Rengeteget számítana, ha Wiley 

meleg lenne. De…. 

- Srácok, ugye ma délután nem lesztek itthon. – Kérlek 

mondjátok, hogy igen. 

- Miért? Csak nem randid lesz? – Derek olyan gyorsan 

lapátolta be a reggelijét, hogy nem értettem hogyan nem fullad 

meg.  

Wiley csendben itta a kávéját, de látszott rajta, hogy a 

válaszra vár. 

- Nem randi. – Mondtam. – Legalább is nem ezen a 

délutánon. Csak egy modell jön hozzám, hogy be tudjam 

fejezni a vázlatokat. 

- Meztelen modell? – Emelte meg a szemöldökét 

Derek. 

- Nem. 



- Akkor igen, én nem leszek itthon. 

Hozzávágtam a konyharuhát, Wiley csak nevetett. 

Istenem, de szeretem, ahogyan nevet!  Olyan mély, és 

gazdagon tölti be a teret. El tudnám hallgatni örökké. 

- Köszönöm a reggelit Davy – borzolta meg Derek a 

hajam. 

David, akartam mondani, de tudtam, hogy neki örökre 

Davy maradok. 

- Te vagy a legjobb. – Mosolygott Wiley miközben 

berakta a tányérját a mosogatóba.  

Mikor végre elmentek, ránéztem az órára. Volt másfél 

órám arra, hogy rendbe tegyem a konyhát, vegyek egy 

zuhanyt, és előkészítsem a dolgaimat. 
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Második fejezet 

 

Még múlt éjjel írtam üzenetet a modellnek, hogy 

emlékeztessem a mai találkozónkra, de most két órával a 

megbeszélt idő után, még mindig nincs sehol. Körbe - körbe 

járkáltam a lakásban, és kényszeredetten az új üzeneteket 

néztem. Semmi. Nincs üzenet. A lakás csengője sem szólalt 

meg. Helyette meghallottam az eltéveszthetetlen hangját 

annak, hogy Wiley jön felfelé a lépcsőn. 

A bejárati ajtó kinyílt, és Wiley ledobta a leveleket az 

előtéri asztalra. Riadtan nézett mikor meglátott. 

- Bocsánat – nézett körbe. – Még itt van a modell? Úgy 

gondoltam, hogy mostanra már végeztél, és visszajöttem. 

- Semmi baj. – Rádobtam a rajztáblámat az asztalomra. 

– Gondolom nem láttál egy jó felépítésű pasit, elveszetten 

bolyongani az épületben, ugye? 

- Nem. Miért? Randi várható?   

- Várhatóan elbukom ezt a hülye évet, mert nem találok 

egyetlen átkozott modellt sem, aki megtartaná az ígéretét. 

Wiley lovagló ülésben leült az egyik konyhaszékre. 

- Most hülyéskedsz velem? Ez sem jött el? 

Bólogattam. 

- Basszus. Mi van az emberekkel? 

- Nincs ötletem. Nem mintha ezért nem kapnának 

pénzt.  

Wiley megrázta a fejét. 

- Sajnálom. Ez szívás. Amúgy mit akarsz, mit 

csináljanak a modellek? Bonyolult? 

- Egyáltalán nem. Mindennapi pózok. Ők megtartják, 

én lerajzolom. 



- A nem, számít? 

 Ez felkeltette az érdeklődésem. 

- Tessék? 

- Férfiak kellenek, ugye? Vagy nőkre is szükséged van 

még? 

- A férfi jó. Minden az alakról és a mozgásról szól. 

Tessék. – Kinyitottam a portfóliómat, és megmutattam neki a 

rajzokat arról a két ülésről, amit sikerült megcsinálnom. Az 

egyik, egy lány a tánc szakról, aki végigcsinált egy nyújtási 

gyakorlatsort, adva nekem húsz egyedi pózt. A másik egy srác 

a gimnasztika csapatból, aki felhúzódzkodott a korlátra 

huszonötször. A többiek mind lemondták. És ez már nagyon 

nem vicces. 

- És mi van velem? - kérdezte Wiley. 

Rábámultam, hátha nevetni kezd, de komolynak 

látszott.  

- Modellt akarsz állni nekem? 

- Nem tűnik bonyolultnak. És a munkáid nagyszerűek. 

Milyen kár lenne, ha nem tudnád befejezni, mert néhány lúzer 

átvert téged. 

Erre nem számítottam. Tényleg meg akarja tenni? De, 

ami sokkal fontosabb, én akarom-e? Ha nézem, emlékezni 

fogok még rá, hogyan kell használni a ceruzát? Ha a képek túl 

erotikusak lesznek, feltűnhet-e valakinek, hogy rágerjedtem az 

alanyomra? 

Kit érdekel? Ordította a farkam. Nos, kezdheted 

bámulni őt. Csináld! Csináld!  

- Úgy értem, ha nem vagyok jó alapanyag….. -  Wiley 

megállt, lerántotta a felsőjét, és a székre dobta. Szabadon 

megcsodálhattam a hasizmainak minden egyes kockáját.   



Egyenesen állt, csípőre tett kézzel. A nyelvemen volt, hogy 

biztosítsam afelől, a prezentációja sikeres volt. 

- Nos, te….. 

- Rajz kompatibilis vagyok? – Az incselkedő hangsúly 

a hangjában majdnem megölt. 

- Persze. 

- Hol akarsz engem? 

Ó, istenem! A padlón… a fürdőben… az ágyamban… 

rajtam…. 

- Mit szólnál az ablakhoz? Ott most jók a fények. 

Megfordult, tett pár lépést a nagy ablakfülke felé. A 

hátán az izmokat épp olyan szórakoztató volt nézni. Nagyot 

nyeltem, arra kényszerítve magam, hogy nyugodjak már le. 

- Azt akarod, hogy feléd nézzek, vagy az ablak felé? 

Akarlak. A francba.  

- Miért nem kezdjük azzal, hogy kinézel az ablakon, 

mintha várnál valakit. 

Az egyik karját feltette, a másik karjával 

nekitámaszkodott az ablakkeretnek, így oldalról láthattam a 

tökéletesen kidolgozott felsőtestét. 

- Így milyen? 

- Tökéletes. Maradj így. 

Egy kicsit remegett a kezem, ahogy megfogtam a 

ceruzát. A tökéletes ebben az esetben nem csak szófordulat. 

Tökéletes volt, minden egyes négyzetcentiméteren. Legalább 

is ott ahol láttam. Megpróbáltam arra összpontosítani, hogy 

elkezdjek rajzolni 

Igyekeztem figyelni az időre, megkértem körülbelül 

ötpercenként, hogy váltson pozíciót. Nem akartam, hogy 

begörcsöljön. A ceruzám csak úgy repült a vázlatfüzetem 



oldalain.  Néhányszor átváltottam szénre, gyorsvázlatot 

készítettem csak a teste kontúrjára koncentrálva. Árnyékok, 

fény, hullámok, domborulatok…..  Annyira belemerültem, 

hogy megijesztett, mikor megszólalt. 

- Nem vagyok művész vagy bármi, de nem kellene rám 

nézned valamikor? 

Melegség kúszott fel a nyakamon egészen az arcomig. 

Bassza meg! Rápillantottam, majd vissza a vázlatfüzetemre. 

Ahogy a pózok változtak, úgy jött lassan egyre 

közelebb hozzám. Attól féltem, ha egy másodpercnél is tovább 

nézek rá, észreveszi az összes nem igen művészi 

gondolatomat, amik a fejemben kavarogtak. Nem szakmai. 

Nem baráti. A legtöbbjük pornográf, és néhány illegális 

némelyik államban. 

Éreztem, ahogy mereven néz rám. 

- Mind kész. – Megköszörültem a torkom. Talán azért 

volt olyan rekedt a hangom, mert kiszáradt a torkom. 

- Most már mozoghatsz. 

Nyújtózott, megropogtatta a hátát, és ez arra késztetett, 

hogy felajánljak neki egy masszázst. Mielőtt még lapozhattam 

volna egy tiszta oldalra, elindult felém. Szemei rátapadva a 

rajzasztalon szétszórt rajzokra. Áthajolt felettem, óvatosan 

széttolta a papírokat, hogy mindet láthassa. Most már tényleg 

nem tudtam ránézni. Nem, hogy ilyen közel van. Nem, hiszen 

látja a rajzokat. Nem, mikor kavarog bennem a zavarodottság, 

nem kapok levegőt.  

- Kibaszottul bámulatos vagy, ugye tudod. 

Az őszinteségtől a hangjában összeszorult a 

mellkasom. Majd megérintette a vállam. Csak egy könnyed 

érintés, de a testem minden egyes porcikájában éreztem. 



Próbáltam nem ráfigyelni, de képtelen voltam rá. Borzongás 

futott végig rajtam. Összerándultam, arra számítva, hogy így 

elenged, de helyette erősebben fogott.  

A szívem eszeveszetten kalapált, vetettem rá egy lopott 

pillantást. Az izmok az állkapcsán megfeszültek, majd 

elernyedtek, ahogy tanulmányozta a rajzokat. Nem tudtam 

levenni a szemem róla. Ahogy ebből a szögből néztem olyan 

volt, mint egy isten, akit kőből faragtak ki. Tökéletes, újra ez 

a szó hatolt keresztül az elmémen, olyan hangosan, hogy 

csodálom nem mondtam ki fennhangon.  

Becsukta a szemét, felém fordult. Megmerevedtem, 

nem tudtam, mit akar mondani, vajon tisztában van-e vele, 

hogy a keze még mindig a vállamat szorongatja. A lehelete 

meleg, édes, egy kis mentollal. 

- Nem tudok rajzolni, de én is pontosan tudom, hogyan 

nézel ki. 

- Ó, tényleg? Milyen színűek a szemeim? 

- Zöldek. Az idő nagy részében. De sötétek lesznek, 

szinte feketék, ha valamire koncentrálsz, vagy ha dühös vagy. 

A szívem kihagyott egy ütemet. 

- Ilyenek? 

- Igen. A hajad sötétbarna, de ha sok időt vagy napon, 

akkor rézszínű csíkok jelennek meg benne, és szeplős leszel, 

de csak az orrod felett. 

Égett a mellkasom. Vajon mindenkiről megjegyez 

ilyeneket?  Ilyen…. bensőségesen. 

Folytatta a beszédet.  

- Mindig is nagyon vékony voltál, de mostanra 

megváltoztál. Jó úszó lehetnél, ha akarnád. Felépítésre olyan 

vagy.  



Úgy gondolja megváltoztam? 

- Nagyon hosszú ujjaid vannak. És ha sokat festesz, 

néha az ujjaid festékfoltosak. 

Ahogy hallgattam őt elfelejtettem levegőt venni. 

A szeme tényleg nagyon közel van. 

- Van egy vakbélműtéti heged a csípődön, és egy heg a 

combodon akkorról, mikor egy seggfej kifutott a biciklid elé. 

És van egy jégkrém alakú anyajegyed. – Kinyitotta a szemét 

és egyenesen rám nézett. – Itt a nyakadon. 

Lefagytam, ahogy a hüvelykujját végigfuttatta a 

kulcscsontomon, fel, egészen az anyajegyig. 

Megérintett. 

- Nagyszerű a megfigyelőképességed. Mindent 

elmondtál, amire egy rajzművésznek szüksége van. 

Oda vissza ingatta a fejét. 

- Nem jegyzem meg ezt a sok szart más emberekről. 

Magamban tartani a következőt lehetetlen lett volna, de 

nem is akartam többet. 

- Szóval akkor te hogyan….. 

- Mert rengeteg időt töltöttem azzal, hogy téged 

néztelek. 

- Miért? – Az ujjai továbbra is könnyedén a nyakamat 

simogatták, és én megpróbáltam nem elájulni. 

- Szeretlek nézni. És eltűnődni azon, hogy te is ugyan 

így nézel rám. 

Mint egy testvérre? Mint egy barátra? Mint egy……  

Ledöbbentem, tényleg azt gondoltam, hogy bármelyik 

pillanatban eltávolodhat. De nem. Közelebb araszolt, a keze 

még mindig a nyakamon és húzott közelebb magához. 



Öt éve fantáziáltam arról, hogy Wiley megcsókol. Jó 

sokat. A bonyolultabbak az ágyban, a zuhanyzóban vagy 

medencében végződtek. De egyik sem készített fel arra, hogy 

milyen érzés lesz abban a pillanatban mikor azok az ajkak – 

azok az abszolút tökéletes ajkak – találkoznak az enyémekkel. 

A csók maga volt a gyönyör. Ajkaink egymáshoz 

illettek. Hallottam olyanról, hogy két ember úgy illik 

egymáshoz, mint egy kirakós két darabja, vagy hogy vonzzák 

egymást mint a mágnesek. Szóval ezt volt az, amiről beszéltek. 

Ez az. Feltételeztem. Ez kell, hogy legyen. Egy végső, 

mindent elsöprő csók, amire egész életemben emlékezni fogok. 

Elsodorta a pillanat és megcsókolt – semmi több. 

Ekkor bedugta a nyelvét az ajkaim közé, hogy őrjítő 

táncba hívja az enyémet, olyan mélyen kutatóan, hogy 

lábujjhegyre kellet állnom, hogy lépést tudjak vele tartani. 

Pokolba, bármit megtennék, hogy ez a csók folytatódjon, ez a 

pár gyönyörű pillanat, ahogy a nyelvünk összeér, a vágy, 

ahogy lélegzik. Csak remélni tudom hogy, ez az, amit akar. Én 

vagyok az, akit akar. Amikor abbahagyjuk a csókolózást 

néhány kínos pillanat, magyarázkodás következik, ez hogyan 

történhetett meg. Esetleg még viccel is… Tudni fogom, hogy 

ez minden, már az ő részéről. Elhúzódtam, hogy levegőt 

vegyek, féltem mit fogok látni az arcán. 

Csakhogy nem azt láttam, amit vártam. 

Wiley pupillái nagyok és sötétek voltak, ajkai enyhén 

szétnyíltak. Ismerem ezt a nézést. Láttam már, csak nem azon 

az egyetlen férfin, akin látni akartam – rajta. De most itt van. 

Világosan, mint a nap. A szemhéja félig leeresztve, a sötét 

szempillák árnyékot vetnek a tekintetére, arca kipirult, gyorsan 



és felületesen lélegzett. Akarta. Annyira, hogy láthattam, 

érezhettem. 

Ekkor belém hasított a felismerés. Akar engem.  

Szent szar. Lehetséges? Ez alatt a sok év alatt, 

mindvégig engem akart? Mielőtt befejezhettem volna a 

gondolatot, újra megragadott, levette a pólómat és forró 

ölelésbe zárt, hogy minden gondolatom elpárolgott. Bőr a 

bőrhöz. Olyan volt, mintha egybeolvadtunk volna. Soha nem 

éreztem ilyen forróságot. 

Egyik kezével megfogta a nyakamat, a másik kezével 

a csípőmet, megfordított és elhátráltunk a kanapéig. Oda, ahol 

hetek óta aludt. A kanapéhoz, ahová minden este kijártam 

álmomban meglesni, ébren van-e még. A kanapéhoz, amin 

most háton fekszem, és ő fölém magasodik. 

A súly, amivel rám nehezedik mindennél jobb érzés. 

Felülmúlja az elképzeléseim. A csípőjét mozgatva, 

megmutatta nekem, mennyire fel van izgulva. Ahogy a 

hímvesszőink egymáshoz dörzsölődtek, csak a farmer és a 

kétség választotta el őket.  Minél jobban csókolt, a kétség úgy 

szállt ki az ablakon. Kinyúltam, hogy megsimogassam a hátát, 

de ő elkapta a kezem, a fejem fölé szögezte. Fájdalmasan meg 

akartam érinteni, de visszatartott, míg csókolt, és ahogy újra 

rám nehezedett, eddig soha nem tapasztalt érzést váltott ki 

belőlem. 

Együtt mozogtunk, mintha szeretkeznénk. Már-már 

úgy éreztem, elélvezek. Olyan közel voltam, hogy a lábaim 

beleremegtek. Ekkor a lenti ajtó kinyílt, és léptek hallatszottak 

felfelé a lépcsőn. 

Bazd meg Derek! 



Wiley lemászott rólam, odadobta nekem a felsőm. Egy 

másodperccel azelőtt vettem fel, hogy Derek belépett volna a 

lakásba. Ledobta a kulcsait a levélkupacra. Ekkor észrevette, 

hogy figyelem. 

 Visszahunyorított rám. 

- Mi a helyzet? 

Köhögtem egy keveset, és imádkoztam, hogy a 

hangom normálisan szóljon.  

- Semmi. Már megint felültettek és Wi felajánlotta, 

hogy modellt áll nekem. 

Derek szemöldöke a magasba ugrott. 

- Ó, tényleg? Ez tök jó. Ha máskor is szükséged van 

modellekre, csak szóljál, és megkérdezek pár srácot a rögbi 

csapatból. Néhányan tartoznak nekem egy-két szívességgel. 

Ez volt Derek. Mindig átlát rajtam. Bár kíváncsi lennék 

mit mondana akkor, ha harminc másodperccel előbb lép be és 

meglátja Wileyt, amint elterül rajtam. 

- Úgy gondolom, megleszek. De köszi. 

Finoman megpróbáltam elkapni Wiley tekintetét, de 

nem jött össze, 

Derek elvett egy doboz müzlit a konyhapultról, és 

belemarkolt. 

- Wi ember, mehetünk? 

Menni? Hova mennek ezek?  

- Basszus, elfelejtettem. – Mondta. – Adj nekem két 

másodpercet. – Felkapta az egyik bőröndjét, és eltűnt vele a 

fürdőszobában. 

- Merre mentek? – Remélem egy teljesen hétköznapi 

kérdésnek hangzott, legalább is megpróbáltam úgy feltenni. 



- Kilences Bár. Egy nagy jöjjön-össze-a-csapat este. 

Iszunk, hogy elfelejtsük a múlt heti bukott meccset. Akarsz 

jönni? 

El akartam menni, de nem úgy, ahogy ő értette. A 

farkamnak és nekem szükségünk volt némi egyedül töltött 

időre, hogy megfogalmazzam mi is történt. Vagy majdnem mi 

történt. 

Istenem. Mi a pokol történt?!  

Lehet, csak képzeltem az egészet. 

Wiley kijött a fürdőszobából. Sötét farmer és fekete 

atléta volt rajta. Sokkal inkább modellnek nézett ki most, mint 

mikor lerajzoltam. Majdnem megkértem, hadd csináljak róla 

még egy gyors vázlatot, csak hogy legyen ürügyem még nézni. 

Derek nem öltözött át, de ő mindig jól néz ki. Ők ketten 

együtt gyilkos párost alkottak. És akkor arra gondoltam, vajon 

hány nő fog velük flörtölni ma este. Wiley heteró. 

Emlékeztettem magam. Vagy talán bi. Vagy talán csak 

kíváncsi. Teljesen mindegy. Ez egy egyszeri alkalom volt, és el 

kell fogadnom, hogy ennyi volt.  

A gyomrom görcsbe rándult a gondolatra. Újra érezni 

akarom az ajkait az enyémeken. Újra meg akarom őt ízlelni. 

Elfoglaltam magam az asztalomnál, összeszedtem a 

rajzokat, visszaraktam a ceruzákat a tartóba. 

Derek kinyitotta a hűtőt, és kivett egy Poweradet. Egy 

húzásra kiitta a felét.  

- Készem vagy? Megmondtam a srácoknak, hogy 

korábban oda megyünk és foglalunk asztalt. 

- Csak elteszem a telefonom. – Wiley odajött mögém, 

sokkal közelebb, mint kellet volna. A kezét rátette az enyémre, 



a haja csiklandozta a nyakam, és odahajolt a fülemhez. Meleg 

lehelete cirógatta a bőröm, miközben azt suttogta.      

- Este. 

Elvette a telefonját az asztalom melletti 

könyvespolcról, betette a zsebébe, aztán kiment az ajtón. 
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Harmadik fejezet 

 

Este. Ez csak egy szó, de mégis több száz gondolatot 

indít el. Én tudom mire gondolok, de ő hogy értette? Mi lesz 

este? Még több csók? A szobámban? Több valami? Vagy, 

rándult meg a gyomrom, talán bocsánatot akar kérni. Felejtsük 

el és tegyünk úgy, mintha semmi nem történt volna. A 

bőrömön először meleg, majd hideg futott át. Ki tudja, mit 

jelent, amit kifelé mutat. Felszedhet és haza is hozhat néhány 

lányt a bárból. Mindenki tudja, ha felakarsz szedni egy rögbi 

játékost, csak el kell menned a Kilences Bárba, vagyis 

rengeteg nő tudja. 

Istenem.  

Néhány óra alatt voltam reménytelenül szerelmes, 

majd egy pillanatra minden tökéletes volt, aztán meg attól 

kezdhetek félni, hogy ejtve leszek. Hogy a fenébe történhetett 

ez meg? Mára csak annyit terveztem, hogy rajzolok. 

- Szia Davy – Pörgette az ujján a kulcsait Derek. 

- Később találkozunk, David. –  Wiley addig nézett 

míg nem bólintottam, és utána, istenem segíts, kacsintott. 

Basszus, ő kacsintott, mintha valami kódunk vagy titkunk 

lenne, csak én nem tudom melyik. Most Wiley kedvel? Este 

folytatjuk, amit félbehagytunk? 

Az ajtó becsapódott mögöttük, hallottam, ahogy 

ledübörögnek a lépcsőn, majd becsukódik a bejárati ajtó. A 

nevetésük beszűrődött az ablakon, aztán meghallottam Derek 

kocsija ajtajának csapódását. Feldübörgött a motor, és 

elmentek. 

Ahogy a borzongás és a melegség váltakozott, 

leizzadtam.  Szükségem van egy zuhanyra, hogy kitisztuljon a 



fejem, a farkamat sem hanyagolhatom el. Lépjünk pályára, 

szép tiszta gondolatokkal. Jah, hajrá. 

Robotpilóta üzemmódban mentem be a fürdőbe. 

Zuhany kinyit. Ruhák le. Másodpercekkel azt követően, hogy 

beálltam a vízsugár alá, a kezem már körbe is fonta a farkam. 

Félárbocon voltam az eltelt időben. A farkam gyakorlatilag 

felsóhajtott, ahogy kitöltötte a markomat, és fel-le mozgattam 

rajta a nedves tenyeremet. Nem kellet sok. Azóta el akartam 

élvezni amióta ott voltunk a kanapén. A pokolba. Wileyt 

akarom. Csak emlékeznem kellet az ajkai ízére, és az elő 

váladék már is kifolyt. 

Elképzeltem a nyelvét a számban, a merevedéseinket 

egymáson, ahogy összedörzsölődnek. Ó, istenem, ahogy 

összedörzsölődnek, a súlya ahogy rám nehezedik. Gyorsabban 

simogattam magam, körkörösen cirógattam a makkomat, 

elképzelve ahogy ezt a nyelvével teszi – erős és nedves, pont 

annyira nyomja hozzá, hogy az őrületbe kergessen. A 

gondolat, ahogy a farkam a szájában van, eljuttatott a csúcsra. 

Gyorsan és intenzíven élveztem, magommal beterítve a 

zuhanyzó falát. 

Hagytam, hogy a nyugalom szétáradjon bennem. A 

meleg víz lemosta a maradék feszültséget, miközben 

samponoztam és leöblítettem. Majd megfogtam a szappant, és 

mosakodás közben, a gondolataim visszavándoroltak arra a 

szóra. Este. Erősebben dörzsöltem magam. Pontosan milyen 

tisztának is kellene lennem? Az agyam felidézte a legutóbbi 

orgazmusom, és már aktívan tervezte a következő 

megvalósításának a módját. 

Állj. Csak hagyd abba. Ő nem meleg.  



A szavak hatására elejtettem a szappant. Derek 

agymosására, most már magamtól ismételem ezt a mantrát. 

Jézus Krisztus.  

Gyorsan leöblítettem magam, ügyelve rá hogy 

mindenhonnan lemossam a szappant, és a fal is tiszta legyen. 

Olyan erősen dörzsöltem a törölközővel a fejem, hogy egy 

kicsit elszédültem, de így sem sikerült az idegességet kirázni a 

fejemből. Gőzfelhő követett a nappaliba. A kanapéról 

bámultam az órát. Hét óra. Csak arra tudtam gondolni, hogy 

Wiley és Derek még pár órát biztos ellesznek. Úgy látszik ez 

felettébb hosszú idő lesz, nehéz lesz józannak maradni. 

Az asztalomon heverő rajzok sem segítettek. 

Valahányszor rájuk néztem láttam Wiley szemeit az után, hogy 

megszakítottuk a csókot – azt az örült, forró csókot, ami azóta 

is folyton lejátszódott az agyamban – odamentem a kanapéhoz.  

Öt éve várok már, erre a tekintetre. Kéjvágy, 

szenvedély, szükség. Öt év.  Wiley lett minden. Egész idő alatt, 

nem hittem el, hogy valaha is bekövetkezik, hogy egy nap az 

ábránd valóra válik. Ahogy rám néz, tükörképe mindazon 

érzéseknek, amit én éreztem minden egyes kibaszott 

alkalommal mikor ránéztem. A tekintete olyan komoly, de 

annyira csábító, mintha a piszkos gondolatok a fejében az 

univerzum legfontosabb gondolatai lennének. 

Nekem is voltak. Minden olyan erkölcstelen dolgot 

megtehetett velem, amit csak akart – én csak vele akartam 

lenni. Öt éven át gondolkoztam rajta milyen a hangja mikor 

nyög, milyen a bőrének az illata, orgazmus alatt nyitva vagy 

csukva van-e a szeme. Morog, nyög, káromkodik, vagy teljesen 

csendben élvez el? Milyen messzire élvez? Céloz? Többször 

kilövell? Törölközőbe, zsebkendőbe, kendőbe élvez? Több száz 



éjszakát töltöttem el, hogy ezekről a dolgokról gondolkoztam. 

Talán végre választ kapok rájuk? Este? 

A kezeim megremegtek a gondolatra. Ha nem 

vigyázok tönkreteszem a rajzokat, amikkel a délutánt 

töltöttem. Beletettem a papírhalmot egy bőr aktatáskába 

biztonságmegőrzés céljából. 

 Filmet nézek. Talán az lefoglalja a gondolataimat. 

Pokolba lehetséges-e, hogy valaha elaludjak? 

Autó ajtó csapódott, és én lefagytam teljes öt 

másodpercre, visszatartott lélegzettel hallgatóztam. Semmi. 

Nem ők. És semmi esélyem rá, hogy elaludjak mielőtt Wiley 

hazaér. 
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Negyedik fejezet 

 

Egy kicsivel később meghallottam a lakás bejárati 

ajtajának a kattanását, hat óra illetve három és fél filmmel 

később. Meg voltam győződve róla, csak képzeltem az egész 

délutánt. 

Dereknek tompa volt a hangja, de meg tudtam 

mondani, hogy részeg. Mindig hangosabban beszél, ha részeg, 

és hiába volt csukva a hálószoba ajtóm, néhány dolgot így is  

megértettem a fecsegéséből. Valamit motyogott a pizzáról, 

meg ha Lily nem jön vissza hamarosan, ő meg fog örülni.  

- Már csak egy hónap, pajtás. Ki fogod bírni. – Wiley 

nyugodtnak tűnt. Pont az ellentéte volt annak, ahogy én 

éreztem magam. Beletöröltem izzadt tenyeremet a pólómba.   

Egy örökkévalóságnak tűnt mielőtt Derek elmormolt 

egy ’ Jó Éjszakátot’, és elcsoszogott az ajtóm előtt. Biztos 

voltam benne, hogy elbotlik a dohányzóasztalban. Nyikorgott 

az ajtaja, mikor kinyitotta, majd recsegett egy kicsit, mikor 

becsukta. A szívem a fülemben dobogott. Ha Derek az éjszaka 

már a szobájában marad, akkor Wiley szabadon kopogtathat az 

ajtómon. Már, ha ez az, amit akar. 

Este. A szó úgy visszhangzott az agyamban, akár a 

szívdobogásom. 

Az idő sohasem múlt ilyen lassan. Ki kellene mennem 

a nappaliba? Túl ijesztő. Kényszerítettem magam, hogy 

maradjak ülve az ágyamon, azt kívánva, bárcsak röntgen 

látásom lenne, hogy tudhassam, mi a fene folyik a másik 

szobában.  Ekkor meghallottam a fürdő ajtajának csukódását, 

aztán a zuhany hangját. 



Francba. Visszadőltem a párnáim közé. A négyes 

számú filmnek most lett vége. Nem mintha kicsit is figyeltem 

volna rá. A laptopom kijelzőjét bámultam. Mikor a stáblista 

elkezdődött hallottam, ahogy a zuhany elzáródik. 

Felegyenesedtem az ágyon, feszülten figyeltem. Az ujjaim 

görcsösen szorítottak a matrac szélét. 

Mennyi idő megtörölközni?  A kép, ahogy Wiley 

törölközik, néhány másodpercre összezavart, majd újra azt 

kívántam, bár röntgenlátásom lenne. 

Hajnali egy. Lecsuktam a laptopom és az 

éjjeliszekrényre tettem.  

A fürdőajtó még mindig nem nyílt ki. Vagy igen? 

Lehet halkan nyitotta ki, és már alszik a kanapén. Megnéztem 

az időt a telefonomon egy óra múlt három perccel. Minden 

egyes alkalommal megérintettem a képernyőt, mikor 

elsötétült. Újra és újra. Mint valami kicseszett bolond. Két 

perc. Öt perc. Kilenc. Kilenc perc. Senkinek nem tart kilenc 

percig, hogy megtörölközzön.  

Bassza meg! Nem fog jönni. Becsuktam a szemem és 

megszorítottam a telefonom. Hatvanig számolok. Ha nem 

kopog az elkövetkező percben, nem fog jönni.  

Húsz…. negyvenöt, negyvenhat, negyvenhét. Francba. 

negyvennyolc. A telefonom rezgett negyvenkilencnél, és én 

majdnem ledobtam azt az átkozott vackot a padlóra. 

Egy üzenet. Wiley számáról. Jézusom, bassza meg!  

Megígértem az agyamnak, hogy megverem. A kezemen 

egyszerre futott át a hideg és a meleg, ahogy áthúztam az ujjam 

a képernyőn, nedves csíkot hagyva magam után. 

Ébren vagy még?  

Reszketett a kezem, ahogy beírtam a választ. Igen. 



Azt gondoltam, hogy az idő lassan telt az elmúlt 

néhány órában. Most már tulajdonképpen látom magam körül. 

Háromszor frissítettem a képernyőt. Semmi. Mikor újra 

rezgett. 

Bejöhetek? 

Már begépeltem az első két betűt mikor rájöttem 

mekkora hülyeség ez, és felkeltem az ágyból. Az a nyolc lépés 

az ajtóig örökkévalóságnak tűnt. Lenyomtam a kilincset és 

kinyitottam. 

Wiley néhány centire állt, fekete atlétában és sortban. 

A haja még nedves, és teljes mértékben ennivalóan nézett ki. 

Lekapcsolta a lámpákat a nappaliban és a konyhában, a szeme 

csillogott a sötétben.  

- Szia – suttogtam halkabban, mint szándékoztam. 

- Szabad… - mutatott a szobámba. 

- Persze. – Jézusom! Tényleg itt van. Hogy elmondja 

nekem, mit is?  Az összes olyan forgatókönyv átfutott az 

agyamon, amit megpróbáltam – sikertelenül - távol tartani az 

elmúlt néhány órában. Bocsánatkérés. Visszakozás. 

Kifogások. Kijelentés, hogy ez soha többet nem fog 

megtörténni újra. A gyomrom idegesen rándult össze. 

Wiley nézte, ahogy becsukom mögötte az ajtót, majd 

beletúrt egyik kezével a hajába. Istenem, de gyönyörű! Mikor 

a homlokát ráncolja a stressz miatt, és belülről rágja a száját… 

mindig tökéletes szerintem. 

- Ami nemrég…. – Elhallgatott, körbenézett a 

szobámban. 

Kezdődik. 

- Figyelj, az csak…… 

- Az, úgy értem, ez így rendben van? 



Rendben? Csak viccel velem? Bólintottam, attól féltem 

a beszéd most nem menne. 

- Biztos vagy benne? -  Riadtan, bizonytalanul nézett. 

Szavak melyekről sosem Wiley jutott eszembe. 

Közelebb mentem, egyenesen előtte álltam meg. 

- Ígérem. 

- Jó. Mert úgy gondolom, ha nem tehetem újra meg, 

belehalnék. 

- Tenni mi….. – A szája rátapadt az enyémre mielőtt 

még befejezhettem volna a mondatot. Szentséges Krisztusom. 

Meleg ajkak. Erős és követelőző. Kinyitottam a számat, hogy 

az az édes, vastag nyelve találkozzon az enyémmel. Egy lágy 

sóhaj tört ki belőlem, és Wiley közelebb rántott. Két kézzel 

megfogta a pólómat, újra magához húzott.  

Olyan erővel csókolóztunk, hogy a szoba elkezdett 

forogni. Wiley is elveszítette az egyensúlyát, éreztem mikor 

fordultunk, hogy megbotlott az ágyamnál levő tornacipőkben, 

de megtartotta magát. Ekkor elváltunk egymástól. Az idő pont 

ahhoz volt elég, hogy eldobja a felsőjét. Én is ugyanígy tettem. 

Úgy nézett rám, mintha biztosítani akarna róla, hogy soha 

többé nem kell körülötte felsőt hordanom. 

Wiley odahajolt hozzám, erős kezeit felvezette az 

oldalamon, át a mellbimbóimon. Átkozottul jó érzés volt. 

Bizonyára észrevette, mert ahelyett, hogy megcsókolt volna, a 

nyelvét hozzáérintette a bimbómhoz. Nyalta és pöckölte, míg 

már a fogaimat csikorgattam, hogy elfojtsam a nyögéseimet.  

Rálökött az ágyra, közel kúszott hozzám. Bőr a bőrön. 

Mellkasunk összedörzsölődött, ahogy végighúzta az ajkait a 

nyakamon, megharapta a kulcscsontomat, a fülemet, végig az 

arcomon egészen a már mohón várakozó számig. Mély, éhes 



csók, melytől másra sem tudtam gondolni a száján és a tényen 

kívül, hogy a vesszőink újra egymáshoz dörzsölődnek. Csak 

ezúttal a vékony sport alsó mellet még egy sort is közöttünk 

van. Feszültség. Várakozás. 

Annyira kibaszottul jó.  

Megfogtam a csípőjét, és erősen nekinyomtam magam, 

de Wiley megragadta a csuklóimat, mint mikor a kanapén 

voltunk. Basszus. A kezeimmel a fejem felett nem igen tudtam 

mozogni. Wiley betolta az egyik lábát az enyém közé, és őrült 

mozgásba kezdtünk egymással ellentétesen, úgy csókolóztunk 

mintha az életünk múlna rajta. Talán így is volt, mert ha 

megállt volna, biztos vagyok benne, hogy abba belepusztultam 

volna. 

Ez most tényleg megtörténik. A testem már értette mi 

történik, de az eszem még csak próbálja felfogni. Ez nem csak 

egyszeri alkalom. Ő akar engem. De mennyire? 

Wiley forró ajka elindult lefelé a nyakamon, a 

kulcscsontomnál levő mélyedésig. Teljesen elgyengülök, ha 

ott csókolnak meg. A farkam egyre jobban duzzadt, 

hozzádörgöltem magam a combjához, szinte már 

megszállottan. Biztosan neki is feltűnt, mert az egyik kezét 

elvette a csuklómról, és rátette az ágyékomra. 

Megérintette a farkam. Nos. Megérintette a 

rövidnadrágot, ami alatt a boxer, ami alatt pedig a farkam 

van. De most tényleg, a keze a farkamon van. Olyan gyorsan 

vert a szívem, hogy szinte már fájt a mellkasom.  

Ó, Istenem!  A keze becsúszott a nadrágom dereka alá. 

A keze a boxeren, és a farkamon. Basszus.   



Egy simítás. Két simítás. Összeszorítottam a 

szemeimet annyira amennyire csak tudtam. Arra 

összpontosítottam, hogy visszatartsam az orgazmusomat.  

A keze a farkamon. Nincs boxer. Hogy az a….. Hogy  

tud ugyanolyan ritmusban simogatni, miközben előveszi a 

vesszőm? A hűvös, bársonyos ujjak érintésétől forróság futott 

át az erekciómon, ordítani tudtam volna a kéjtől. Belenyögtem 

a szájába, és ő egyre keményebben csókolt, szívta a nyelvem 

közben folytatta a simogatásom. 

Először gyengéden és megfontoltan, majd ahogy nőtt 

az önbizalma úgy gyorsított a tempón, körözött a makkomon, 

egyre keményebben mozgatta a kezét. Még ne. Még ne. Még 

nem akarok elélvezni.  Azt akartam, hogy örökké tartson. Vagy 

addig, míg én is meg nem tudom őt érinteni. 

Éreztem, hogy meg kell tőle kérdeznem először. Nehéz 

volt megtenni, de végül elszakítottam a számat az övétől, 

ziháltam. 

- Megérinthetlek? 

- Kibaszottul, igen. – Elengedte a csuklómat és hátrébb 

araszolt. Szerencsére lassított a kezén, ami folytatta az 

ingerlésemet. 

Néhány másodpercig fogva tartottuk egymás 

pillantását, míg hozzáértem. A mellkasa bársonyos, acéélos, 

forró az ujjaim alatt. Követtem a bársonyos csíkot lefelé a 

dereka alatti ígéretek földjére. Dugj meg. A pénisze kemény és 

vastag volt, sugárzott belőle a hő, így a ruhák rétegein át is. 

Nem akartam arra várni, hogy átjussak a rétegeken, meztelenül 

akartam, ha lehet minél előbb. Rántottam egyet a nadrág 

derekán, ez épp elég célzás volt neki. Letolta a nadrágját és a 

boxerjét – a világos szürkét -, és eldobta őket. 



Már a puszta látványtól elélveztem volna, hogy a 

kezemben tartom. Ne most. Olyan mélyen lélegeztem, hogy az 

agyam is kiégett.  

Annyira vastag. Ahogy a selymes fitymát hátra 

húztam, előbukkant a sötétpiros makk. Végighúztam a 

hüvelykujjam a hasítékon, körözve a már nedves csúcsán, 

majd le végig a hosszán. Összefutott a nyál a számban. 

Wiley pozíciót változtatott, így már egymással 

szemben voltunk. A homlokát odanyomta az enyémhez. 

Együtt néztük, amint a kezeink egymás merevedésén siklottak.  

- Olyan kibaszott jó. – Az elsuttogott dicséret átjárta az 

egész lényemen. Előre lökte a csípőjét, így a farka 

centiméterekre volt az enyémtől.  

Jézusom. Nekitámasztottam a hátam a falnak, így a 

csípőmet előre tudtam tolni. Még egy lépés, és a makkja 

hozzáér az enyémhez. Basszus, basszus. Wiley eltolta az 

ujjaimat az útból, hogy összefoghassa mindkettőnk 

merevségét. Lágy sima bőr csúszott oda vissza, ahogy a 

farkunk egymást simogatta az ő nagy, hozzáértő kezei között. 

Lassan és puhatolózva simogatott, megbabonázva figyeltük 

egymást. Nem lehet leírni mennyire jó. Kibaszott paradicsom.  

Wiley kiszélesítette a terpeszét, a karjával 

megtámasztotta a vállamat. Annyira közel volt. Láthattam 

mindent. A hasizmainak a kockáit, kőkemény behajlított 

combját, lesütött tekintetét, és mindeközben a kezével 

simogatott mindkettőnket, egyre sebesebben hajszolva a 

gyönyört. 

- Hogy az a… – suttogtam. – Nem bírom már sokáig. 

- Az  jó – mondta. – Én sem. 



 Egyre erőteljesebben mozgott a keze, makkjaink 

egymáshoz nyomódtak, a golyóink ütemesen mozogtak, ujjait 

belevájta a vállamba. 

- Wi…. Nem tudok tovább várni. 

- Én sem. 

Hátra hajtotta a fejét, láttam a megfeszülő izmokat a 

nyakán, mielőtt még csókokkal halmoztam volna el, ezzel halk 

morgást csalva ki belőle. Tovább gyorsított, ezzel fokozva az 

isteni érzést. Nem tudtam tovább várni egyetlen percet sem. 

- Én…. Nekem…. 

- Élvezz! – A szavakat közvetlenül a fülembe búgta, 

bársonyosan és csábítóan, akár egy parancsot. A farkam 

örömmel teljesítette.  

Az első sugár Wiley mellkasának a felső részét érte. 

Egy elszánt nyögés tört ki belőle, mikor átjárta az orgazmus. 

Négy, öt, hat löketben élveztem a mellkasára. Reszketeg 

lélegzet hagyta el a testét, zihált ahogy visszanyerte az 

egyensúlyát. Mikor felemelte a szemét, képtelen voltam 

olvasni a tekintetéből. Mielőtt megkérdezhettem volna mire 

gondol, az ajkát az enyémre tapasztotta. Lágy, könnyű csókok. 

Elfordított minket a faltól az ágy felé, és maga mellé húzott.  

Álomba illő jelenet. Wiley mellettem, meztelen, 

élvezettel beborítva. Ez felülmúlja a fantáziáim jó részét, pedig 

nagyon jó képzelőerőm van.            

  - Tessék. – Megfogtam a még zuhanyzásomból itt 

maradt nedves törölközőt, és a kezébe nyomtam.  

- Köszönöm – mondta. Meglepett mikor először az én 

hasamat törölgette meg. Miután mindketten szárazok és tiszták 

voltunk, odagördült mellém. 

- Ez rendben volt? 



- Mi? 

- Én, hogy itt vagyok. Ami a kanapén történt. Az imént. 

Neked ez mind rendben van? Nem akarom, hogy a dolgok 

furák legyenek. 

- Semmi sem furcsa. Fel vagyok dobva. 

- Tényleg? 

- Teljes mértékbe. Meglepett. De a jó értelemben. 

- Fogalmad sem volt róla? 

- Nem. 

Wiley az oldalára fordult és közelebb húzott, megfogta 

a tarkóm, az ajkait az enyémre szorította. Visszacsókoltam. 

Keményen, a nyelvem együtt mozgott az övével. Még mindig 

nem hiszem el, hogy ez a valóság. Éveken át kíváncsi voltam 

rá, hogy milyen lehet az íze. Végre megtudtam, és többet 

akarok. 

Megszakította a csókot, lihegve szorította homlokát az 

enyémhez. A testünk egymás mellet, a keze még mindig a 

nyakamon, erősen, birtoklóan fogta. Hüvelykujjával lustán 

simogatta a fülem alatti részt. Visszafogtam magam nehogy 

elkezdjek dorombolni.  

- Úgy érzem, magyarázattal tartozom neked – mondta. 

- Nem tartozol nekem semmivel.  

Azok a gyönyörű szemek lecsukódtak, és éreztem 

ahogy őrlődik. 

- De igen. Olyan régen akarom ezt. Akarlak téged. 

Akarsz?  A szívem helyet cserélt a gyomrommal, és 

örömtáncba kezdett. 

- Nem tudtam. 

Bólintott, hátrafésülte a haját, és homlokát újra az 

enyémre hajtotta. 



- Tudom. Senki sem tudja. Iszonyatosan gyáva vagyok. 

Sosem hallottam még Wileyt így beszélni. Amióta csak 

ismerem, ő a legmagabiztosabb ember, akivel valaha is 

találkoztam.  

- Nem vagy gyáva.  

Vágyakozóan nevetett fel. 

- Öt éven át figyeltem milyen bátor vagy. Az vagy, aki 

vagy, nem számit mások mit mondanak. Én ezt az időt 

hazugságban töltöttem el. 

Wiley felállt, rögtön éreztem a hiányát magam mellől. 

Beletúrt a kezével a hajába, és a hüvelykujjával masszírozta a 

halántékát. Hevesen vert a szívem. Utáltam nézni, ahogy 

viaskodott önmagával. Meg kellet érintenem, ezért megálltam 

mellette, és a kezemet a hátára simítottam. 

A tarkóját masszíroztam, várva, hogy elkezdjen 

beszélni, de fogalmam sem volt mire lehet szüksége, mit akar 

hallani tőlem.      

- Emlékszel, mikor felbukkantam a városban az 

anyukámmal? Gimiben? 

- Emlékszem. – Életem legjobb napja volt. 

- Nem azért váltott munkahelyet, mert úgy érezte 

váltania kell, mint ahogy mondtam. Miattam tette, hogy el 

tudjunk költözni egy új városba, és mindent újrakezdeni. Ez az 

oka, hogy az apám ott maradt. 

- Nem akart költözni? 

- Nem akart egy meleg fiúval együtt élni. 

- Várj, mi van? – Hatalmasra nyíltak a szemeim, de 

megpróbáltam visszafogni magam. 

- Elmondtad nekik? 



- Nem. Rajtakaptak. Voltak baráti köreim a régi 

városban. Az egyik ilyen voltak a fiúk a rögbi csapatból. 

Összegyűltünk valamelyikünk pincéjében, és pornót néztünk. 

Heteró pornót, és maszturbáltunk. 

- Sok fiú csinálja ezt. 

- Na igen, nos egy másik srác és én, más részét élveztük 

mint a többiek, a filmnek ugyan annál a részénél mentünk el. 

Egyszer csak ketten voltunk, újra lejátszottuk azt a részt. 

Mindketten annyira felizgultunk, hogy elkezdtük kiverni 

egymásnak.  Ekkor érkeztek meg a többiek. 

Hiába masszíroztam a nyakát, nem segített. Merevek 

voltak az izmai. Az állkapcsát szorosan összeszorította. 

- Mi történt? 

- Először lesokkolódtak, majd elszabadult a pokol. 

Megpróbáltunk minél gyorsabban kijutni abból a pokolból, de 

nem ment monoklik nélkül. Megpróbáltam egy módosított 

történetet előadni a szüleimnek, de egy fiú elmondta a 

szüleinek mi történt, és ők felhívták az enyémeket. 

- Hogy az a… Nagyon sajnálom. – Soha nem tudtam 

elképzelni, hogy ebben mi jó van.  

- Ami történt megtörtént. Szerencsés voltam, hogy 

engem nem vertek meg az utcán. A másik sráccal ez történt. 

- Francba. 

- Igen. Határozottan jobban jártam. A szüleim 

szétmentek, és anya meg én elköltözünk Freemontba – egy 

egyezséggel, hogy újra kezdem. 

- Mármint…. 

- Mármint heteró leszek, mint egy ’normális’ ember. – 

Meg nyomva  a szót ’normális’, újra a hajába túrt. 

- Ez szívás. 



- Igen, de utána találkoztam a családoddal. 

- És mi képletesen örökbe fogadtunk téged.  

- Hála az égnek. – Újra becsukta a szemeit, csak annyit 

mozdultam, hogy ránézhessek. Mindig is gyönyörű volt, de 

sebezhető, mint most. Sokkal bámulatosabb az átlagnál. 

Végighúztam a hüvelykujjam a tökéletes arccsontján, 

memorizálva az ívét. Nem vagyok biztos benne, hogyan 

kérdezzem azt, amit tudnom kell.  

- Kérdezhetek valamit? – A szívem úgy kalapált 

mintha elszabadult volna a testemben.  

- Bármit.  

- Miért most? Mi változott? 

Egy mosoly szaladt át az arcán, és azok a csodálatos 

szemei egyenesen ez enyémbe fúródtak. 

- Minden azzal kezdődött, hogy ide költöztem. Végig 

kellet néznem mikor randira mentél, és ez majdnem megölt 

engem. 

Felhorkantam. 

- Ez most komoly? 

- Baromira, az. Ébren vártam, hogy haza gyere, azon 

aggódva, hogy hozol magaddal valakit. Vagy ha nem jössz 

haza, akkor nem Monopolyzni voltál egész éjszaka.   

- Nem. Scrabblet talán, de Monopolyt azt nem. – 

Kuncogtam, de ő nem. 

- Ez az egész az őrületbe kerget. Nem tudok normálisan 

gondolkozni, ha a közelemben vagy. 

- Ez nem szóvicc akart lenni. 

Egy pillanatra elködösült a tekintete aztán leesett neki.  



- Vicces. De igen, nem szóvicc akart lenni. És én nem 

vagyok normális. – Egy pillanatra megállt. – Mert én meleg 

vagyok. 

Ahogy a történteket hallgattam sejtettem, hogy ez a 

beszélgetés merre halad, de ezek a szavak mellbe vágtak.  

- Biztos vagy benne? 

- David…. 

- Tudom, ez nem egy olyan dolog, amit könnyen ki 

lehet mondani, de úgy értem… voltál lányokkal is, nem? 

- Fogjuk rá. Lefeküdtem párral, megpróbáltam 

meggyőzni magam róla, hogy így is boldog lehetek. És 

rendben is volt, úgy hiszem. Egyszerűen nem ezt akartam. 

Sosem olyan volt, mint ahogy elképzeltem. De túlságosan 

gyáva voltam, hogy akármit is tegyek.. 

- Miért? 

- Nos, először mikor megpróbáltam, az egész életem 

fenekestül felfordult, nem említve a szüleim házasságát. – Egy 

kétségbeesett sóhaj tört ki belőle, én pedig szorosan köré 

fontam a karjaim.  

- Aztán olyan jóba lettünk Derekkel, veled, és a 

családotokkal….. Nem mertem megkockáztatni, hogy mindezt 

elveszítsem.  

A hangja elcsuklott az utolsó néhány szónál, a 

szomorúságtól elszorult a torkom.  

- Nem veszítettél volna el minket. 

- Belezúgni a legjobb barátom öccsébe, mint valami 

perverz. Nem tűnik a legjobb módja megköszönni a családnak, 

hogy meghívtak magukhoz.   

Már ezelőtt is oda volt értem? A szívem dagadt a 

büszkeségtől. A gondolat, hogy mennyi szarságon ment át 



nagyon fájt, de ez, a tény hogy akart engem, ugyan úgy gondolt 

rám, ahogy én őrá – egy álom vált valóra. Wileynak tudnia 

kell, hogy ez soha nem volt egy rossz dolog.  

-  Minden rendben lett volna. 

Lassan megrázta a fejét. 

- A csapat miatt sem akartam korábban tenni semmit. 

Mindenki tudta milyen közeli barátok vagyunk Derekkel. Ezek 

a dolgok lehet kellemetlenül érintették volna.  

- Tudta volna kezelni. Láthattad milyen volt velem. 

Mindenkinek megmondta, hogy kapják be.  

- Igen, de te nem voltál ott velünk az öltözőben. Nem 

érintkeztél többekkel a pályán..  

- Igaz. Sajnálom. Most már tökéletesen értem miért 

maradtál csendben.  

- Ahogy mondtam. Gyáva vagyok – dőlt vissza az 

ágyra. Pozitív jelnek vettem azt, hogy egyáltalán még itt van 

az ágyamban. Mellé feküdtem, és az egyik könyökömre 

támaszkodva néztem rá.  

- Rossz tapasztalatod van. De ez nem tesz téged 

gyávává. – Össze vissza vert a szívem. – A gimi alatt voltál 

együtt más…… fiúkkal is? 

- Nem. 

- Egyáltalán? 

Megrázta a fejét. 

- Nem, soha. Egészen múlt hónapig. Kipróbáltam egy 

ilyen online ismerkedős oldalt, tudod ahol….. – Kezével az 

ágyéka felé mutatott. 

- Szexchat. 

Nem nézett rám úgy bólintott. 

- Hogy ment? 



- Egész jól, azt hiszem. Egészen másnap reggelig, 

amikor a lakótársam gépe tönkrement, és bement hozzám, 

hogy kölcsönvegye a laptopom. Az oldal még meg volt nyitva. 

- Kibaszottul nincs szerencséd. 

- Na, igen. 

- Basszus. Szóval ez volt az. Ezért kellet egy hónappal 

korábban elköltöznöd.  

Bólintott majd vett egy mély levegőt.  

- Igen.  

Sosem láttam még ilyennek. De többet az életben nem 

is szeretném. Átcsúsztattam a kezem a mellkasán, és 

megérintettem az állkapcsát. 

- Nézz rám. 

Nagyon lassan fordult felém. Az éjjeli lámpa fénye 

megvilágította a szemét. Az írisze sokkal fényesebb volt, mint 

általában. Észrevettem az elfojtott könnyeket. 

Összefacsarodott a lelkem. Nem kellene szégyenkeznie, és 

nagyon fájt, hogy ezt nem veszi észre. 

- Te még mindig James Wiley vagy. Egy sztár rögbi 

játékos, aki jelesre diplomázott, harmadik legjobb a 

csapatában. A legjobb barát, akit Derek valaha is kívánhatott. 

– Közelebb hajoltam. – A férfi, akit amióta először megláttam 

őrülten kívánok. 

Szemöldöke hirtelen a magasba ugrott. 

- Komolyan? 

- Neked soha nem tűnt fel? 

- Őszintén, nem. Derek évekkel ezelőtt említett 

valamit, de úgy gondoltam csak túlságosan véd téged, így nem 

vettem komolyan. 

Derek……… 



- Nem hibáztatlak. Akkoriban eléggé furcsa voltam. 

Meglökte a vállam. 

- Nem amiatt. Sosem gondoltalak furcsának. Úgy 

véltem, hogy téged az olyan művész pasik érdekelnek, mint 

amilyen te is vagy. 

Olyan széles vigyor terült szét az arcomon, szinte már 

fájt. 

- Nos igen, ez megváltozott. Egy vicces üzlet szakos 

sokkal jobban bejön. 

Ahogy a lámpa hátulról megvilágította láttam a 

szemében, ahogy megvitatja megában a lehetőségeit. 

Reméltem a legjobb, amit választhat az, hogy maradunk 

meztelenül az ágyamban. 

- Szóval már elképzeltél kettönkről…… ilyesmiket? – 

Az oldalára fordult, kezével végigsimított a gerincem mentén. 

Megborzongtam, ahogy közelebb húzott. 

- Megszámolni sem tudom hányszor. 

- Ezt jó hallani. 

Egész idő alatt, míg beszélgettünk, félig már 

merevedésem volt. Ahogy az ujjai átfogták hátulról a nyakam, 

az egész testem beleremegett. A vér lüktetett az ereimben. 

- Mit szeretnél még hallani? 

- Ahogy korábban nyögtél, az nagyon tetszett. 

Egy kisebb nyögés szaladt ki a számon, mire egy tiszta 

vággyal teli pillantást kaptam válaszul. 

- Csendben kell maradnunk, Derek itt alszik jobbra a 

folyosón. 

- Csendben tudok maradni. – Wiley lehajolt és 

megcsókolt, keményen. Nyelve az enyémen körözött. A 

szájába suttogtam, és ő eleget tett a mondottaknak. 



Szorosabban tartott. Csendben maradok örökre, ha így még 

több hasonlóban lehet részem. 

 

**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Ötödik fejezet 

 

Wileyval szeretkezni sokkal jobb fekve, mint félig 

ülve. Lágy. Forró. Mindenhol. Kezek – a hajamban, a 

hátamon, a fenekemet markolva. Ajkak – a számon, a 

nyakamon, a mellkasomon. A pénisze – édes Jézus – 

kőkeményen préselődik neki újra az enyémnek, csúszik 

keresztül a hasamon, a csípőmön. 

Összefonódunk. Egyszer ő van felül, majd én, majd 

egymás mellett heverünk. Úgy szorítjuk, egymást, mintha 

hamarosan vége lenne a világnak. Nem kaphatunk egymásból 

eleget. Némi erőfeszítéssel Wileyt a hátára döntöm, és a 

számat az ajkaitól lefelé húzom a nyakán. Halkan morog, de 

egy puha csittet suttogva a mellkasába elcsendesítem. 

Megborzong, de csendben marad, ahogy folytatom 

utam. Végig nyalom a selymes mellkasát, megállok, hogy 

eljátszhassak mindkét sötétbarna mellbimbójával egészen 

addig, míg egy mély levegőt vesz. Akkor haladok lejjebb. 

Wiley megfeszült, mikor megharaptam a csípőcsontját, és egy 

pillanatra azt hittem azt akarja, hogy hagyjam abba. Hevesen 

vert a szívem. Nem ezt akarja?   

Erős ujjak markolták meg a vállam, felém billentette a 

csípőjét. 

Nem számít. 

Újra vigyorogtam, ahogy végigfuttattam a kezem a 

forró bőrén egészen a farkáig. Megfeszült és nekipréselte 

magát a tenyeremnek. Ez elég bátorítás volt, hogy folytassam. 

Finoman megfogtam a golyóit, előrehajoltam és végignyaltam 

a teljes hosszán. Erről álmodoztam évek óta. 



Sós, édes íz játszott a nyelvemen, ahogy a makkján 

köröztem. Wiley csendben maradt, de láttam, ahogy markolta 

a takarót. Az én farkam is figyelemért könyörgött, de én csak 

Wileyra akartam koncentrálni. Még nem. Egy olyan szopást 

akartam neki adni, amit soha nem felejt el. 

   Csendben szopni nem is olyan könnyű, mint 

amilyennek látszik, de a legjobbat nyújtottam. Végighúztam 

rajta az orrom miközben nyalogattam merev oszlopát. Minden 

egyes mély lélegzetvétele közelebb vitt engem is az 

orgazmushoz. Hosszú, lassú mozdulatokkal simogattam, 

felhúzva a fitymáját a makkjára, majd lefele addig, míg megint 

megfeszült a kezem alatt. Sziszegve belemélyesztette a 

körmeit a takaróba, ahogy a golyóit nyalogattam. 

Még szélesebbre tártam a lábait, hogy jobban 

hozzáférjek, közben képeket készítettem az agyamban az 

erekciójáról. 

- Tökéletes farkad van. – Nem voltam egy szexisen 

beszélő fajta, de ez a kijelentés annyira igaz volt, hogy ki 

kellett mondanom. Vastag és hosszú, tökéletes makkal. 

Selymes sötétbarna bőr a tövénél, mély piros árnyalatú felfelé 

egészen a bíbor tetőig. Ha a pénisze egy épület lenne, akkor a 

valentin napkor kivilágított Empire State Building lehetne.  

Wiley elfúló nevetése nyögésbe ment át, ahogy a 

számba vettem. 

- Basszus! – suttogta, de minden szónál többet mondott 

az, ahogy megduzzadt a számban. 

Felcsúsztattam a kezem a mellkasán, és az egyik 

mellbimbóját csipkedtem, miközben rövid, gyors 

mozdulatokkal vertem a farkát a fejem mozgásának ütemére. 



A nyelvem gyors iramot diktált, köröztem körülötte, úgy 

mozgattam a fejem, hogy egyszer sem engedtem ki a számból. 

- Ahhhhh…. – A csípője velem együtt mozgott, ellen 

kellet tartanom a lábán, hogy tartani tudjam a féktelen iramot, 

amit diktált. 

Megrántotta a hajam. 

- Nem tudok tovább várni. 

Ide-oda mozgattam a nyelvem a makkja tövénél, 

éreztem, ahogy az ujja újra megragadja a hajamat. Istenem, 

igen! A gondolat, hogy a számba fog élvezni elég lett volna 

ahhoz, hogy én is átlépjem a határaimat.  Megduzzadt, egyre 

mélyebbre lökött, és megéreztem az első sugarat kilövellni a 

torkomba. Mindet lenyeltem, végighúztam a nyelvem a farka 

teljes hosszán, ahogy kifejtem az utolsó cseppeket is 

A keze a fejemen pihent, és én óvatosan szoptam, míg 

abba nem maradt a remegése. Hagytam kicsúszni a számból, 

aztán mellédőltem, a kezem rögtön a merevedésemen volt. 

Kemény voltam, elmondani nem tudom mennyire – kész 

voltam a robbanásra. Lassan simogattam magam, az utolsó 

percet is ki akarva élvezni. 

- Krisztusom, de szexi vagy! – Wiley hangja halk és 

rekedt volt, mereven bámulta az erekciómat. 

Sosem voltam magamutogató, de az ahogy rám nézett 

arra késztetett, hogy előadást tartsak. Kényszerítettem magam, 

hogy lassítsak. Egyik kezemmel marokra fogtam a golyóimat, 

a merevedésemet beszorítottam az alkarom és a hasam közé.  

Wiley a jobb rálátás érdekében feltámaszkodott az 

egyik könnyökére. Jézusom. Úgy néz mintha pornófilmet 

látna. A gondolat táplálta a vágyam, ahogy két ujjam 

végighúztam a farkam teljes hosszán. Éreztem, ahogy az elő 



váladék a hasamra folyik. Elkentem a nedvem az ujjaimmal, a 

kedvenc pontomat simogattam, jobbra lent a makkom alatt. 

Nem tudtam megállni, hogy ne nyögjek. Hátradöntöttem a 

fejem a párnára, és a nyelvembe haraptam. Mintha már nem 

lettem volna elég közel így is az orgazmushoz, Wiley 

végigsimított a mellkasomon egyik mellbimbótól a másikig, 

aztán le egészen a farkamig. Már ettől el tudtam volna élvezni, 

de többet akartam.  Jézus. Kibaszott. Krisztus. 

Wileyból egy lágy morgás tört ki, rápillantottam. A 

szemi sötétek, vadak voltak. Vetett rám egy szenvedélyes 

pillantást, majd előre hajolt, és a szájába vett. A sokk hatására 

nyertem három másodpercet, hogy lenézhessék a profiljára 

ahogy az én világos piros péniszem az ő sötét rózsaszín ajkai 

között van. Istenek anyja. Visszanyeltem az ordításban kitörni 

akaró nyögést.  

- Wi, nekem… kell, szükségem van…. 

Erősebben szopott. Ahogy mozgatta a fejét, a haja 

súrolta a hasamat. Megcsinálta. Átléptem a határt, ahonnan 

nincs visszaút, az élvezet villámgyorsan robbant ki belőlem. 

Színes fénysugarak száguldoztak a szorosan lehunyt 

szemhéjam mögött, aztán minden elsötétült, és egy pillanatig 

komolyan azt hittem elájulok. Wiley lenyelt mindent, majd 

hagyott kicsúszni a szájából. 

Megköszörülte a torkát. 

- Ennél sokkal jobb leszek, ígérem. 

- Ha ennél is jobb leszel, meg fogsz ölni. 

Nevetett majd lehajolt egy csókért. Megízleni magam 

fantasztikus volt. Hozzádörzsöltem a nyelvem az övéhez, és 

megpróbáltam az egész estét az emlékezetembe vésni. A 

csókunk egyre lustább lett, és Wiley újra visszadőlt a párnákra. 



Ujjait kényelmesen húzta végig a bőrömön. Figyeltem egyre 

lassuló lélegzetvételeit. Sosem hallottam ennél szebbet még az 

életben. 
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Hatodik fejezet 

 

Nem emlékszem, hogy elaludtam volna, de megtörtént, 

mert a szemem csukva van, és az izzó fényes napsugarak 

átsütnek rajta. És valaki halkan horkol mellettem.  Meleg, erős 

ujjak. Sóhajtottam, vajon csak álmodtam-e, ekkor az éjszaka 

emlékei elárasztották az agyam. 

Hirtelen éber lettem, megfordultam, félig arra 

számítva, hogy mindent csak képzeltem, és senki nincs ott – 

vagy a mi rosszabb valaki más igen – de ő volt ott. Wiley.  Az  

oldalán feküdt, feszülten nézett, a keze az oldalamról a 

hátamra siklottak. 

- Szia. – A reggeli beszélgetés mindig is az erősségem 

volt. 

- Szia. – Megfogta a vállam, közelebb húzott és 

megcsókolt.  

- Maradtál. – Nagyszerű, Nyilvánvaló Kapitány. Most 

mond el neki, hogy kék a szeme.  

- Nem baj? – Wiley keze megmerevedett, és rám 

hunyorított. 

- Dehogy is. – Ékesszóló. – Én csak…. Nem tudom. 

Úgy gondoltam még azelőtt kimész, hogy Derek felébredne.  

- Szeretlek. – Olyan egyszerűen, olyan természetesen 

mondta a szavakat, csak az én agyam nem tudta feldolgozni. 

Nagyon szerettem volna hinni neki, de úgy gondoltam csak 

nyelvbotlás volt. 

- Úgy gondolom, csak az orgazmus beszél belőled. – 

Jó. Adjál neki kiutat.   

Nevetésben tört ki. Tudtam. Nem gondolta komolyan. 



Újra nevetve horkantott, és ekkor rájöttem, hogy 

megpróbál sikertelenül csendben maradni. 

- Ez nem vicces. – Suttogtam. 

Megint horkantott. 

Nagyszerű. Ő itt kuncog, én meg haldoklom. Minél 

inkább próbálta visszatartani a nevetést, annál inkább nehezére 

esett kontrollálni magát. Annyira rázkódott a teste, hogy az 

egész ágy beleremegett. 

Kezdtem mérges lenni. 

- Mi olyan kibaszott mulatságos? 

Felemelte az öklét, és a hüvelykujját úgy mozgatta 

mintha egy bábu szája lenne. 

- Én vagyok a beszélő orgazmus – Mondta hamis 

francia akcentussal. – És nem én voltam. 

Néztem, ahogy újra nevetésben tör ki, és egy párnát 

tesz a fejére, hogy elnémítsa a hangját, majd újra felemelte a 

kezét. 

- Bocsi – mondta, félrehajítva a párnát. 

Vett egy mély levegőt, bent tartotta, megtörölte a 

szemét, majd kifújta a levegőt. 

- Komolyan, bocsánat. 

- Semmi gond. 

Odafordult hozzám, most már komolyan nézett és 

megérintette az arcom. Csak egy könnyed érintés – a 

homlokomtól az álkapcsomig – ez a gyengédség elég volt, 

hogy a szívfájdalom, és a vágy váltakozó hullámokban törjön 

rám – mit tűz és jég. 

- Ez nem az orgazmus miatt van. Úgy értem. Te, Derek 

és az anyukátok, ti vagytok nekem a család már sok éve, de 

ez… - Úgy mutatott ránk mintha nem lennének rá szavak. – 



Ami köztünk történt... Nem emiatt. Ez rólad és rólam szól, és 

arról, hogyan érzek irántad már évek óta. Szeretlek. 

Szavai hatására elolvadtam. 

Mikor újra kimondta, a hangja lágyabb lett, az arca 

közelített. Minden egyes szavát éreztem az ajkamon. 

- Szeretlek. 

És mikor újra megcsókoltuk egymást, olyan 

keményen, hogy levegőhöz sem jutottam, képtelenné váltam a 

gondolkodásra. Nem tudtam eléggé közel kerülni hozzá. 

Magára húzott, és én úgy tapadtam hozzá, mintha az életem 

múlna rajta – merevedéseink újra egymáshoz feszültek, 

kezeink egymás haját markolták. 

És ekkor a szobaajtómon felhangzó dörömbölőstől egy 

kisebb szívinfarktust kaptam.  

- Hahó, Davy. Éhen halok. 

Derek. Bassza meg. Mindig a lehető legjobbkor. 

Biztos voltam benne, hogy bezártam a szobám ajtaját, 

és abban is biztos voltam, hogy Derek csak úgy nem jönne be, 

de ettől függetlenül bepánikoltam. 

- Bocsánat. Elaludtam. Egy perc és kint vagyok. 

- Köszi. Tudnál csinálni valamit másnaposság ellen? 

Pokoli másnapos vagyok. 

- Persze. 

Becsukódott a fürdőszoba ajtó, és a lélegzetemet 

visszatartva pillantottam Wiley-ra aki mindvégig csendben 

volt. A zuhany hangjának megszólalására mindkettőnkből 

feltört egy sóhaj. 

A legkevésbé sem vágytam kikelni az ágyból, de 

tudtam, hogy meg kell tennem. Megfogtam a két alsónadrágot, 

ami az ágyam mellet landolt.  



- Már biztos észrevette, hogy nem vagy a kanapén. 

Csinálok reggelit. Ma csütörtök van. Korán kezdődnek az órái. 

Miután elment, ki tudsz jönni. – Francba. Rosszul 

megválasztott szavak. 

Wiley szemei elsötétültek. Láttam ahogy őrlődik, és 

ezt nem akartam. Most még nem kell Derekkel foglalkoznia. 

- Minden rendben. – Lehajoltam hozzá egy gyors 

csókra, amit azonnal meg is bántam, mert így még inkább nem 

akartam elhagyni a szobát. 

- Másnapos. Gyorsan eszik és elmegy. 

Wiley megfogta a karom, ahogy felkeltem az ágyról, 

de én megfogtam egy atlétát, felvettem és az ajtó felé 

fordultam. 

- David, én… – Mielőtt még bármit is mondhatott 

volna, az zuhany elhallgatott. 

Hallani szerettem volna mit akart mondani, de nem 

kockáztathattam, hogy a fürdőből épp kilépő Derek meglátja 

Wileyt meztelenül az ágyamban. 

- Ne aggódj, biztos vagyok benne, hogy nem eszi meg 

az összes francia bundáskenyeret. – Küldtem felé egy gyors 

mosolyt, és kimentem. 

Sikerült már három tojást feltörnöm, mikor Derek 

előkerült a fürdőszobából csurom vizes hajjal. Mint mindig. 

- Köszönöm istenem – mondta, mikor meglátott a 

konyhában. – Azt hiszem tegnap kicsit többet ittam, mint kellet 

volna. Kikészít a fejem. 

- Talán kiszáradtál. A narancslé ott van hűtőben. 

- Jó ötlet. 

Bement a szobájába. Pörögtek a gondolataim, ahogy 

újabb hat tojást törtem fel és kevertem össze egy kis tejjel. 



Wiley biztosan ki van borulva. Ez nem az a reggel, amit 

elképzeltem.  

Derek visszajött, farmerban és pólóban, a haja még 

mindig vizes. Kinyitotta a hűtőt, kivette a narancsleves dobozt, 

és felrázta. 

- Nem hiszem, hogy elmegyek a reggeli órámra. 

Francba. Kezébe adtam egy poharat. 

- Jobban leszel, amint ettél. 

Öntött magának egy pohár narancslét, és lehuppant az 

egyik konyhaszékre.  

- Fáj az agyam. 

- Mennyit ittatok ti tegnap este? 

- Nem tudom. Rendeltünk egy csomó sört, majd valaki 

közülünk fizetett néhány kör rövidet. Wi azt mondta nincs 

kedve inni, és hogy majd ő hazahoz, utána már nem 

számoltam. 

- Hisztikirálynő. – Kezébe nyomtam egy doboz Advilt, 

majd visszafordultam, és a serpenyőt a tűzhelyre tettem. Wiley 

nem akart inni. Mert józan akart lenni, mikor bejön a 

szobámba? A remény vibrált a gyomromban. 

A tűz átmelegítette a serpenyőt. Egy darab vajat tettem 

bele, figyeltem ahogy elolvad, majd kenyeret mártottam a 

tojásba, és beletettem a serpenyőbe.  

- Nagyon jó illata van. 

- Látod. Anya francia pirítós receptje a legjobb 

gyógymód másnaposság ellen.  

Derek nevetett, és újra megdörzsölte a homlokát. 

- Tényleg, Nem tudod mi történt Wiley-val?  

A szívem kihagyott egy ütemet. 

- Hogy érted? 



Megvonta a vállát. 

- Tudom, hogy ő hozott haza tegnap este, de nem volt 

itt, mikor egyszer kijöttem wc-re. Nem úgy fest a kanapé, mint 

amin aludt volna valaki. 

Megfordítottam a kenyeret és néhány kolbászt dobta be 

mellé. Kérlek, hagyd abba a gondolkodást Derek. 

- Talán elment a könyvtárba. 

- A könyvtár zárva van az éjszaka közepén, szamár. 

Szerintem visszament a bárba, miután hazahozott engem. Egy 

csomó csaj volt körülöttünk az este. 

Mélyet lélegeztem, próbáltam nem a földre dobni a 

kenyeret, mikor betettem sülni. Kenyér, áztat, süt.  Megráztam 

a serpenyőt, hogy a kolbász ne ragadjon le.  

- Nem tudom. 

Derek vigyorgott.  

- Biztos vagyok benne, hogy azzal a szőkével ment 

haza, gyakorlatilag egy ponton bent ült az ölében. 

Felállt a szőr a nyakam hátulján, de csendben 

maradtam. 

Derek töltött magának még egy pohár narancslét. 

- Legalább egyikünknek jól telt az éjszakája. 

- Igen. – Ez legalább nem volt hazugság. 

Kivettem a szeleteket, és lekapcsoltam a tűzhelyet, 

miután elkészültem a reggelivel. Derek már biztos éhen akart 

halni, mert felállt, elővette a tányérokat, az evőeszközöket, és 

kivette a hűtőből a juharszirupot. Két teríték. Egy neki egy 

nekem. Mert nem tudja, hogy Wiley a szobámban van, érzi a 

reggeli illatát, és próbál nem agyvérzést kapni. 



Derek kezébe adtam a bundáskenyeres tányért, majd a 

kolbászokat rátettem egy másikra, és odavittem az asztalhoz. 

Biztos voltam benne, hogy egy falatot sem tudnék enni. 

Derek jól megpúpozta a tányérját. 

- Biztos vagy benne, hogy ennyi elég lesz? Wiley 

meglehetősen éhes lesz, ha hazajön az ő nagy estéjéről. 

 A hálószobám ajtaja hírtelen kinyílt, az állam pedig 

leesett. Wiley szeme rám szegeződött, és bólintott egy kicsit. 

- Jelenleg éhezem – mondta. 

Besétált a konyhába, kivett egy tányért a szekrényből, 

és leült Derekkel szembe, mellém. Úgy remegett a lábam, hogy 

a térdem újra és újra hozzá ütődött az asztallaphoz. Letettem a 

lábam a padlóra. Megpróbáltam kicsit lenyugodni. 

Derek ránézett Wileyra, a szobaajtómra majd rám. 

Mivel tudom, hogy fáj a feje, a homlokráncolásából rájöttem, 

csak megduplázta.  

- Állj, én nem… 

Elvett két bundáskenyeret, a tányérjára dobta, majd 

leöntötte sziruppal.  

- Igazad van. Szerencsém volt tegnap este. Nagy 

szerencsém. 

Rábámultam Wileyra. Dobott felém egy félmosolyt, 

amitől legszívesebben behúztam volna neki egyet. 

Derek megrázta a fejét. 

- De te Davy szobájában voltál. – Megállt, bandzsított, 

majd elkerekedett a szeme. – Egész éjjel? 

Wiley bólintott. 

- Ti ketten nem... Vagyis… ti ketten? Nem… állj. Te 

nem… vagy igen? 



Wiley odafordult Derekhez. Visszatartottam a 

lélegzetem. 

- Igen Derek. Az vagyok. 

Derek mereven nézett, először rá, majd rám. 

- Te tudtad? 

Megráztam a fejem. 

- Nem, egészen múlt éjjelig. 

- Mióta vagy…. Úgy értem, hogy lehet…. 

Wiley vett egy mély levegőt. 

- Már rég óta tudom, de harcoltam ellene. Belefáradtam 

a harcba. 

Nyilvánvalóan Derek próbálta felfogni amit az imént 

hallott. Bár azt nem tudom, hogy sikerült-e neki, vagy sem. 

- Akkor te és Davy… - Elkomorult az arca. 

Ó, a fenébe. Ismerem ezt a nézést. Ez a ’ ha bántod a 

testvéremet megöllek’ nézése. 

- Derek. – Elég hangosan szóltam, hogy felém 

forduljon, és abbahagyja Wiley fixírozását. – Minden rendben. 

Derek megropogtatta a nyakát, és visszafordult 

Wileyhoz. 

- Nem akarom látni, hogy az öcsém szenved. Bassza 

meg! Nem akarom, hogy bármelyikőtöknek is fájjon. 

Wiley közbevágott. 

- Ez nem valami kísérlet Derek. Ez valami olyan, amit 

mindketten akartunk már nagyon régen. Csak én túl gyáva 

voltam hogy bármit is tegyek. És nem akartalak korábban 

téged sem kiborítani. Bocsánat érte, tesó. 

- Csak…. nem számít. Nem az én dolgom. – Derek 

szemöldöke úgy mozgott, ahogy az arcán az érzések változtak. 

Zavar, sokk és bosszúság. 



Derek megfogta a kezem, és megszorította. Istenem. A 

kezem fogja. Az asztalnál. Derek előtt. Remegett a belsőm, de 

viszonoztam a szorítást. 

- Ez nem egy alkalmi dolog, ha emiatt aggódsz. 

Derek szemöldöke magasba szökött. 

Wiley rám mosolygott, majd belenézett Derek 

szemébe. 

- Szerelmes vagyok az öcsédbe. 

A szoba csendjében csak a kávéfőzőt lehetett hallani. 

Derek úgy tanulmányozta a bundáskenyerét, mintha a 

világ legértékesebb kincses térképe lenne. 

Kérlek, ne mondj semmi hülyeséget! Csak örülj 

nekünk.  

Felnézett, és megdörzsölte az arcát. 

- Tudod mennyire utálom beismerni, ha tévedek, de 

most, ebben az esetben baromi nagyot tévedtem. 

Pontosan tudom, mire gondol. Az évek alatt mantrázta, 

hogy ’nem meleg’. Mindvégig kibaszottul tévedett. Nevettem. 

Wiley zavartnak tűnt, de ez rendben volt, lesz még 

időm később elmagyarázni neki. Mindenre lesz időnk később. 

- Boldog vagy? – Kérdezte tőlem Derek. 

- Nagyon. 

- Te is? – Fordult oda Wileyhoz. 

- Hosszú idő óta először. 

- Akkor jó – vette fel Dereka villáját. – Nem akarom 

kipukkasztani a rózsaszín lufitokat, de ez a másnaposság nem 

nagyon akar elmúlni. És fél óra múlva órám van. 

Beletúrt a reggelijébe. 

Éreztem, ahogy Wiley megkönnyebbültem sóhajt 

mellettem. Ekkor tűnt fel, hogy én is visszatartottam a 



lélegzetem. Kifújtam a levegőt, egy hatalmas súly gördült le 

rólam. Először az életben mindenem megvolt, amit akartam. 

Wiley. Derek jóváhagyása. És a francia bundás kenyér, ami 

fantasztikus. Most hogy már újra merek levegőt venni 

rájöttem, farkas éhes vagyok.  

Ettünk, beszélgettünk és viccelődtünk, mint minden 

más reggelen. Csak ez most sokkal jobb volt. 

Míg Derek fel-alá rohangált, hogy összekészüljön az 

órájára, Wiley letusolt, felöltözött, mert találkozója volt a 

konzulensével. 

Én a konyhában maradtam, kitakarítottam, 

megpróbáltam eldönteni, melyik rajz legyen Wileyról a fő 

darabja a portfóliómnak. Annyi közül választhattam, nem 

voltam biztos benne, melyik legyen az. Imádtam mindegyiket. 

- Elvigyelek a titkárságra? – Kérdezte Derek, táskáját 

a vállára dobva. 

- Az nagyon jó lenne. – Wiley betette a kulcsait a 

zsebébe. 

- Akkor menjünk. – Derek kinyitotta az ajtót, és 

kilépett az előtérbe.  

- Csak egy másodperc. – Wiley odajött mögém, 

miközben én a serpenyőt törölgettem. 

Megfordultam, hogy ránézzek, de mielőtt bármit is 

mondhattam volna megcsókolt. Nem hosszan és 

szenvedélyesen, hanem lágyan és édesen, ami pont elég volt 

ahhoz, hogy a szívem hevesebben verjen. 

- Később látlak? – kérdeztem. 

- Számíthatsz rá. – Wiley vigyorgott, ahogy közelebb 

hajolt és azt suttogta. – Este. 
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