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Hát megvallom a boszi kinézetem, ami azt illeti kicsit
gátlásossá tesz. Azaz egy férfi közeledését sem érzem
szívből jövőnek, ha azt mondja szép és csinos vagyok.
Ám ha mégis csak megremeg a szívem, akkor már baj
van. Nos a lényeg, minden nő megérzi,  ha egy férfi
kedveli. Netán nem csak szép szemmel néz rá, hanem
kicsit a lelkébe is betekintést akar. Mondjuk néhány jó
szóval, vagy bókkal. De egy boszinak ilyen hogyan is
járhatna? Ha jár is,  „amolyan zűrös”  férfiak (akikre
nem vágyik) azok mindig megtalálják. Talán épp azért,
mert ezek a pacák a jó és szép nőktől elcsábulnak, és
hitük nincs, hogy valaha meg is kapják őket. 
A lényeg,  hogy a főnököm miért  is  ne kicsit  tetszik
kinézetre,  de  ezzel  nem  voltam  egyedül,  láttam  a
kolléganők csillogó tekintetét,  próbáltam az enyémet
nem villogtatni. Ha tetszik valaki az embernek, akkor
jobban  odafigyel  arra  amit  az  illető  mond.
Észrevettem,  próbál  viccelődni  velem.  De  csak
finoman.  Igaz,  másokkal  is  ezt  teszi.  Ám  a
nőiességemre sosem utalt. Nem is vártam, de tudtam,
arra  is  rátér.  Be  is  következett....(azok  a  fránya
megérzések...) Ehhez tudni kell, a főnök napbarnított
testét  mindig  is  irigyeltem.  Nem  is  igazán  a
barnaságát, hanem amitől az lett, a tengerparton való
nyaralás,  annak  minden élvezete,  napfény,  a  tenger
morajlás,  és  legfőképp  a  semmittevés  ilyen  pazar
környezetben.  Milyen  jó  is  volna  kicsit  felüdülni,
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testileg lelkileg egyaránt. Pihenni, inni a jobbnál jobb
koktélokat gondtalanul. 
Megyek  viszem  a  lekönyvelt  anyagot.  Jövök  ki  az
irodából  és  utánam  szól.  Várjon  csak  kérdeznék
valamit.  Utána  fordulok  szégyenlősen,  vajon  mit  is
akarhat. Mire azt kérdezi, miért ilyen fehérek a lábaim,
nézett  az  alsóbb  testrészeimet  mustrálva,  mintha
kirakat volna ott a térdnadrágom alatti rész. Na több
sem kellett kapásból vágtam: ha telne a fizetésemből
szívesen süttetném, nem csak a hasam és a lábam,
hanem a pecsenyét is minden hétvégén ebédre. Aztán
elrohantam választ sem várva, nehogy a végén még a
dobogó szívem hangjára is rátapintson, így is vörösre
pirosította  az  arcom,  de  lehet  még  a  lábszáram  is
belepirult.  Ó,  Istenem  mi  a  francnak  kellett  a
tengerpartról álmodoznom, ez a hülye főnök belelát a
lelkembe is. Vagy csak dicséretre vágyott a barnaságát
illetően? Hát így jártam én a boszorkány lady!
Aztán  este  a  párom is  megjegyezte:  édesem olyan
vagy mellettem, mint a hipóreklám. Kapkodtam itt is a
levegőt,  megszólalni  is  alig  tudtam.  Kicsit  a
bűntudattól, hogy ma már ez a második bók ami láb
fehérségemért járt. Hm... két férfi de nem egy eset.
Aztán késő este,  nem csak arról szólt a fáma, hogy
fehérek  a  lábaim.  Mikor  simogatás  közben  drága
párom megjegyezte: kicsim, nem csak napoznod kéne,
hanem  gyantáztatni  is.  Na  erre  begurultam
mérgemben!  Drágám!  Ezer  éve  ígérgeted,  hogy
elviszel a tengerpartra! Értetted? A tengerpartra, nem
pedig a szomszédba az uszodába!
De  ezzel  nincs  vége.  Főnököm  jóképűségének
szimpátiája  továbbra  is  kísértett.  Másnap  aztán
válaszra leltem egy szexuális álmokról  szóló cikkben
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mindenre. Mely ezeket a sorokat tárta elém: „Ha az
álmodban a főnököddel szeretkezel a munkahelyen, ne
ijedj  meg!  Ez még  nem azt  jelenti,  hogy ezt meg  is
szeretnéd  tenni.  Ez  az  álom inkább  arról  árulkodik,
hogy határozottabbnak, önzőbbnek kellene lenned, és
elérkezett az idő, hogy végre a kezedbe vedd a sorsod
irányítását. Figyelj a jelekre, és cselekedj, amikor eljön
az  ideje!”  Igaz,  sosem álmodtam róla,  még csak el
sem képzeltem. De ha így volna, akkor milyen jelekre?
Majd a boszorkányságom úgy is megsúgja!
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