
Szögi Csaba

Magdaléna, mon amour
(Részletek a Kismadár a csontketrecben című íródó regényből)

A becsei haver, ahogy sétálunk a kombi felé, hangosan sóhajtozik, szinte 
nyöszörög, ez egyszerűen elképesztő, mennyi jó nő van Zentán, még csak 
egy órája méri itt a bort a városünnepen, de már látott vagy ezret, sóhajtoz-
va, nyögve tekeri meg a dzsolyát, sóhajtozva, nyögve szívjuk végig, közben 
a kis nyuszikám – egy ebből az ezerből – már küldi felém a feromonokat, 
ő is szeretne szerepelni a könyvemben, és sokkal hatékonyabb eszközei 
vannak, mint annak idején Potpara Savónak az első regényem írása köz-
ben, a nyuszi a nimfácska korból egy ideje már kinőtt – ha ez lehetséges, 
Nabokov szerint igen, én nem vagyok benne annyira biztos –, de hát azóta 
meg igazi kis Hódító Vilma lett belőle, az ujja köré csavar minden fickót 
– a nőket meg sokszor irritálja, Ízisz például gyűlöli őt, persze, a jó öreg 
féltékenység, naná, de csak most kezdek rádöbbenni, Ízisz talán okkal volt 
féltékeny –, meséli is a kalandjait, közben nem azzal a fogösszekoccantós, 
lélektelen csókkal vesz le a lábamról a sötét lépcsőházban a második dzsó 
után, hanem még előtte tánc közben a téren, jesszusklarinét, úgy dörgölte 
a seggét a farkamhoz, hogy az ide-oda hengergőzött, csak egy icipici hiány-
zott még, és helyben benyúlok a bugyikájába, az ő kezét meg a gatyámba 
gyömöszölöm, jobb esetben belépünk a közeli bokrok valamelyikébe, de 
akár maradhattunk volna ott a hullámzó tömeg közepén is, hisz a genitá-
liák kölcsönös markolászása sem lett volna feltűnőbb, mint a „tánc”, amit 
ott lebasztunk, pedig ez még az első dzsó után történt, de hát nem is ezen 
múlik, hanem a seggén, már tizennégy évesen is azzal őrjített meg, hogy 
az ölembe telepedett, és ott mocorogva hengergetni kezdte a farkamat a 
hátsójával, ölbéli játékklub, mmm, később, néhány év elteltével azt hittem, 
véget ért ez a varázs, de hát ez, kivételesen, nem hit dolga: kizárólag a 
farkamé és a seggéé. Amúgy sem volt semmi ez a városnap, már a startnál, 
amikor még az első pipát szellőztettem a fejemből és barátkoztam a szamó-
cafröccsel, akadt egy incidensem, ahogy álltunk nyuszikával az ösvényen, 
totyogó kisdedek és vénasszonyok gyűrűjében, valahonnan hátulról, egy 
messzi, sötét galaxisból hirtelen előbukkant egy csontfejű, izomagyú náci 
gyökér, a foga az amfetamintól jobban csikorgott, mint a maga után von-
szolt koszos bőrönd kinyagdult kerekei, aztán megbotlott a saját lábában, 
belelépett a sárba, és persze egyből engem okolt, azért is, hogy megszüle-
tett, minek állok pont ott, én szakállas, hülye köcsög, lenyalom-e a sarat 
a cipőjéről?, leszopasson-e itt a tér közepén?, de nem ütne meg a világért 
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se, hogy legyen már végre valami, csak kibassza a poharat a kezemből, és 
üvölt meg toporzékol, mint egy keményen beszpídezett orangután, hát az 
ilyen még mindig lesokkol. Meg persze a bort is sajnálom. 

No, nem kevésbé sokkolt le Magdaléna sem, annak az estének a végén, 
amelyiknek a közepén lezseren odatipegett az asztalunkhoz a Saloonban, 
lejópasizott – valami színházközeli ismerősével összehasonlítva – így is-
meretlenül, aztán le is ült mellém, és meghívatta magát egy sörre. Akkor 
még fogalmam sem volt róla, hogy jó vele vigyázni, amikor az egyik sze-
mével erősen tikkel; én csupán egy pillantás alatt felmértem, hogy szen-
zációs didikkel rendelkezik, a többi az adott szituációban nem érdekelt. 

A színészkollégái – két szintén atom jó bébi –, akikkel aznap fellépett, 
kétszer is megkérdezték, hogy de biztos tudok vigyázni Magdalénára, rám 
bízhatják ma éjszakára?, mert nekik lassan indulniuk kell haza, mire én 
lerántom a pincér által éppen kihozott dupla keserűt, majd szélesen vi-
gyorogva bólintok, hát perrrsze, azzal a szemembe húzom a kalapomat, 
rágyújtok egy cigire, ballal búcsút intek a babáknak, ugyanazzal a mozdu-
lattal megmarkolom az asztal alatt Magdaléna combját, jobbommal pedig 
pipát kezdek tömni a zsebemben. 

Hazafelé akadt egy kis kalamajka az egyik haverral, mindegy, hosszú, 
de aztán csak nekivágtunk az útnak, és amikor már majdnem célhoz ér-
tünk, és én felé nyújtottam az éppen belobbantott vicces cigit a roman-
tika kedvéért, ő elhárította azt, magához húzott, és rendesen elmarkolta 
a seggemet: – Hát soha nem fogsz már lesmárolni?! – Azzal a torkomig 
lenyomta a nyelvét. 1:0 a nő javára. 

Hazaérve beosontunk a szobámba – ekkor még a mutteréknél laktam 
fent –, mutattam neki, hogy csak érezze magát otthon, azzal raktam be 
valami agyas zenét, leültem az ágy elé a padlóra, rágyújtottam egy cigire, 
és el is vittek szépen a muzsika és az előbbi joint hullámai, elsodortak 
messzi partok felé... 

– Oké, ha nem akarsz velem kefélni, alhatunk is, vagy hallgathatunk 
zenét. – Majdnem ugrottam egy hatalmasat, kurvára elfelejtettem, hogy 
van még valaki a szobában... erre ahogy felnézek, úgy egy méterrel a fe-
jem fölött mered felém a két legpompásabb didkó, amit valaha láttam, 
szagoltam, tapintottam, nyaltam, faltam, marcangoltam, áááh... míg nem 
figyeltem oda, anyaszült meztelenre vetkőzött... azonnal elnyomtam a ci-
git, és magammal rántottam a nőt az ágyra. 

Magdalénát mindig jobb volt maszturbálás közben elképzelni – az 
egyik kedvenc „témám” –, mint dugni vele: egyszerűen csak azért, mert 
minden alkalommal, amikor idáig eljutottunk, mindketten túlságosan ké-
szen voltunk holmi látványosabb ágyakrobatikához. Ha meg belassultunk 
közben, akkor leginkább elaludt valamelyikünk. Mint ahogy most ő pél-
dául. Szerencsére csak az első menet után. – Olyan vagy, mint egy lusta 
hangszer – súgom a fülébe, mire felbaszódik. Már nincs időm hozzátenni, 
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„amit a csiklóján és a bimbóin fogok most finomra hangolni”, mert leküld 
az ágyról a kurva anyámba. Kapok az alkalmon, amúgy is jobb szeretnék 
külön aludni, de amikor hallja a sötétben, hogy a pokrócot igazgatom a 
padlón, még jobban kiakad. Végül mégis egymás mellett alszunk el. 

Reggel aztán megkérdezi: – Ne haragudj, téged hogy is hívnak? 
2:0 a nő javára. 

*** 
...de tényleg, miért nem hoztunk össze Magdalénával egyetlen józan 

szexorgiát sem?!... Ó, azok a didik! És – ó! – az a gyönyörű, fazonra bo-
rotvált, kellemesen húsos ágyék! És a hasikája... az a gyúrni, falni való, 
gyönyörű kis pocakja! Imádtam gyömöszölgetni, miközben ő finoman a 
szájába vett. És a bimbóit, a barnás árnyalatú, csinos kis bimbóit szopo-
gatni, miközben helyet foglalt a nyergemben. A kengyelt se hanyagolta, 
de a sarkantyúkat sem! (Ostort nem használtunk, esküszöm.) Hófehér, 
bársonyos bőre keserédes cukorként olvadt rá patyolat irhámra. Az aj-
kai vékonyak voltak, amit általában „hibaként” könyvelek el az emberi 
testen, ám nála valahogy még ez is szexin hatott. (Csak az nem tetszett, 
amikor felrakta azt az élénk piros szájrúzst. Idegen volt tőle.) 

(Idegen? Magdaléna hasadt volt, akárcsak én.) Nem tudom, vajon a 
testünk vonzódott annyira egymáshoz? Az övé mindenképp delejezi az 
enyémet... Avagy az őrülete vonzotta az énrületemet? Vagy fordítva ta-
lán? Mindez lehet egyszerre is. Vagy egyik sem. Az egyik legellentmon-
dásosabb személy az életemben Magdaléna. Mindenesetre időről időre 
megjelenik eme térben és időben mellettem, aztán bár az eseteknek kábé 
csak a felében esünk egymásnak, az erős vibrálás azért mindig ott szikrá-
zik kettőnk között. Van, hogy csak a csókig jutunk el. És hogy az ölembe 
ül, mondjuk, a szerkben. (Miért izgat engem ily rendkívüli módon az ölbe 
ültetés??...) Vagy addig sem. Magdalénának örökké van valami fenntar-
tása a vélem való kufircolással kapcsolatban, talán éppen az, amiért most 
„kufircolás”-nak nevezem, de az is lehet – mert folyton hangoztatja –, 
hogy Lotte miatt van az egész, aki a legjobb barátnője volt régen, nekem 
meg vagy tíz éven át a született gyilkospárom és elvetélt, de igaz szeretőm 
– egyetlen egyszer sem koitáltunk Lottével!! –, ja, és igen, engemet és Lot-
tét egymásnak teremtettek! Mondja Magdaléna. (No jó, egy ideig magam 
is azt hittem. Elmúlt. Persze szeretem ma is.) Mondta Magdaléna leg-
utóbb is, amikor már vagy egy órája nyálazta a brokit, ami sehogyan sem 
akart elsülni, részint, mert Larsen kapitány részeg volt, a pöcs állt, mint a 
cövek, de közelében sem járt az ejakulációnak, részint, mert Magdaléna 
azzal indított – persze csak a kötelező bebaszás, majd az ezt követő ero-
tikus tánc (de bírtam! imádtam!) ellejtése után –, hogy összehasonlította 
Larsen kapitány izgatott péniszét az (éppen „szabadlábon” lévő) élettár-
sáéval, az előbbi javára, amitől persze azonnal tudat alatti lelkifurdalása 
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támadt: szopni szopott másfél órát – még ha az utolsó felet ímmel-ámmal 
is, kötözködve –, ám az áhított kapu zárva maradt, csupán a küszöböt 
szegélyező, csodálatosan szépen gondozott pázsitot tudtam csókjaimmal 
kényeztetni, botocskámmal gereblyézni. De ezt is nagyon élveztem! Ta-
lán még jobban is, mint az orális figyelmességét. És ő is! Mégsem akarta 
megérteni, mit akarok azzal, hogy „üssük hát fel a Káma szútra 69. feje-
zetét!” (nincs is annyi neki, megsúgom), forgott jobbra-balra, ami persze 
szintén izgató volt, mint minden Magdalénával kapcsolatban, meg ismét 
ilyeneket üvöltött, hogy „bassz szájba, Larsen kapitány!”... meg lassan rá-
kezdett arra is, hogy „élvezz már el, bazmeg!”... Őrület! És ez is szexi, 
és én csak vigyorgok, mintha máris a hurik között lennék – persze mi-
után nagy nehezen hazaértünk, gurítottam is egy szálat –, ám a farkamból 
csak meleg levegő pöfög, miközben másfél órája egyfolytában haptákban 
áll, halihó, próbálom legalább ujjazni Magdalénát, kézzel éppen elérem 
a halacskáját, ám akkorra már végképp felbaszódik, ott hagy vagy har-
madszorra, de most már végleg a picsába az ágyon visszaül az asztalhoz 
tölt még egy feles dinamitot magának kiszolgálva magát az erős arzená-
lomból a „konyhában” a borzlyukban minden egybe nyílik visszhangzik 
majd szónokolni kezd hajnali négy magasságában arról ki kihez tartozik 
ki kinek rendeltetett ül ott a bugyijában még látom a gyönyörű kebleit 
közben vádolva mutogat rám mintha legalábbis én lennék aki a dolgokat 
így elrendezte nem rendeztem én semmit egyszerűen csak kívánom mint 
az állat fekszem hanyatt az ágyamon kérem hogy jöjjön már aludni reggel 
meló van nem ő TAXIT! akar csak nézem és arra gondolok végül is akár 
el is engedhetem az mégsem olyan mint ha mondjuk kidobnám amire 
egyébként kezdek lassan hajlani és csak nézem ahogy ott iszik és szónokol 
a bugyijában és a farkam még mindig áll. 


