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Megbaszatlanságom története
 

Gondoltam,  leírom  megbaszatlanságom  történetét.  Ugyanis
mondhat bárki bármit, egy huszonéves egészséges nőnek igenis
vannak  szexuális  vágyai,  amiket  A  esetben  kielégíthet  a  párja
segítségével, B esetben, párkapcsolat híján próbál lőni valakit a
céllövöldében eme nemes célra. 

 

Jelen helyzetben én a  B tábort  erősítem,  és  őszintén szólva
sosem gondoltam volna, hogy fiatal nőként valaha is ilyen nehéz
lesz megdugatnom magam. Történetemet ott kezdem, hogy három
héttel  ezelőtt  erősen megérett  bennem a vágy,  hogy most  már
illene egy olyan igazán isteneset baszni. Utoljára az exem ápolt le
úgy igazán, az meg még a nyáron volt. Szóval a téma adott volt, a
kérdés meg csak az, hogy kivel. Tudom, az okos nő mindig tartogat
pár telefonszámot erre az esetre, de ezeket az ügyeket én valahogy
mindig külföldi útjaim során rendeztem, szóval az itthoni listám
elég foghíjas volt. 

 

Na  szóval,  hol  is  ismerkedhetne  ilyen  céllal  egy  fiatal  nő?
Szórakozóhelyen?  Az  nem nekem való.  Baráti  társaságban?  Az
most  meg azért  nem jó,  mert  én most  kifejezetten csak dugni
akarok, mi van, ha a pasi többet akar? Ott nehéz eltűnni. Maradt
hát  a  netes  ismerkedés,  tulajdonképpen az  az  oldal,  ahol  nem
kimondva,  de  mindenki  ezt  keresi.  Beregisztrálok,  fényképek
feltöltve  és  várok.  Érkeznek  az  üzenetek,  a  legtöbb  küldője  a
felejthető  kategória.  Aztán két  nap sem telik  el  és  megérkezik
Johnny. Johnnyról azt kell tudni, hogy jó pár éve kergetjük egymást



ezen az oldalon. Hol én vagyok beregelve, hol ő, és ebből a netes
társkeresőből azt hiszem, ő az egyetlen, akire már a képei alapján
is  úgy  rázizzenek,  hogy  azonnal  fektethetne.  Johnnyval  ezidáig
azért nem találkoztam még az elmúlt évek során, mert mindig csak
és kizárólag szexet akart. Annak idején, mikor még prűdségemet
éltem és nem tudtam, milyen a jó kúrás, féltem vele találkozni, na
de most, amikor én is csak erre vágyom, gondoltam, eljött a mi
időnk és vele biztosan kurvajó lesz a szex. A tiszta, lecsupaszított,
kőkemény  szex.  Merthogy  azt  szeretem,  de  ezt  majd  később.
Johnny  most  sem futott  fölös  köröket,  amit  én  tényleg  nagyon
szeretek. Megadtam neki a számomat, gondoltam felhív, de nem
hívott. A sztori megint megbukott, de csak azért, mert se szó, se
beszéd  törölte  magát.  Új  vizekre  eveztem.  Megérkezett  Sanyi.
Sanyi 33 éves, képei alapján nagyon rendben volt és azzal indított,
hogy találkozzunk. Na, ez szuper lesz-gondoltam, ez is csak egy
gyors  numerára  vágyik,  nem  lesz  felesleges  macera.  Hát
tévedtem.  

Ket napos csevereszes utan, en is ugy gondoltam, itt az ideje a
szemelyes talalkozonak. Az esti randit megbeszeltuk, majd a srac
hipp-hopp eltunt. Hmm- gondoltam, ez is egy igazi kis kocsog, pont
mint a kepein, de megis van benne valami kulonleges, muveszi,
ami nagyon erdekesse tette ot a szamomra. Masnap, mint ha mi
sem tortent volna -mar vartam-  felbukkant, hogy talizzunk az este.
Nem volt kedvem folos koroket futni, tudtam, hogy nem o az igazi
es mivel nem vagyok egy szegyenlos gyerek, gondolkodas nelkul
igent  mondtam  a  filmezesre,  nala.  Osszekaptam  magam,  szexi
fehernemu, 20 centis sarok, meg ahogy illik, elindultam azzal a
tudattal, hogy pontosan tudom, mi fog tortenni: szex. En legalabbis
ezt hittem, de tevedtem. Mezitlab, papucsban ajtot nyitott papi,
akirol messzirol is latszott, hogy a kepeire csak emlekeztet valahol
a  tavoli  messzesegben.  Megfogadtam,  hogy  soha  tobbet  netes
randi, ez is valami pancser a belvarosbol, de ha mar itt vagyok,
hozzuk ki belole a maximumot. Beszelgetni kezdtunk, lagy zene



szolt,  es egyre inkabb kezdte felkelteni az erdeklodesemet az a
kulonos kettosseg, ami mar az adatlapjan is jellemezte. kozel 6 ora
beszelgetes utan hozzam ert, es ugy bokolt, hogy behaltam. Nagy
nehezen megcsokolt es ott felgyorsultak a dolgok. Annyira, hogy
vegul feltuzelve leleptem. Szex nelkul. Azt, hogy mivel foglalkozik,
a mai napig nem tudom, ugyanis nem arulta el, mondvan, hogy az
anyagias vilag semmit nem er, sokkal fontosabb a lelki kapcsolat
ket  ember  kozott.  Mostanra  mar  gyanitom,  hogy  igazabol
munkanelkuli.  Visszaterve a sztorihoz, masnap nagyon izzottunk
mindketten, egesz napos csevely es mamor, nah, mondom, lehet,
hogy  megis  lesz  belole  valami.  Gondoltam,  este  atmegyek  es
tortenjen meg, aminek meg kell tortennie. Kivancsi voltam, papi
vajon az agyban is papi-e, vagy az a tuzes kis kandur, aki villamlo
szemekkel olyan nagyon beinditott. Megerkeztem, majd egyenesen
a dvdezesre koncentraltam, hogy mihamarabb az agyba keruljunk.
Olyan fel ora vadromantika utan, mikor mar nagyon vartam volna,
hogy  magamban  erezzem  a  ferfiassagat,  gondoltam  rakerdek,
miert is nem lepunk tul a simisumin. Ekkor ert az elso hidegzuhany:
nem allt  fel  neki.  Egesz konkretan szerinte azert,  mert annyira
odavan  ertem  es  annyira  kivan,  hogy  egyszeruen  besult  es
gondoljak, amit akarok, ha lelepek, megerti. Ezzel meg nem is volt
problema, mert ha igaz, akkor meg edes is valahol. Aztan jott a
teljes elmebaj.  Szerelmet vallott  es orult,  hogy vegre ujra "egy
komoly  kapcsolata  kezdodik",  majd  pedig  engem  hibaztatott  a
kialakult  helyzetert,  mondvan, ha erezne,  hogy szeretem, akkor
biztosan mukodne, de legalabb mondjuk simogassam mar,  vagy
valami. Az is kiderult, higy az elozo estet azert dobta, mert kicsit
beszivott es azt sem tudta, hol van. Gondolom, mondanom sem kell,
libidom minuszba es akkor eloszor kezdtem kicsit  felni  tole,  az
addigi szexi nezesei egyszerre valtak remisztove, konkretan azon
gondolkoztam,  vajon  mikor  kezd  el  fojtogatni.  Mar  nagyon  le
akartam tiplizni, de barmikor erre tereltem a szot, teljesen kiborult,
hogy "az ido csak a rabszolgaknak valo" felesleges dolog, ami ot
visszazokkenti abba a rendszerbe, amit ugy utal. Es hogy ha meg



az orat is nezegetem, teljesen kiboritom es biztosan nem fog neki
felallni.  Ekkorra  mar  ez  erdekelt  a  legkevesbe,  edesmazossa
valtam, hogy mielobb elengedjen haza. Szepen lassan feloltoztem,
o nagy nemasagba ekelt sohajokkal nyugtazta es mondogatta, hogy
a depresszioja igy telen milyen rossz. Huh, mondanom sem kell,
tiplit vagtam, papi papucsban, mezitlab kiengedett es csak arra
tudtam gondolni, hogy remelem tobbet nem keres. Masnapra meg
a tarskeresorol is torolte magat, nyilvan a depresszioja miatt. Vagy
nem  tudom.  En  magamnak  megfogadtam  valamit  a  netes
randizassal kapcsolatban, de ami szamomra a legelkeseritobb az
egeszben, az az, hogy meg egy jot dugni sem sikerult, nem hogy
barmi  komolykodasba  kezdeni.  Elkeserito,  hogy  a  netes
tarskereson a legtobb felhasznalo fake, beteg, depis, vagy retardalt,
de nem adtam fel! Viszont az egyik tanulság nekem az, hogy ha
adott az alkalom, ne halogassunk semmit es ha valaki nem akarja
megmondani, mivel foglalkozik, erosebb legyen a gyanunk arra,
hogy az illeto munkanelkuli, mint az, hogy mondjuk fougyesz.

Aztán  másnap  estére  Sanyi  előkerült  és  elmondta,  hogy  az
ágyát már kétszer kellett idén megjavíttatnia, annyi nőt megdugott
rajta,  és  ha egy kis  faszszopó ribanc lennék,  engem is  nagyon
megdugott  volna,  de  mivel  belém  habarodott,  gondolta,  velem
inkább romantikázna egyet. De ha tudta volna, hogy nekem a szex
ennyire  fontos,  és  nem  nézegettem  volna  az  órát,  meg
mondogattam volna, hogy mennem kell, akkor bizony felállt volna
neki,  és  -idézem- "úgy megdugott  volna,  hogy utána 7 nyelven
beszélt volna a puncim". Mondtam neki, hogy "na ez már valami",
mindenkinek  jár  egy  második  esély,  hát  lássuk,  mennyire  lesz
fogékony a puncikám a nyelvtanulásra. Következő este ismét tali,
üveg  bor  és  a  teljes  katasztrófa.  Áthívtam  most  magamhoz,
megérkezett,  és  a  bor,  csoki  mellől  elővett  a  szatyrából  egy
papucsot. Igen, papucsot. Mert hogy ő úgy gondolta, hogy itt alszik.
Én már tudtam, hogy nem fog, de még nem akartam kiábrándítani.
Borozgatni kezdtünk, majd pedig ismét elővette az éjszakába zúgó



mély  sóhajait.  Kezdte  felhúzni  az  agyam  azzal,  hogy  úgy
sóhajtozott,  mint akinek elvitték az összes bárányát.  Nem mert
hozzám érni sem, majd összeesküvés elméletekkel jött akármikor
megszólalt  a  telefonom,  majd  pedig  amikor  céloztam rá,  hogy
lassan mehetne, teljesen kiakadt és köpködni kezdett, hogy én már
megint csak az idővel jövök és nem értem már meg, hogy akkor
nem fog neki felállni?? Elegánsan megkértem, hogy érje el a 15
perc múlva induló vonatot, amire felháborodva ordibálni kezdett
velem és  közölte,  hogy nekem nincs  önkritikám,  viszont  kettős
személyiségem annál  inkább.  Állt  az  ajtóban papucsban és  itta
tovább a bort. Csúnyákat nézett, majd nyugtázta, hogy én is csak
egy pszichiátriai eset vagyok, mint minden más netes társkereső
csaj. Aztán felvette a zokniját és a cipőjét, nagy nehezen elindult,
de  még  a  kapuból  visszafordulva   közölte,  nézzek  tükörbe  és
szégyelljem magam,  amiért  ilyen  tapló  bunkó  vagyok,  hogy  az
éjszaka közepén kibaszom a lakásból.  Én derűsen mosolyogtam
rajta, mást nem mertem, becsuktam a kaput és besétáltam. Ő meg
a kilences vonattal jött, a tizessel meg ment. Talán mégsem jár
mindenkinek második esély. :)

Aztán Sanyi ijesztő és trágár üzenetekkel bombázott. Próbált
alázni. Mondanom sem kell, nem jó helyen próbálkozott. Egy férfi,
aki nem tud megbaszni. Sosem láttam ilyet. Szerelmes lett belém
két randi után, majd amikor lepattintom alázni kezd. Reméltem,
hogy legalább kúrunk egyet,  mert  az  első alkalom csak valami
véletlen volt, de sajnos nem. Sanyi. Hmm. Hát sajnálom. 

 



Fasz helyett kapufa
Fekete magassarkú és kombiné rajtam, hergelem a merevedő

farkát,  tekergek  rajta,  mint  egy  kígyó,  végül  szépen  lassan
elkezdem szopni,  mint  ha  mindig  is  erre  vártam volna.   

 

Nah, azt hiszem, olyan pasik, mint a képen látható példány nem
neten  ismerkednek.  Sajnos.  Eszembe  jut  egy  másik  retardált:
focista, 30 éves, focistához méltó testi adottságokkal és gyönyörű
érzéki  szemekkel  és  ajkakkal.  A  túl  szép,  hogy  igaz  legyen
kategória, akit nem is társkeresőről kukáztam. Szóval kölcsönös
szimpátia megvan, gondoltam, ez eddig sínen van, bár valljuk be,
túl szép volt, hogy igaz legyen. Mármint az, hogy egy kifejezetten
jó pasi a neten ismerkedik, de legalábbis az, hogy egyedülálló.

Ő ezt azzal magyarázta, hogy sokkal inkább érdekli a minőség,
mint a mennyiség. Aztán a netes csevej beindult, gyakorlatilag egy
fél délutánt átbeszélgettünk az élet nagy dolgairól, tetszett nagyon
a stílusa, az, hogy látott már országot Magyarországon kívül is,
képben van úgy szinte mindennel. És mindehhez még mindig áll a
zászló, hogy iszonyatosan jó pasi. Na, pörgés beindul és egy jó pár
óra után a témánk átevezett a szexre. Igen. Mert hogy mint már
mondtam,  én  nem  prűdösködöm,  azt  már  kinőttem.  Szóval
elkezdtünk arról beszélni, hogy kinek milyen a jó szex és hogy ez
mennyire  fontos  egy  jól  működő  kapcsolatban.  Aztán  kezdett
melegedni a hangulat. Gondoltam, alakul ez, ebből biza lesz valami.
Szó  szót  követett,  gyakorlatilag  már  arról  beszéltünk,  hogy
egymással mit és hogyan csinálnánk. Gondoltam, még jobb, ebből
aztán biztosan dugás lesz.

A nem túl lírai elbeszélésünk alapján valójában stimmelt minden.
Kőkeményen,  falhoz  vágva,  hátraszorított  karokkal  csúnyán



megbaszna, miközben tépi a hajam, én meg azzal hergelem, hogy
még jobban te kis köcsög. Itt már engem is jobban érdekelt a téma,
mert  -csakúgy-,  mint  a  legtöbb nő,  pont  erre  vágyom.  Az  más
kérdés, hogy a legtöbb fapina álszenteskedik, a faszt sem fogja
meg, mert az milyen már, közben meg kicsavarodik a nyelve a
vágytól,  hogy azt sikongassa, basszál még jobban te állat,  vagy
legalábbis arra, hogy úgy megcsinálják, hogy utána mozdulni is
alig tudjon. Szóval a kis focistámmal sem akartam komolykodni
első körben, mert azt nem tudom, hogy mondtam-e már, de én
sokkal  hamarabb  tudok  szexelni,  mint  érzelmeskedni.  Valahol,
valami elkódolódott az agyamban, vagy lehet, csak azért, mert fiúk
közt nőttem fel, de a párkapcsolatokban szinte úgy gondolkozom,
mint a férifak. Engem nem borít ki, ha a kanom kurvázni megy, sőt,
felizgat, ha pacekba van is mersze megmondani, és minek után
más nőben járt, idegből rávágom az ágyra és úgy megbaszom, hogy
egy  életre  azon  gondolkozzon,  hogy   "Mi  a  fasznak  mentem
kurvához??". Szóval én nem görcsölök be sem a szopástól, sem a
helyszíntől, sem az időtől, sem a hármastól, gyakorlatilag nyitott
vagyok mindenre. Ha éppen útközben tör rám a pippanthatnék,
miközben a kanom vezet, hát nem teketóriázok, közlöm vele, hogy
most bizony leszopnám, és hát őszintén, melyik férfi mondaná erre
azt,  hogy  "Nem,  kicsim,  most  nem  lehet,  mert  anyukádékhoz
megyünk ebédelni és nem akarok elkésni"? Semelyik. 

 

Na  szóval  visszanyargalva  a  sztorihoz,  focista  ember  fűtött
keményen,  már  én  is  elképzeltem,  hogy milyen vadat  izzadnék
alatta, vagy előtte, és miután azt pedzegette, hogy "úgy megbaszna,
mint egy utolsó kis ribancot",  feldobtam a labdát,  hogy meg is
teheti,  szeretettel  várom.  Ezt  mint  ha meg sem hallotta  volna,
gondoltam, biztosra megyek és kerek-perec mondtam neki, hogy
jöjjön  át.  A  válasz  az  volt,  hogy  most  nem tud.  Nah,  már  ezt
furcsálltam, hiszen hol az Isten háta mögött van egy olyan pasi a
világon, aki álló farokkal ül a gépe előtt, ráizgulva egy nőre, aki



bedobja neki,  hogy nyitott  puncival  várja és az nem indul meg
azonnal?? Sosem láttam ilyet.  Aztán kiderült,  hogy focistánknak
sportsérülése volt, ezért kell pihengetnie, és ezért nem tud eljönni.
Őszintén sajnáltam, mert  addigra azért már nedvesedett a bugyim
keményen, de rátudtam, hogy akkor majd egy-két nap és biztosan
összedobjuk amink van. 

Aztán jött a hidegzuhany. Focistánk könyörögni kezdett, hogy
álló farkán enyhítsek már valahogy. Ismét mondtam, jöjjön át és
örömmel enyhítek rajta. Aztán közölte, hogy nem tud, de enyhítsek
már  rajta  most,  így  a  neten  keresztül.  Kinevettem,  hogy  ilyen
utoljára szerintem úgy tíz éve volt divat, és ne haragudjon, de én a
netet  nem arra használom, hogy net-szexeljek,  meg kapcsolatot
tartsak,  hanem  azért,  hogy  megismerjek  róla  élő  embereket,
akikkel 3D-ben is tudok kezdeni valamit. Aztán elkezdett agonizálni,
hogy azon hogy meglepődik, hogy én egy ismeretlen, vadidegen
férfit  csak  úgy  áthívok  a  lakásomra.  Mondtam,  hogy  én  ilyen
bevállalós gyerek vagyok, és hiszem, hogy csak az történik meg
velem, aminek meg kell történnie. Ha a sorsom az, hogy valami
sorozatgyilkos leszúrkáljon kúrás után, hát elkerülni biza úgysem
tudom.  Szóval  úgy  fél  óra  könyörgés  után  elkezdte  izgatni  a
fantáziámat, hogy vajon milyen lehet a cybersex? Sosem próbáltam,
itt volt az alkalom, nedves is voltam, gondoltam kedves is leszek,
szóval elkezdtem leírni azt, amit a való életben tennék vele, ha ott
állnék előtte. Csak erre tudtam hagyatkozni. Fekete magassarkú és
kombiné rajtam, hergelem a merevedő farkát, tekergek rajta, mint
egy kígyó, végül szépen lassan elkezdem szopni, mint ha mindig is
erre  vártam  volna.   Végigmászom  a  testét,  csókolgatom,
harapdálom és tépem, de ő egyelőre még nem érhet hozzám. Aztán
miután  jól  kijátszottam  magam,  szopás  közben  megfoghatja  a
hajamat,  a  csuklójára tekerheti  és  úgy ráncigálhatja  a  fejemet,
mint valami szaros bábut.  És ha már hozzám érhet,  felállhat a
székből,  falhoz  vághat,  félrehúzhatja  a  kis  fekete  tangámat  és
belém teheti a kőkemény faszát, majd pedig porig alázhat baszás



közben. Nekem tépheti  a hajam, haraphat,  állatkodhat kedvére.
Aztán feltehet az asztalra, és miközben én magammal játszom, a
szemeimet  le  nem  veszem  az  övéről,  a  csípőmmel  körözök,
emelgetem, szenvedek, sóvárgok és kívánom. Egyszerre játszom a
csiklómmal,  miközben  dübörög  bennem a  kemény  farka,  végül
kurva nagyot élvezek, rángok és vonaglok, ő meg szépen kiveszi,
veri a mellemre és végül rájuk élvez. 

Ezt mind megtehette volna velem, de ő maradt a gép másik
oldalán, és könyörgött, hogy egy ilyen virtuális baszás után, most
már tényleg muszáj megbasznia. Mondtam, hogy gyógyuljon hamar
és újrajátszuk live verzióban. Bevallom őszintén, jobban is sikerült
a kis játékom, mint gondoltam volna. Most először, netes szexben
(!) is felszínre tört belőlem az az igazi mocskos kurva, aki bennem
lakozik. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen létezik, de őszintén
szólva élveztem én is. 

Aztán focista-embert pattintottam, mert gyanúsan tűnt valami
beteg fake felhasználónak, mint a fotók tényleges tulajdonosának.
Több száz képét láttam a lapján, furcsa, ha fake, de ha valami kis
szemüveges  köcsög  ült  a  túloldalon,  legalább  képzeletben
megbaszhatott  egy  olyan nőt,  mint  én.  1-0  ide.  



Egy buzi, aki felizgatott
Viszket  a  bal  mellbimbóm.  Valaki  biztosan  nagyon  kíván.

Megeshet.  

 

Észrevettem valami nagyon furát. Pár napja, amikor fodrásznál
voltam,  azt  vettem  észre,  hogy  a  szememmel  vetkőztetem  a
fodrászomat. A formás kis segge, az a kurvajó szája, huh. És ahogy
mosta a hajamat, mindig rántott rajta egyet, amikor meg vágta, az
egyik  tenyerét  belenyomta  a  lapockáim  közé,  valahogy  úgy
támasztotta ki magát, ahogy mögöttem ült. Vagy nem tudom. Pont
oda nyúlt, amitől akkor szoktam repülni, ha hátulról tolnak. Úgy
keményen  belekapaszkodnak  a  csípőmbe,  a  húsomba,  vagy  bal
kézzel  a  csípőmön,  jobbal  meg a  lapockám között  és  nyomnak
lefelé,  bele  a  semmibe,  miközben oltárian  kúrnak.  Szóval  ezek
jutottak  hirtelen  az  eszembe.  Beindultam a  fodrászomra  azért,
tényleg. Aztán amikor felálltam, ő még szemből igazított valamit a
hajamon, ránézett az ajkaimra és félsóhajjal csak annyit mondott,
uuugh de szép szád van. Kiborultam és nem akartam elhinni, hogy
buzi. 

Ez az egy baj van vele. Frankón ő is a faszt kamázza. Erre mit
mondhat az ember? Azzal kezdtem el kacérkodni, hogy vajon csak
álbuzi-e,  vagy biszex,  vagy esetleg nem is  buzi,  csak valamiért
faszon  szocializálódott  és  megmaradt  az  orális  fixációja.  Nem
tudom. Valahogy sort kéne keríteni rá, hogy megtudjam.  Nagyon
szép a bőre is és olyan szemekkel néz, hogy folyamatosan azon
gondolkoztam, bazd meg, ez tuti kíván. Lehet, hogy sosem tudom
meg, de az is lehet, hogy legközelebb megkérdezem tőle, volt-e
már nővel és ha még nem, szeretné-e kipróbálni. Velem. 

Most viszont, hogy ezeket a sorokat írom, az jutott az eszembe,



hogy  nyilván  velem  van  a  baj,  ha  egy  feminin,  buzi  férfira
rágerjedek. Nekem az érzéki pasik jönnek be, nem a godzilla-féle,
viking szőrmócsingok. Közben teljesen rám gerjedt egy abszolút
hetero férfi.  Kiborították az írásaim és most  álló  farokkal  bízik
benne, hogy ő lehet az, aki majd úgy faszán megkefélhet végre. De
nem ő  lesz.  Attól,  hogy  rajtam van  a  baszhatnék,  nem dugok
akárkivel.  Ha  nincs  meg  a  zizz  a  képek  alapján,  kizárt,  hogy
élvezettel le tudjam szopni, hogy tágan beterpesszek neki és hogy
jól  megkúrhasson.  Semmi  más  nem  lenne  az  ilyenből,  mint
szánalmas szerencsétlenkedés, vagy egy kamu beteszem-kiveszem,
hú de megbasztalak történet. Maszatolni meg nem szoktam. 

Velem van a baj? 



 Ribancnak születni kell
 

Dugnék,  ez  a  férfi  is  célirányosan  ezt  tenné,  semmi
vadromantika, csak a szex, aztán viszlát. Egy mesés összegért. 

 

Na  most  vagyok  csak  igazán  bajban.  Az  egyik  társkeresőn
kaptam  egy  érdekes  ajánlatot.  Summás  összeget  ígértek  egy
baszásért. Volt már ilyen ezek előtt is, de akkor figyelemre sem
méltattam ezeket a leveleket. A mostani viszont elgondolkodtatott.
Dugnék, ez a férfi is célirányosan ezt tenné, semmi vadromantika,
csak a szex, aztán viszlát. Egy mesés összegért. 

Az a kérdés merül fel bennem, hogy vajon mikortól számít egy
nő ribancnak? Ha pénzért baszik? És ha igen, akkor mekkora az az
összeg,  amiért  egy  nőnek  megéri  eladnia  a  testét?  Tízezer?
Százezer? Egy férfi vajon mikortól gondolja azt egy nőről, hogy az
kurva? Ha ő megbassza pénzért,  vagy ha a  nőjét  megbaszta a
legjobb barátja is. Ingyen. Vajon melyik a nagyobb ribanc? Vagy
talán  a  kitartott  kurva,  aki  hozzámegy  egy  vénemberhez  a
vagyonáért, és esténként azon imádkozik, hogy holnap ne ébredjen
már  fel  az  a  vénember,  és  ne  kelljen  tovább  hallgatnia  a
szuszogását?

Melyik  a  nagyobb kurva? Engem mindig is  foglalkoztatott  a
gondolat,  hogy  milyen  lehet  pénzért  baszni.  Vajon  többet
megengednék annak a férfinak, aki fizetett értem, mint annak, aki
nem? Vajon tudnám élvezni? Igazából minden kapcsolat ugyanazon
alapul. Az is kurva, aki rosszul van a párja érintésétől, de tűr, mert
muszáj. 

Élvezem a leveleiteket, csodás a saját élményeiteket olvasni és



érezhető  az  arctalanság,  mert  mindannyian  őszintén,
szókimondóan írtok nekem. Ezt szeretem. Van, aki tanácsot kér,
van, aki mesél, de mindenképp tanulságos. Kíváncsi vagyok, mitől
lesz valaki kurva a férfiak szemében.

Az eddigi írásaim alapján -bár trágár vagyok, mint egy kocsis-
még  senki  nem  kurvázott  le.  Kíváncsian  várom  hát,  Nektek
mikortól  lesz  kurva  egy  nő.   

 



Polgármester Úr, Ön nős?
 

Aztán eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha én lennék
az a szingli picsa, vajon az ágyban is mosolyognék-e, vagy inkább
azt ordibálnám, hogy "keményebben Polgármester Úr!"? 

Pár napja díjátadón voltam, ahol jelen volt a Polgármester is.
Meglepően  fiatal,  többször  találkoztunk  már  hasonló
rendezvényeken és többször méregettem már őt  is,  mint  fiatal,
sikeres férfit. 

Ő  is  ismer  már  engem,  előre  köszön,  ha  találkozunk és  én
mindig  elmosolyodom,  amikor  kezet  fogunk,  mert  látom  a
szemében azt a kis huncut kurafit, aki akkor lehet, amikor éppen
nem polgármesterkedik. Ültem és hallgattam a beszédét, közben
sasszememmel az ujjait fürkésztem, és igen, ahogyan azt ebben a
státuszban  illik,  ujját  jegygyűrű  díszíti.  Az  más  kérdés,  hogy
nyilvánvalóan ő is belógatná a farkát bármelyik ingyen bigébe, ha
biztosan tudhatná, hogy a bige némaságot fogad. Azt meg ugye
nem lehet tudni. Szóval ahogy fel-alá járkált, a kis seggét sasoltam,
azon gondolkoztam, milyen lehet egy Polgármester Úr az ágyban?
Nem anyuci mellett, hanem amikor egy szingli picsát dug éppen
féktelenül. Aztán eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha én
lennék az a szingli picsa, vajon az ágyban is mosolyognék-e, vagy
inkább azt ordibálnám, hogy "keményebben Polgármester Úr!"? 

A díjak átadásánál, a kamerák kereszttüzében elvileg a kötelező
kézfogás és mosoly a menetrend, de a kézfogást követően, amikor
a díjazott visszaindult a helyére, polgármesterünk úgy mérte be az
esedékes  hölgyek  seggét,  ahogyan azt  egy  strandon tenné egy
egészséges  férfiú,  tangás  seggeket  bámulva.  Aztán  az  jutott
eszembe,  hogy  ha  még  itt  sem tudja  tűrtőztetni  magát,  vajon



milyen lehet, amikor ledobja a kis öltönyét? Megint elmosolyodtam.
Rám nézett,  hitelen zavarba jött  és olyan volt,  mint ha látná a
gondolataimat. 

Aztán  hazafelé  menet,  ahogy  sétáltam  a  városban,  azon
gondolkoztam,  vajon  hány  férfi  mellett  sétálok  el,  akik  engem
olvasnak  reggelente?  Hirtelen  azt  éreztem,  minden  férfiszem
engem bámul, élveztem, hogy gyakorlatilag bármikor elsétálhatok
egy arc  nélküli  férfi  mellett,  aki  ismeri  a  legbensőbb szexuális
vágyaimat és ekkor, mint egy páva, kihúztam magam és próbáltam
még kecsesebben topogni a kis magassarkúmban. 

Elérve  a  metróig  már  megint  a  kis  Polgármesterünkre
gondoltam  és  azon  gondolkoztam,  hogyan  reagált  volna,  ha  a
díjátadót  követő  pezsgőzés  közben  elé  topogtam  volna  a  kis
magassarkúmban,  és   megkérdeztem volna:

Polgármester Úr, Ön nős? 

 
Aztán eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha én lennék az a
szingli picsa, vajon az ágyban is mosolyognék-e, vagy inkább azt
ordibálnám, hogy "keményebben Polgármester Úr!"? 

Aztán  hazafelé  menet,  ahogy  sétáltam  a  városban,  azon
gondolkoztam,  vajon  hány  férfi  mellett  sétálok  el,  akik  engem
olvasnak  reggelente?  Hirtelen  azt  éreztem,  minden  férfiszem
engem bámul, élveztem, hogy gyakorlatilag bármikor elsétálhatok
egy arc  nélküli  férfi  mellett,  aki  ismeri  a  legbensőbb szexuális
vágyaimat és ekkor, mint egy páva, kihúztam magam és próbáltam
még kecsesebben topogni a kis magassarkúmban. 

Elérve  a  metróig  már  megint  a  kis  Polgármesterünkre
gondoltam  és  azon  gondolkoztam,  hogyan  reagált  volna,  ha  a
díjátadót  követő  pezsgőzés  közben  elé  topogtam  volna  a  kis
magassarkúmban,  és   megkérdeztem volna:



Polgármester Úr, Ön nős? 

 



Esti kedvcsináló. Hölgyeknek.
És azt,  hogy kicsomagolt,  mint egy doboz bonbont.  Azóta is

bárkivel  basztam,  mindegyik  könyörgött  a  puncimért,  mert  ha
egyszer bizony kinyílik egy kisasszony, az úgy is marad és onnantól
kezdve  nem  fél  egy  férfi  előtt  magához  nyúlni,  megfordulni,
csúnyán beszélni,  satöbbi.  

 

Ebben  a  bejegyzésben  leírom,  hogyan  lettem prűd  picsából
érett nő, aki nem fél kimondani szexuális vágyait. Főként nem a
partnerének.  Ezt  azért  írom le,  mert  rengeteg  levelet  kaptam,
amiben kétségbeesett férfiak kérik a tanácsomat és keresik az utat
a saját feleségükhöz. Sokan havonta egyszer szexelnek, vannak,
akik még ritkábban, vannak, akik prostikhoz fordulnak, vannak,
akik szeretőt tartanak, vannak, akik még bizakodóan próbálkoznak
újra feleségeik kegyeibe férkőzni, de egy közös mindegyikükben
van. Hogy ettől mind szenvednek. 

Hölgyeim!  Tessék  elolvasni  ezt  az  írást,  de  előtte  tessék
végiggondolni, milyen érzés megcsalva lenni, milyen érzés ezért
hisztizni és válni, milyen érzés úgy befeküdni az ember mellé, hogy
undorodunk a testétől, mert képes volt más nőt megcsókolni, de
epekedünk  a  lelkéért,  és  fájdalmunkat  nem enyhíthetjük  azzal,
amivel  mindig  szoktuk.  Nem  bújhatunk  a  karjaiba,  ahol
megnyugszunk,  mert  bizony  pont  ő  volt  az,  aki  kőkemény
szenvedéseinket  okozta.  

Tessék elképzelni, milyen érzés emiatt elveszíteni a férjünkbe
vetett  bizalmunkat,  átverve érezni  magunkat  és  megrengeni  az
addig felépített egész életünkben.

 



És most tessék arra gondolni, hogy mekkora szerencse, hogy ez
még nem történt meg, és gyakorlatilag ha megfogadják tanácsomat,
remélhetőleg nem is fog. És most ne tessék azt gondolni, hogy hála
Istennek,  az  én férjem biztosan elégedett.  Ha heti  egy szexnél
kevesebb van,  akkor gyanakodjon arra,  hogy a kedvese máshol
keresi az örömöket. Szerezze hát vissza! 

Kezdjük azzal, hogy minden férfi arra vágyik, hogy a felesége
imádattal csodálja az egóját, és a szerszámát egyaránt. Értem én,
hogy nehéz elengedni a gyeplőt az ágyban, amikor pár év házasság
után  már  megszoktuk  a  maszatolást,  meg  már  az  ember  is
elfogadta a helyzetet, de ki mást szeretnénk, hogy eget rengetően
megbasszon minket, ha nem a saját férjünket? Ugye, Hölgyeim? Ha
ez mégsem így van, akkor az kellemetlen, rosszat választottunk, de
próbáljuk meg kihozni abból is a maximumot! 

 

Rendes  kislány  voltam  én  is.  Szerető  családban,  békében
nőttem  fel  és  bár  a  szexualitásunkról  sosem  beszéltünk,
különösebben nem is  hiányzott.  Aztán tini  lettem és  elkezdtem
felfedezni a saját testemet, de szexualitásról akkor még egyáltalán
nem beszélhettünk. Éltem így apró kis életemet, próbálgattam a
kapcsolatokat és a férfiakat, de valójában az a kép élt bennem,
hogy  egy  nő  tisztességes,  nem  baszik,  hanem  a  paplan  alatt,
lekapcsolt villanynál, szigorúan misszionárius pózban szeretkezik,
nem szopik, mert azzal a szájjal csókolja a gyermekeit, hátat meg
végképp  nem  fordít,  mert  az  elképzelhetetlen,  hogy  a  párja
kontrollálatlanul nézegethesse, miközben hátulról dugja. Volt egy
pár  ilyen  kapcsolatom  és  őszintén  be  kell  vallanom,  nem  is
értettem, miért van mindenki úgy oda a szexért, mikor az semmi
mást nem jelent, mint egy kellemetlen kötelességet, ami a férfinak
biztos  örömet,  nekem  meg  plusz  egy  zuhanyzást  jelent.  De
elviseltem,  mert  akkor  még  nem  tudtam,  milyen  lehet  a  szex
másképp. Rá is tudtam, hogy én nem vagyok valami nagy baszós nő,



bár, hadd tegyem hozzá, hogy minden egyes maszatolás közben a
nyelvem hegyén volt, hogy megszólaljak, de sosem tettem, mert
féltem attól, mit fog rólam gondolni a párom. 

Aztán az élet felém sodort egy olyan igazi csődört. Zizzentem
már a nézésére is, sőt, elég volt csak rágondolnom és már izzottam
is. Nem értettem magamat sem, de izgalmas volt. Aztán az első
szexuális  együttlétünknél,  én  lepődtem meg  a  leginkább,  hogy
bruttó 48 órán keresztül szexeltünk. Nem szarozott, megfogott és
befordított  maga  elé,  esélyem nem volt  ellenállni.  Mármint  ha
akartam volna.  Megállás  nélkül  basztunk,  mint  a  nyulak,  haláli
szerelem volt a miénk, és basztunk mindenhol, ahol csak lehetett.
Meg ott is, ahol nem. Majd egy másik posztban mesélek arról is.
Szóval  ez  az  ember  megfogott  és  akkor  még  nem bántott,  de
éreztem, hogy bizony ez úgy fel fog tenni a falra, hogy ott maradok.
Teltek  a  hónapok  és  az  évek,  és  mi  még  három  év  után  is
ugyanolyan  lendülettel  basztunk  reggel,  délben,  este,  mint  az
elején. Sőt. És most figyeljenek Hölgyeim. Ha azt hiszik, hogy késő
váltani, tévednek.

Az idő múlásával, ahogy egyre jobban ismertük meg egymás
lelkét is-mert addigra már egymás testét jobban ismertük, mint a
sajátunkat-, úgy vált a szex is egyre, egyre jobbá. Úgy kúrtunk,
mint a nyulak, gyakorlatilag kiszálltunk magunkból, nem volt ott
semmi  más,  csak  ő,  meg én,  meg az  az  irdatlan  szenvedélyes
baszás. Volt, hogy nyitott ablaknál, földszinti lakásban arra lettünk
figyelmesek,  hogy  a  kutyasétáltató  öreglányok  az  ablak  alatt
motyognak, hogy vajon mi történik odabent, mert úgy sikongattam,
mint akit vernek. 

Aztán jött az is. Egy idő után tépte közben a hajamat, fogott,
tartott, pakolt úgy, ahogy neki volt kényelmes, én pedig hagytam,
mert  iszonyatosan  élveztem.  Aztán  egyik  baszásunk  alkalmával
annyira feltüzelt, hogy nem bírtam tovább és elkezdtem hergelni.
Beszéltem neki, könyörögtem, hogy basszon, szívtam a vérét, hogy



csak ennyi?, ő pedig vette az adást, még jobban elkezdett baszni,
pofázni, és a seggemet csapkodni. Aztán én haraptam, csíptem, a
csiklómmal játszottam, gyakorlatilag,  amit el  lehet képzelni  egy
fasza baszásban, az mind ott volt, mindig úgy megbaszott, hogy
utána csak halk sóhajokkal bírtam könyörögni egy pohár vízért.
Teljes orgia, a valaha volt legjobb baszásaimat köszönhetem neki. 

És azt,  hogy kicsomagolt,  mint egy doboz bonbont.  Azóta is
bárkivel  basztam,  mindegyik  könyörgött  a  puncimért,  mert  ha
egyszer bizony kinyílik egy kisasszony, az úgy is marad és onnantól
kezdve  nem  fél  egy  férfi  előtt  magához  nyúlni,  megfordulni,
csúnyán beszélni,  satöbbi.  

A szopás egy érdekes dolog volt mindig is. Sosem szerettem a
csúnya farkakat, sokkal élvezetesebb egy szépet szopkodni. Szóval
sokáig  nem  szoptam,  aztán  miután  a  csődör  kicsomagolt,
gyakorlatilag  úgy  szoptam le  magamtól,  mint  ha  mindig  is  azt
vártam volna. Közben végig a szemébe néztem, mert ugye anélkül
mi értelme az egésznek, szóval én bámultam és szoptam, nyaltam a
heréit, ő meg elkaphatta a hajamat és irányíthatta a fejemet, ahogy
csak akarta.

Nem járt érte harag.

Szóval Hölgyeim, kéretik a prűdpina álarcot levenni, embernek
meg  hagyni,  hogy  csak  egyszer  az  életben  azt  csináljon  az
asszonykájával,  amit csak akar.  Hagyja,  hogy bemásszon ő is a
zuhany alá,  hagyja,  hogy elkapja  hátulról  a  konyhában,  amikor
főzni  készül,  vagy  lepje  meg  egy  hirtelen  szopással  munkába
indulás előtt! A férje garantáltan egész nap csak arra fog várni,
hogy hazaérjen és viszonozhassa a kedvességét. Higgyenek nekem,
utána már maguk fognak könyörögni az ember farkáért. Van az a
jó öreg mondás, hogy egy férfit a hasán keresztül lehet megfogni.
Valóban. Meg két gyerekkel. Egy igazi nő azonban pontosan tudja,
hogy,  a  párját  hol  kell  megfogja  ahhoz,  hogy  az  sose  akarjon



mással  huncutkodni.  És  az  bizony  semmi  más,  csak  a  farka.
Szeressék, imádják emberüket farkostól, egóstól, mindenestül!

 



Best of kurvahatározó
Vajon ki van jobban megalázva? Én, akit pénzért basznak, vagy

ő, aki annyira nem tud egy nőt megbaszni, hogy az inkább tévét
néz? 

 

És igen. Elkészült a kurvahatározó. Sokan írtatok sokfélét, és
bár  a  Velvet  egyszer  már  feszegette  ezt  a  témát    (
http://velvet.hu/blogok/randi/2013/01/05/hany_skalptol_lesz_ribanc
_egy_no/), én is kíváncsi voltam, mit gondolnak a férfi olvasóim.
Úgy őszintén.  

Vérbeli  férfiaktól  kapott  gondolatok,  melyek  értékesek,  így
kihalásztam a  legszebb  gyöngyszemeket,  és  gondoltam,  egy  az
egyben közzéteszem őket. Íme: 

G. H. szerint kurva az, aki pénzért olyat csinál olyat, amit rühell.
"Pl. én is egy büdös kurva vagyok mert utálom a munkámat, de
csinálom.  Pénzért.  Sok  pénzért.  Ha  nem esne  jól,  de  a  pénzt
elteszed, az kurvulás. Asszem, átmenet, az nincsen."

Több férfi egyben válaszolt a felvetett kérdésemre, hogy vajon
szexeljek-e egyet az idegennel, mesés összegért, avagy sem. Egy
éjszaka alatt 200.000 Forint elég-e ahhoz, hogy eladjam magam?
Vagy ez nem eladás? Szép kereset, viszont a test efféle használata
súrolja a határokat, és a prostitúció mindenkinek mást jelent. Ha
egyszer  baszok  egyet  pénzért,  onnantól  már  kurva  vagyok?
Eszembe jutott, hogy basztam én már pénzért. De csak olyannal,
akivel amúgy is basztam már előtte, aztán bedobtam neki, hogy
nézzük meg, milyen lenne, ha fizetne értem egy jelképes összeget.
Vajon többet akarna? De nem. Pont ugyanolyan szarul volt bennem
pénzért is, mint anélkül, talán azzal a különbséggel, hogy abban az
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egyetlenegy együttlétünkben azt éreztem, leszarja, nekem mi a jó,
másra nem figyelt, csak a saját élvezetére. Uraim, így kapcsol át
automatikusan az  agyatok,  ha  kurvához  mentek?  Meglepő volt,
hogy addig szeretett nyalni, és kéjelegni rajtam, abban az egyben
viszont betette, vonaglott rajtam, mint valami pancser fasz. Úgy jó
húsz percig maszatolt rajtam, aztán elment, és csá. Mi van akkor,
amikor egy pasi annyira szar az ágyban, hogy inkább a tévét nézem
közben és azon gondolkozom, hogy szálljon már ki belőlem? Vajon
ki van jobban megalázva? Én, akit pénzért basznak, vagy ő, aki
annyira nem tud egy nőt megbaszni, hogy az inkább tévét néz?
Vagy ha már fizetett értem, illett volna eljátszanom, hogy élvezem?
Előtte sem játszottam el. Ha jól megkúrt, azt érezhette, ha pedig
silányan, hát azt is. És az összes dugásunk közül az első volt csak
maradandó a számomra. Akkor is azért, mert kinéztem magamnak
és meg akartam baszni. Igen, Uraim, a nők is vadásznak. Elhitetjük,
hogy mi választunk, pörgünk, topogunk, a lényeg, hogy felhívjuk
magunkra a figyelmet, de remélem, az azért minden férfinak tiszta,
hogy ez bizony csak a látszat. Csak annak fogunk tipegni-topogni
és pillákat rezegtetni, akit szívesen magunkban éreznénk. Talán
vannak,  akiknek  kiábrándító  vagyok,  talán  van,  aki  pont  erre
vágyik és talán pont ezért gondolja I.H. rólam a következőt: "Te
nem ribanc, hanem az álmaimban szereplő szadista nőstényállat
vagy."

Citrom szerint "Van, aki nem akarja, de mégis odaadja magát
valami dologi haszon érdekében. Ezt talán úgy ki lehet cselezni a
te esetedben, hogy egy kicsit beszélgetsz a fickóval előtte, és csak
akkor fekszel le vele, ha tetszik is. Ha nem tetszik a fickó, és mégis
hagyod magad, nos, akkor akár ki is állhatsz a sarokra. És ezen
hogy változtat a fent leírt esetem? 

Érdekesmód több férfinak éles határ van a kurva, a ribanc és a
prostituált  között.  Mi nők nem teszünk ilyen nagy különbséget,
főleg nem ribancok és kurvák között. Példának okáért valószínűleg
a legtöbb nőnek,  aki  olvasta bármelyik írásomat én egy ribanc



vagyok, de lehetek kurva is. Ha egy nő leribancoz, vagy lekurváz
egy másikat, az csenghet sokféleképpen, de bókként biztosan nem.
Ezzel szemben sok férfi szerint a ribanc egy pozitív jelző, míg a
kurva negatív.  S.  nevű olvasóm szerint "A ribanckodás egészen
más. Az lehetsz te is.  Nyilván nem kurváz le senki, hiszen nem
vagy az." H.M. is ugyanígy gondolja: "Ribanc vagy, és/de igazad
van. A ribanc egy pozitív szó. ". 

Másképp  látja  TanyasiEdömér,  aki  szerint  "Kurva  az,  aki
pénzért baszik. Ribanc, aki dolgokért, pl. ital, vacsora, bunda. És
van persze a büdös kurva, aki mindenki mással baszik, csak az ezt
hangoztatóval nem."  Nyilvánvalóan ez a savanyú a szőlő esete,
valójában a nőknél is ez a rosta képezi a legtöbb ribancot/kurvát.
Megbaszott valakit a pasija? És az a nő tudta, hogy a pasi nem
szingli? Hát mekkora egy oltári ribanc az a nő?! - mondja az átlag
fapina.  Pedig  ha  esze  lenne,  és  lelkesen  szopkodná  a  párját
reggel tő l -est ig  ( lásd:  
http://aztakurvamindenit.blog.hu/2013/02/07/esti_ajanlo_holgyekne
k),  nyilvánvalóan  az  embere  sem ment  volna  mást  megbaszni.
Hömm. 

 

Egy  29  éves  férfi  olvasóm  leegyszerűsítette  a  történetet.
Szerinte "a kurva egy nőtípus, pénzért szexelés nélkül, a pénzért
szexelő  nők pedig prostituáltak,  de csak akkor  ha huzamosabb
ideig,  megélhetésszerűen  végzik  e  szakmát.  Ha  egyszeri  vagy
esetleg több, mint egyszeri alkalommal egy nő él egy ajánlattal,
mely szép összeget ígér neki (melyből elmehet nyaralni vagy szép
ruhákat vehet magának), akkor az még nem prostituált. Viszont ha
a pénzből ocsmány műkörmöket,  hülye frufrus hajat,  térdig érő
csillogó csizmát vesz,  akkor nem prostituált  lesz belőle,  hanem
egyenesen kurva!"

És ebben a pillanatban érkezett egy komment daninettől, amiben
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azt írja, hogy "az átlag nő nem úgy beszél és gondolkozik, mint én,
még ha perverz is. Az útszéli ribancok talán. "

Nos,  Uraim,  azt  hiszem,  a  témát  alaposan  körbejártuk  és
véleményem  szerint  a  kurvahatározás  is  pont  ugyanolyan
szubjektív,  mint  az,  hogy  mit,  vagy  kit  engedünk  be  a
hálószobánkba.  

Csók,

xLady



Szex a fedélzeten
Bemutatkozunk  -szigorúan  magázódva-,  gépre  szállunk,

elfoglaljuk a kis helyeinket, majd egy órával később baszunk egy
oltárit a repülőgép toalettjében. 

 

Társkereső kalandjaim folytatódnak, és én továbbra is lázasan
keresem az igazit. Na jó, igazából először csak egy jó faszit, akire
zizzenek  és  aki  rendbe  rakhatna  végre.  Van  most  egy  újonc,
harmincas faszi, nem rossz. Ő még nem sejt semmit. Mármint ezt a
blogot és a kis vágyaimat. Csak a képeimet ismeri. Most az jutott
eszembe, hogy milyen sokan szeretnék ismerni a képeimet azok
közül, akik engem olvasnak. Az lenne a legtutibb, ha valamelyik
társkeresőn  rám  mozdulna  valaki,  aki  elküldené  linkben  a
blogomat és azt mondaná: ilyen nőt akarok! Faramuci egy helyzet
ez. Szóval a harmincassal lehet, hogy találkozom, de lehet, hogy
nem. Meglátjuk. 

De most nem ezért írok. Hanem azért, mert a millió kedves levél
közül volt egy pár, amelyik külön megért volna egy misét, volt egy
pár, amelyiken jót nevettem, és volt egy pár, amelyik felkeltette az
érdeklődésemet.  Köztük  volt  ez   is.  Mármint  Tamásé.  A  stílus
nagyon rendben, érezhetően úriember, aki tulajdonképpen olyan
nemes szavakkal körülburkolva írja le, hogy szívesen megbaszna,
amilyenekre nehéz nemet mondani. Levelezünk a szexről, semmi
másért, csakis a stílusért. És magáz. Felemelő érzés valakivel úgy
beszélgetni  a  baszásról,  hogy  Tamás,  Ön  most  akkor  engem
szívesen  megbaszna?  Ugye,  milyen  egyedi?  Sosem  gondoltam
volna. Szóval trécselünk a blog robbanása óta. Aztán levelet levél
követ, megmozdul a kis barométerem és egyre kíváncsibb leszek.
Kérek  fényképet.  Megkapom  és  igen.  Azt  mondom,  rá  bizony



zizzennék  szívesen.  És  igen,  szeretném,  ha  azt  mondhatnám
Tamásnak,  hogy  kérem,  legyen szíves  sietni,  mert  már  nagyon
rajtam van a baszhatnék. Szóval a fénykép rendben van, a huncut
levelek szintúgy. Érzem, hogy ez a faszi lesz az, aki meg fog végre
dugni. Aztán kiderül, Tamással hasonló területen dolgozunk, csak ő
kicsit  magasabb  szinteken  műveli  az  ipart,  mint  én.  Hasonló
foglalatosságokat  találunk  fölös  szabadidőnk  eltöltésére,  hason
szenvedélyeknek hódolunk és az is kiderül, hogy pont úgy szeret
baszni,  ahogy  én  szeretek  baszva  lenni.  Ez  már  valami.
Gondoltam.  

Aztán a napok telnek,  majd Tamás finoman tájékoztat  arról,
hogy hamarosan üzleti útra indul Monaco-ba. Meglepetésként ér.
Monaco-ba vágyom egy ideje. Ugyebár. 

Majd fogja és meginvitál. 

Hezitálok, mert nem hiszem el,  hogy komolyan gondolja.  De
bebizonyítja, hogy tényleg. Megbeszéljük, hogy a reptéren fogunk
találkozni  először.  Bemutatkozunk -szigorúan magázódva-  gépre
szállunk,  elfoglaljuk  a  kis  helyeinket,  majd  egy  órával  később
baszunk egy oltárit a repülőgép toalettjében. 

Izgalmas lesz.

És  az  is  izgalmas,  hogy  elmesélem neki,  hogyan  puncizom.
Mármint  magamon.   Mióta  levetkőztem  prűdségemet,  nehezen
jövök zavarba, de azért ez még nekem is új.  Főleg az arcomat
vállalva, mert bizony Tamás látta a képeimet és ha még meg is fog
dugni, remélhetőleg, véglegesen sikerül eloszlatnom azt a kételyt,
hogy ezeket a sorokat egy férfi írja.

Jut  eszembe!  Egyik  olvasóm  írta,  hogy  egy  volt  nője  azzal
szórakoztatta,  hogy  telefonon  végighallgattatta  vele  ahogyan
maszturbál,  majd  elélvez.  Ezt  én  is  ki  fogom próbálni.  

Csak  egy  helyen hibádzik  a  történet.   Még pár  hét  van  az



indulásig.  Addig  vagy  levakarom  a  falat,  vagy  rárepülök  a
harmincas  újoncra,  vagy  beiratkozom egy jógatanfolyamra.  

Csók,

xLady



Best of Esti kedvcsináló.
Hölgyeknek

"Azt a mintát senkitől sem tudja leutánozni, azt anyuka nem
mondja,  hogy  látod  milyen  nyugodt  és  kedves  az  apu,  most
szoptam le  az  előbb."

 
Kedves Hölgyeim!

Ez a bejegyzés is Önöknek szól, mert szeretném, ha tudnák, hogy amit leírtam az Esti
k e d v c s i n á l ó .  H ö l g y e k n e k  c .  p o s z t o m b a n  (
http://aztakurvamindenit.blog.hu/2013/02/07/esti_ajanlo_holgyeknek),  az  nagy
valószínűséggel  tényleg a kapcsolatban élő  férfiak vágyait  tükrözi.  Ez a  poszt  is  ütött,
olvasottsága ismét súrolta a tízezres határt, és az írást az Indexen túl átvette több oldal is,
ami vagy azt jelenti, hogy a netes szerkesztők java férfi, vagy pedig azt, hogy olyan nők
kezébe került a blogom, akik egyetértenek az olvasottakkal. Amennyiben az utóbbi, úgy
kéretik nekem megírni a tapasztalatokat, hadd lássák a férfiak, hogy van még nő rajtam
kívül is, aki a szexet élvezi, nem csak eltűri. Ismét szemezgettem a legjobb levelekből, és ha
még mindig nem hinnék el nekem, hogy egy férfi szemében a neje nem attól lesz kurva, ha
az ágyban vadmacskaként fog rá a dákójáram, akkor kérem, figyelmesen olvassák el az
alábbi kommenteket, leveleket és vegyék őket fontolóra.


