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Könyveink LMBTQ témában íródnak. 
A vágy és szerelem érzésén kívül a kötetek komoly témákat is 

boncolgatnak – igazi lélekbarangoláson vehettek részt, ha érdekel 
Benneteket ez a más világ. 

Csak annyi a feladatotok, hogy elmerültök a történetekben, és 
hagyjátok, hogy a szereplők megérintsenek és a szívetekbe zárják 
magukat… 

Jó olvasást kívánunk!  



 

 

Sam Wilberry 

Költemények  



 



Akarom 

Akarom, hogy akarj, 
hogy kitöltsd a csendem 

a csókoddal, 
öleléseddel, 
érintéseddel. 

 
Akarom, hogy akarj, 

hogy vágyj rám, 
hogy szeress, 

védj és oltalmazz. 
 

Akarom, hogy akarj, 
hogy a hangoddal tisztára mosd 

a bennem lángra kapó 
fekete őrületet. 

 
Akarom, hogy akard, 

a szerelmem 
a lelkem 
a testem. 

 
Akarom, hogy akarjuk 

a közös utat, 
a jövőt, 

az örök reménységet. 
Akarom. 



 

 

Sam Wilberry  

Egypercesek  



 

 

Esőcseppek 

 
t évvel ezelőtt is ilyen volt. 
Gesztenyebarna fürtök, igéző, kék szempár, acélkemény 
tekintet. Az az időszak csodálatos volt. A mostani 

rettenetes. 
Ő nem lát, de én minden évben szorongva lesem, ahogy 

leguggol a tölgy alá, és megsimogatja a hideg márványt. Élő 
pokol – mert itt ragadtam, ki tudja, pontosan hol, az élet és a 
halál mezsgyéjén, a végtelen semmiben. 

Figyelem, ahogy műgonddal rendezgeti a frissen feltúrt földön 
a kerti árvácskákat. Még együtt ültettük. Persze, akkor sem 
tudtunk elszakadni egymástól. Nedves földtől piszkos ujjaink 
összegabalyodtak az ágyásban, ő mélyen megcsókolt, én az 
érzelmeimtől bódultan sóhajtottam. 

Szerettem vele lenni. Jó volt. Semmi nem érdekelt csak az, 
hogy ölelő karjaiba szorítson, és egyetlen szóba zárva suttogja el a 
szerelmét. 

Mára minden tovatűnt. Minden évben eljön, hogy 
emlékezzen – talán saját maga miatt, talán miattam –, nehogy az 
egyre fakuló múlt végleg eltűnjön a sebes röptű évek bádogfala 
mögött. 

Sírni is szokott. Legszívesebben behunynám a szemem, de 
képtelen vagyok rá. Végignézem a szenvedését, míg belül ordítok. 
Itt ragadtam, az örökérvényű magány hálójában rekedve. Nem 
találom a testem, csak a lelkem bolyong valahol. 

– Hiányzol – mondja, most is olyan érzelmesen, hogy 
belereszketek a szavaiba. 

Te is nekem, felelném. Beleroppanok a tudatba, hogy egyedül 
kellett hagynom, hogy nem mutathatom meg, itt vagyok vele. 

  Ö 



 

– Szólíts meg! Beszélj hozzám! – könyörög. Az arcán könnyek 
csorognak végig. Nem bírom. Beleőrülök. Még soha nem tűnt 
ennyire összetörtnek… ennyire elveszettnek. 

– Nélküled azóta is félember vagyok. Ments meg! Ments 
meg! – Erősen zokog és zokog, talán órákig abba sem hagyja. 

Leborul a földre, arcát a fűbe temeti, körmeit a tenyerébe vájja. 
Friss vér csordul ki meleg bőrére.  

– Elhagytál! – üvölti, és belebokszol a talajba. Olyan érzés, 
mintha gyomorszájon vágna.  

Mennydörgés harsan a távolban. Az ég sötétjéből kövér 
esőcseppek hullanak az arcára. 

Tudja, hogy érte sírok. Ez az egyetlen mód arra, hogy 
kommunikáljak vele – minden évben. Ott vagyok minden 
esőcseppben, tisztára mosom őt, simogatom, körbeölelem, 
lehűtöm haragtól égő testét. 

Újra ölelkezünk. Néhány percre végre megérezhetem oltalmat 
nyújtó ölelését. Beleborzongok, olyan jólesik. De ő csak zokog. 
Kegyetlenül zokog. 

Amint a vihar elcsendesül, ragyogó szivárvány bontakozik ki a 
mennybolton. Ő felemeli és hátrahajtja a fejét. A kitisztuló égre 
pillant. 

Ezzel üzenem neki: van még remény. Örökké.  



 

 

Sam Wilberry 

Novellák  



 

 
Füst és káosz 

nnak az utcának még az illata is más volt. Dominik 
megtorpant a kereszteződésben, tekintete a távolba révedt, 
feltérképezte a házakat, a fényeket és a messzi sötétséget, 

ami ott húzódott az épületrengeteg mögött. A cigaretta már 
leégett az ujjai között, ő mégis úgy szorongatta, mintha a 
nyugalma múlna rajta. Tudta, hogy dohányzás nélkül két lábon 
járó roncs lenne. Nem akart emlékezni. Nem akart, mégis ott 
volt, annak ellenére, hogy öt hónappal ezelőtt kisétált a 
negyedből, és vele együtt az akkori életéből is. 

Szerelemillatú volt. A Nádor utca szerelemillatú volt. Eszébe 
juttatta azokat az időket, amikor boldog volt. Amikor még kézen 
fogva sétáltak, vattacukrot tömtek egymás szájába, és a csillagos 
égre nevettek. Minden olyan... távolinak tűnt, mintha egy másik 
életben, de minimum másik generációban történt volna. 

Öt hónap. Fájdalmasan soknak érezte az elmúlt öt hónapot. 
Kitéptek belőle egy darabot. Egy darabot, ami után nyílt seb 
maradt benne. Annak ellenére, hogy fájt, ő döntött így. 
Elhatározta, hogy minden kapcsolatot megszakít Patrikkal. A 
döntése akkor véglegesnek tűnt. Ma már nem. 

A jelzőlámpa harmadszorra is pirosra váltott. Lemondó sóhajjal 
nyugtázta a figyelmetlenségét. Újabb szál cigarettát tolt a szájába, 
előkotorta az öngyújtót, és rágyújtott. A hirtelen fellobbanó 
tűzcsóva sercegő hang kíséretében világította meg a tenyere 
belsejét, ahogy a kezét a szája elé tartotta, hogy a lángot ne fújja el 
a házak között kergetőző szellő. 

A füst a tüdejébe szivárgott, égette, köhögnie kellett, ahogy 
sietve újra és újra beleszívott, de magába fojtotta, és gyorsan 
átsietett az úttesten. A zöld fény éppen akkor kezdett villogni, 
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amikor a zebra utolsó fehér sávját is átlépte. És aztán ott állt az 
egyszerű élelmiszerbolttal szembeni bérház előtt. 

Rettegett. A lába remegése arra késztette, hogy meneküljön. 
De ő meg sem mozdult, csak állt, és igyekezett csillapítani 
torkában vágtázó szívét. Aztán mégis odasétált a kaputelefonhoz, 
és a vékony üveglap mögé becsúsztatott névsort pásztázta. 7-es, 
Szilágyi. 

A pulzusa ismét a magasba szökött. Nem! Képtelen 
becsöngetni, képtelen lenne... keserű izgalomtól fojtott hangon 
megszólalni. Patrik, én vagyok. Én vagyok. Még a gondolatba is 
beleborzongott. 

A kedvenc száma a tizennégyes volt. Még ez is a fiúhoz 
kötötte, mert Patrik május elsején született, ő pedig november 
negyedikén. Ironikus. Most már pont annyira álltak távol 
egymástól, akár a kora nyár a téltől. Nem csak azért jött el, hogy 
lássa a fiút. Máshogy nem tudta elérni, és nem is bírt volna olyan 
személytelenül próbálkozni. Hitte, hogy a viszontlátás segít. 

Megnyomta a választott számhoz tartozó négyzet alakú, 
bepiszkolódott gombot. És várt. Dohányzástól rekedt, mély hang 
recsegett a hangszóróból: 

– Haló. 
– Beengedne, kérem? Nincs nálam a kulcsom. – Még ezt is alig 

bírta kimondani. A mondat végén elfúlt a hangja. Az illető nem 
válaszolt, az ajtó viszont kinyílt. 

Belépett az udvarra, amit minden oldalról a négyemeletes 
építmény szegélyezett. A cserépbe ültetett takaros kis tujabokrok 
ugyanott álltak, középen vidáman csobogott a szökőkút, talán 
csak a jobboldali biciklitárolóban akadt néhány idegen bringa. 
Rutinból tudta, merre kell indulnia, mégis várt egy percet. Az 
eltűnt bátorságát próbálta visszaszerezni – sikertelenül. 

Elindult a lift felé. Azonnal megfordult, amikor belépett a szűk 
térbe. Nem akart szembesülni a repedezett szélű tükörben 
felbukkanó arcképével. Fájdalmas lett volna látni beesett szemét, 



 

alatta a túlságosan sötét karikákkal, és az arcát keretező, fésületlen, 
apró csigákba göndörödő barna fürtöket. 

A másodikon szállt ki. Az övéké az első ajtó. Pontosabban... 
Patriké. Ő már itt senkinek számított. 

Négy apró légvétel, aztán négy hosszú sóhaj, végül... 
megnyomta a csengőt. Kétszer. 

Dominik szíve őrült kalapálásba kezdett. Amennyire el akart 
menekülni, éppen annyira látni akarta már, mennyit változott a 
fiú. 

Nyílt az ajtó. És őt megbénította a váratlan, csontig hatoló 
döbbenet. 

 

  



 

Tira Nael 

Költemények 



 

 

 

 

Cirkusz 

Hogy süthet a Nap, 
Mikor annyira fáj, 

S egy összetört szívvel labdázva 
Én lettem a zsonglőrkirály. 

 
Eddig csak bohóc voltam, 
S keserű jutalom nekem, 
Hogy fájdalomdíjamért 

Ily magas rangra emelkedtem. 
 

Nem játszottam volna a szíveddel, 
De ez volt a parancs, 

Valaha én sem hittem. 
De mégis te akartad. 

 
Valaha volt szép napok, 

S ha majd rám emlékezel, 
Hidd, hogy boldog vagyok, 
Hogy könnyebben feledj. 

 
S ha mégsem sikerülne, 
Van remény még, várj, 

Lehet, hogy még együtt talál minket 
A boldogság.  



 

 

 

Tira Nael 

Egypercesek 



 

 

 

Szabadság 

A fiatal, szőke férfi zaklatottan bámult ki a padlásszoba 
ablakán. Kezében szorongatta a bögrét, a reggeli kávéval, ami már 
egyáltalán nem esett jól. Ilyenkor irigyelte a madarakat odakint, 
szeretett volna ő is elrepülni. Nem mintha be lenne zárva, meg is 
fordult a fejében, hogy fogja magát, és elindul – egy órával 
korábban, de kit érdekel? Ilyenkor úgy érezte, mindenütt jobb, 
mint ebben a lyukban. De persze sosem rohant el, bármilyen 
dühös is volt. 

– Haragszol még? – A férfi ösztönösen fordult meg párja mély, 
szexi hangjára. Tekintete önkéntelenül siklott végig a nyúlánk, 
vékony fiú fedetlen mellkasán. Az egy szál törülköző, amit a 
zuhanyból kilépve viselt, túl keveset takart, és arra is erős kísértést 
érzett, hogy beletúrjon a nedvesen csillogó barna fürtökbe. Nem 
nézett a fiú szemébe, ismerte magát annyira, hogy tudja, végképp 
ellágyulna, pedig igenis haragudott. És elhatározta, hogy ezúttal 
nem rejti véka alá a véleményét. De még mielőtt bármit is 
szólhatott volna, párja folytatta. – Tudod, hogy nem úgy 
gondoltam! 

Hát persze, hiszen sosem úgy gondolja! A férfi igyekezett 
kellőképp dühösen nézni, mégis megremegett a keze, miközben a 
fiú közelebb lépett hozzá, megragadta az ingét, és hozzáhajolva 
megcsókolta. A bögre megingott a kezében, érezte, hogy kiömlik 
belőle a kávé. 

– Várj… – próbálta megállítani párját, de a fiú nem törődött 
vele. Kivette a kezéből a bögrét, és oda sem nézve tette le az 
asztalra, a reggeli maradványai közé. 

– Majd később – súgta a fiú, és már az ing gombjain matatott, 
mire a férfi feladta az ellenállást. 



 

 

Mindig ez volt a vége, valahányszor összevesztek. És ilyenkor, 
párja engesztelő ölelésében elhitte, hogy nincs ennél a lyuknál 
jobb hely a világon. Ezért nem fog soha elrepülni.  



 

 

Tira Nael 

Novellák

 

  



 

 

 

A pokolban bízva 

Egy bukott angyal nem érdemel megbocsátást. 

ól van, most már fejezd be a hisztit, és tűnj el 
végre! 

– De azt hittem, hogy… 
– Mit hittél? Nem ígértem semmit, ha jól 

emlékszem. Márpedig jól emlékszem. 
– Szóval csak arra kellettem, hogy kiszedd belőlem apám 

titkait? 
– Okos fiú. De azért nyugodj meg, a kefélés is egész jó volt. 

Igazán megérte. 
– Szóval már tudtad, hogy ki fogsz dobni, de azért még jól 

megdugtál? 
– Ezért jöttél ide, nem? Hogy megdugjalak. Ugyan már, neked 

is jó volt, szóval fejezd be a rinyálást, és húzz el! 
A fiú könnyes szemmel elfordult, beszállt a fekete sedanba és 

padlógázzal indított. A férfi elégedett vigyorral dőlt a korlátnak. 
Jael szomorúan hajtotta le a fejét. Mindig elborzasztotta az 

emberi hitványság, mindegy, hány évszázad állt már a háta 
mögött őrangyalként. Legújabb védence, Brendan Spark, egy 
dörzsölt, minden hájjal megkent sztárügyvéd. Cinikus, erőszakos, 
és bárkin átgázol, hogy elérje a célját. Még nem múlt el harmincöt 
éves sem, de az egész szakma az ő nevétől volt hangos, és 
mindenki tudta, ha reménytelen az ügyed, de van elég pénzed, 
csak meg kell keresned Brendan Sparkot. 

Jael tudta, hogy nem lesz könnyű dolga. De választása sem 
volt. Okkal bízták rá a feladatot: jó útra téríteni Brendant. Bár 
nem kötötték az orrára, mi az az ok, de soha nem kérdőjelezte 

– J 



 

 

meg a felettesei döntését, így hát felszegte a fejét, és elindult a ház 
felé. 

Nem én választottam a pillanatot, amikor megismertelek. Mindig 
azt mondták, túl naiv vagyok, túlságosan hiszek az emberi jóságban. 
Azért választották ezt a percet, hogy lássam, tényleg gonosz vagy és 
sötét a lelked. 

– Szóval őrangyal? – Brendan hitetlenkedve méregette az előtte 
álló férfit. Még mindig nem fogta fel, hogy történhetett: a fickó 
odalépett hozzá, és két percbe sem került, hogy bent legyenek a 
házban. Meg kell hagyni, helyes a pasi, kócos barna hajával, szép 
zöld szemével – a zöld szem volt az egyik gyengéje –, és nyúlánk, 
kellemesen izmosnak tűnő alkatával. Szóval vonzó, de azért nem 
annyira, hogy egyetlen szóra beengedje a házába. Mégis itt állt 
előtte, és fürkész pillantással nézte, ahogy whiskey-t tölt magának. 

– Igen – bólintott Jael határozottan. 
– És mégis honnan kéne tudnom, hogy nem valami őrült vagy, 

akire hívnom kéne a rendőrséget? Mutathatnál valami 
bizonyítékot. 

Jael felsóhajtott. Utoljára talán vagy ezer évvel ezelőtt hitték el 
az emberek gondolkodás nélkül, hogy egy angyal jelent meg 
nekik. Az utóbbi időben meg folyton magyarázkodni kellett. 
Nem szerették, ha ilyesmire használták az erejüket, de máshogy 
hogy érhetné el, hogy Brendan higgyen neki? 

– Mit vársz? Szárnyakat, glóriát, égő csipkebokrot? 
– Ebben a sorrendben jó lesz. 
Brendan nem kapott sem glóriát, sem szárnyakat, de az égő 

csipkebokor a nappalija közepén meggyőzte őt, és Jael szívből 
nevetett, amikor a férfi ijedten ugrott oda, hogy eloltsa a tüzet, 
aztán eltüntette a jelenést, mielőtt még Brendan felfordította 
volna az egész nappalit. 



 

 

A kezembe csúsztatod a kezed. Jéghidegek az ujjaid. A torkomat 
elszorítja a rettegés, emberi testbe zárt szívem fájdalmasan zakatol. 
Félek egyedül maradni. 

– És akkor tényleg létezik menny meg pokol? – Brendan 
szórakozottan forgatta a félig telt poharat az ujjai közt. Igyekezett 
úgy tenni, mint akit nem érdekel sem Jael, sem a válasz. 

– Ez a kérdés hogyhogy csak most jutott eszedbe? Egyébként 
igen. 

– Fent meg lent? Meg bugyrok? Most tényleg azt mondod, 
hogy minden természettudományos ismeretünk kuka? 

– Nem. Ne így gondolj rá. Inkább mint egy másik dimenzióra. 
A menny egy végtelenített luxusnyaralás a Bahamákon, a pokol 
meg Hirosima az atombomba után. 

– És most azt várják, hogy a két szép szemedért jó útra térek? 
– Mondhatjuk így is. A szabad akaratodra kell hatnom. 
– És ha nem jön be? 
– Vannak más módszerek is. 

  



 

 

 

Betty Forester 

Novellák 



 

 

Új hajnal 

szűk ablakpárkányon kuporogva figyelte a hajnali 
derengést. Kényelmetlen helyzete tökéletesen tükrözte a 
lelkiállapotát, annyira aprónak, senkinek érezte magát. 

Egyik lábával a párkányon, a másikkal a székén egyensúlyozott, 
miközben karját a térdén pihentette. Az állával ezen támaszkodva 
figyelte, ahogy a vasárnap előretör, és az ébredező fények átveszik 
az uralmat a sötétség felett. Azt hitte, már elfogytak a könnyei, de 
az alattomos nedvesség mintha gúnyt akarna űzni a fájdalmából, 
lassan kiszivárgott meggyötört szemhéja alól, és hályogossá vált 
szemgolyóit égetve újabb rohamot indított. 

A tegnap este mindent lerombolt. A szépen felépített 
kártyavárat, amely a fejében mostanáig maga Camelot volt. 
Tegnap éjjel ráébredt, hogy minden csak illúzió, semmi más. Zoli 
volt számára Arthur király, és ő most elindult, hogy megkeresse a 
saját Grálját. Mindent és mindenkit maga mögött hagyott, nem 
törődve a sebekkel, amiket okozott. 

Egy év. Talán nem hosszú idő, de számára maga volt az élet. 
Végre megtalálta azt, amit keresett. Akit keresett. A rejtőzködés 
teljesen felőrölte addigra. Az egyetemtől se várt mást, ezért is lepte 
meg, amikor Zoli már a gólyatáborban odament hozzá, és 
felajánlotta, hogy legyen a csapatában. Mentorként tökéletesen 
helytállt, de igazán csak az esti bulikon mutatta meg magát. Az 
ilyen csapatépítő játékok pontosan arra voltak jók, hogy 
levetkőzzék a gátlásaikat, és Zoli mindent megtett, hogy ő is így 
tegyen. Zoliról mindenki tudta, hogy nem fogja vissza magát, és 
egy-két feles után szabadon engedi a ragadozót. Az első csók még 
a felelsz vagy mersz keretein belül csattant el. Ő nem merte 
elengedni magát, de Zoli olyan szenvedéllyel nyomta a szájába a 
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nyelvét, hogy nem tudott ellenállni. Élete első igazi csókja volt, 
élvezte minden pillanatát. Azt remélte, nemcsak tábori szívatásban 
részesült, de hiányzott belőle a bátorság, hogy rákérdezzen. 

Hetek teltek el, mire újra összefutottak az egyetemi kantinban, 
és Zoli rögtön észrevette. Az első közös kávézás után nyíltan 
rákérdezett, járna-e vele. Nem volt benne félelem, sem kétely. Ő 
ezért szeretett bele szinte azonnal. 

Egy év – mikor boldog volt, és bár tudta, hogy Zoli sokkal 
lazább, mégis szabadnak érezte magát mellette. Könnyebb volt az 
élet, könnyebb volt kiállni a szülei elé, és elmondani nekik az 
igazat, utána pedig megnyugtatta a tudat, hogy kisírhatja a 
fájdalmát Zoli vállán, amikor elutasításba ütközött. Ő mellette 
állt, és szerette, akkor is, ha néha félrekacsintott. Igaz, nem csalta 
meg soha, de nem okozott neki gondot, hogy másokkal 
flörtöljön. Ilyenkor alaposan összevesztek, aztán mindig jött az 
édes békülés, és tudta, hogy ez örökké így marad. Csak meg 
kellett tanulnia, hogyan kezelje Zoli természetét. Elfogadni a 
barátait, azt, hogy a vizsgák után eljár a csoporttársaival olyan 
helyekre, ahová ő nem szívesen ment. 

Erre a kapcsolatra tett fel mindent, szerette Zolit, túlságosan, 
és irracionálisan ragaszkodott hozzá. Talán éppen ez az oka 
annak, hogy most itt tart… Az ablakpárkányon kuporogva 
szétbőgött szemekkel, teljesen elveszve. 

 



 

 

 

Meglepetés



 

 

 

Hajnal Kitti: Vallomás 

 eggel óta szorít a mellkasom. Nem tényleges, fizikai 
fájdalom, inkább csak lelki síkon létezik, de attól még ott 
van, fojtogat, mintha nem kapnék tőle levegőt. Szeretnék 

elfutni a mai nap elől, pedig nincs rajtam külső nyomás, én 
jelöltem ki ezt a szép szombatot arra, hogy túlessek azon, amin 
évekkel ezelőtt kellett volna. Mégis legszívesebben bebújnék a 
takaró alá, mint egy félős kisgyerek az ágy alá képzelt szörnyek 
elől. Elég nevetséges gondolat, ha az ember a negyvenet tölti be. 

– Jól nézel ki. El sem engedlek. 
Elmosolyodom a bókot hallva, és végigmérem a tükörképem. 

Szembetűnően kitettem magamért, inget húztam, az öltönyöm új, 
még sosem viseltem. Pedig nem ünnepségre megyek, csak színt 
vallani. Egy sima, hétköznapi darab bőven elegendő lenne, nem is 
tudom, miért ezt vettem fel. Talán azért, hogy bátorságot 
merítsek belőle. Ha így van, akkor nagyon nem jött össze. 

– Majd elmondom máskor – szólalok meg. A párom hozzám 
lép, az állát a vállamra támasztja, miközben nyugtatóan 
végigsimítja a karomat. Ismerem, ellenkezni fog, és hiába tudom, 
hogy az én érdekemben teszi, legszívesebben megkérném, hogy 
csak hagyjon megfutamodni. 

– Nem. Megígérted magadnak, hogy negyvenéves korodig 
bevallod. Holnap lesz a születésnapod. Hová akarod halogatni? 
Míg meg nem hal? Tényleg ezt szeretnéd? 

Megrázom a fejemet. Igaza van, de attól még nagyon nehéz 
elhatároznom magam, és elindulni. Mint aki kivégzőosztag elé 
készül… 

– Fogalmam sincs, mikor jövök haza. 
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– Én itt leszek. Várni foglak akkor is, ha pár óra múlva érsz 
vissza, és akkor is, ha csak holnap. Bármennyire fogsz hiányozni, 
én bízom benne, hogy csak holnap este találkozunk – teszi hozzá, 
majd elenged, kimegy a fürdőből. Utána szólok. 

– Szeretlek. 
– Tudom – lép vissza egy pillanatra, és elmosolyodik. – Én is. 

Szedd össze magad! 
Még egy utolsó pillantást vetek a tükörképemre. Frissen 

borotválkoztam, tegnap voltam fodrásznál. Az apám utálja, ha 
torzonborz a frizurám, a kedvéért soron kívül beiktattam egy 
hajnyírást. Annyira igyekszem megfelelni az elvárásainak, hogy 
elfelejtettem, én jobban szeretem, ha hosszabb. Butaság, mennyi 
mindenre képesek vagyunk más kedvéért. Pedig pont végre 
önmagam akarok lenni előtte, erre tessék… 

Ez felbosszant. Egy árnyalatnyit csak, pont annyira, hogy erőt 
vegyek magamon és elinduljak. 

  


