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Egy olvasói visszajelzés a sok közül:
Kedves Mária!

Kérlek, nézd el nekem, hogy levelemben tegezlek, de így szeretném kifejezni az általad képviselt álláspont iránti
rokonszenvemet.
Olvastam a Fiatal férfit szeretni címû könyvedrõl és mivel hasonló cipõben járok, mint a könyvben szereplõ fiatal fiú
(mellékesen jegyezném meg, hogy nekem is Márk a keresztnevem), ezért döntöttem úgy, hogy leírom az elmúlt 8 hónapi
élményeimet. A könyv annyira megfogott, hogy kedvesemnek, ezt ajándékozom karácsonyra.

Én egy még húszas éveiben járó történelem szakos egyetemista fiatal férfi vagyok. A nõknél talán igazán sosem volt
szerencsém. Az elsõ kapcsolatom 15 hónapig tartott, mely nagyon viharos volt, ugyanis a lány és én nem voltunk
egymáshoz illõek, nagyon sokat veszekedtünk. 1 év után aztán elhagyott, de a szakítási módszereivel mély nyomott
hagyott bennem. 4 évig próbáltam ismerkedni, randevúzgatni velem egy korú és fiatalabb lányokkal, de mind hiába.
Szép lassan kezdtem rájönni, hogy vonzódom az érettebb hölgyekhez. A végén már arra lettem figyelmes, hogy az
utcán meg sem néztem a fiatal lányokat, csak a csinos negyvenes, ötvenes nõket. Sokszor eljátszottam a
gondolataimban, hogy milyen jó lenne egy kedves, tapasztalt, vonzó érett nõvel lenni. Kezdetben csak szexuálisan
vonzódtam ehhez a korosztályhoz, de késõbb már lelkileg. El is kezdtem az interneten 10, 15, 20 és annál több évvel
idõsebb hölgyekkel ismerkedni. Mindig mondták, hogy mennyire szimpatikus és helyes vagyok, de többet nem tudtak
volna elképzelni egy fiatal férfival. Aztán 8 hónappal ezelõtt, váratlanul megismertem egy Andi nevû negyvenes
éveiben járó csinos, vonzó, kedves és intelligens hölgyet. Andinak rögtön szimpatikus lettem és nagyon kellemesen
elbeszélgettünk. Soha nem volt még ennyire közöm ilyen gyönyörû, kedves és intelligens Nõhöz, mint Andihoz. Mikor elõször
találkoztunk nem tudtam uralkodni magamon és kb. 2 perc után megcsókoltam. Három nappal késõbb Andi eljött
hozzám, mikor nem volt otthon a családom. Mikor még csak a gondolatomban játszódott le az, hogy feltérképezzem
azt a gyönyörûen vonzó testét, már attól hevesen vert a szívem és olyan zavarban voltam, mint egy szüzességét elveszíteni
készülõ 17-18 éves fiú. Andi elõtt 2 évig nem volt egy nõvel sem szexuális viszonyom, amirõl õ maga is tudott, így az elsõ
közös aktusnál nagyon türelmes és kedves volt velem, annak ellenére, hogy én aztán napokig szégyelltem magam az
miatt, hogy férfi létemre, nem tudtam ennek a csodálatos hölgynek örömet okozni. Nagyon sokat találkoztunk, sokat
sétáltunk és sokat beszélgettünk. Õ az elsõ Nõ, aki intelligensnek tart és a több mint 10 évnyi korkülönbség ellenére is
felvállal, nem szégyell megcsókolni és kézen fogva sétálni velem akár Budapest legforgalmasabb utcáin. Egy rövid
idõ után rájöttem, hogy Andi sokkal több nekem, mint egy szex társ. Õ az a lelki társ és szellemi jó barát, akire évekig
vágytam. Az iránta táplált gyöngéd érzelmeket igyekeztem eltitkolni, még saját magam elõtt is, de nem lehetett. Andi
észrevette, ahogy ránéztem és ahogy megérintettem. A korkülönbség miatt nem mertük elmondani egymásnak, hogy
valójában mit érzünk, de egyszer kijelentette nekem egy telefonbeszélgetésünk során, hogy ezt már szerelemnek
hívják. Nem titkoltam tovább, bevallottam, hogy belé szerettem. Ilyen õszinte gyöngédséget még soha senki iránt nem
éreztem, még az elõzõ barátnõm iránt sem. Rövid idõ alatt ez a kedves, mosolygós, csillogó szemû hölgy megtanított engem
magabiztosan szeretkezni, hiszen elõtte nem volt kitõl tapasztalatokat szerezni. Az elõzõ barátnõmnek én vettem el a
szüzességét és nem figyeltünk annak minõségére, de Andi más volt. Vele szerelmeskedni nem egy átlagos szex partit
jelent, hanem egy olyan élményt, amit szavakkal le sem lehet írni.
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Õ az elsõ Nõ, akinél szeretkezés közben az érzelmeim még inkább felszabadulnak bennem és ennek nem tudom nem
látható jelét adni.

Andi iránt még mindig ugyanazt a lelki kötõdést érzem, mint tavasszal, kapcsolatunk hajnalán. Belészerettem,
elfogadtam és felvállaltam õt gyerekestül együtt ismerõsök és család elõtt egyaránt, mert sosem érdekelt az, hogy nem
egy korosztály vagyunk. A nagyobbik fia felnéz rám az egyetemi tanulmányaim miatt, a kisebbik pedig apaként tisztel.

Én agyilag és szellemileg mindig is idõsebb voltam a korosztályomnál, amit sosem tudtam elfogadni, sõt magamat sem
tudtam az elmúlt évek kudarcai miatt, de jött egy tapasztalt asszony, aki egy teljesen új, életvidám, önbizalommal teli
embert faragott belõlem. Andi az a Nõ, akire nem csak mint a kedvesemre, hanem mint a legjobb barátomra is tekinteni
tudok, mert neki nagyon sok jót köszönhetek.

Mikor a családom tudomást szerzett a nálam jóval idõsebb kedvesemrõl, az 53 éves anyám csak csodálkozott, de
késõbb látva a kiegyensúlyozottságomat és a boldogságomat elfogadta ezt a tényt és megbarátkozott az
idõsebb kedvesemmel, apám pedig & nos apám pedig kikelt magából, akivel hónapokig viaskodtam, mire
megbarátkozott a gondolattal és azzal, hogy Andi mellett kitartok, bármi is legyen, mert õ az elsõ Nõ, aki elõtt nem kell
szégyellnem az érzéseimet, akinek a vállán szó szerint sírhattam, ha olyan volt és nem nézett le érte, mint a mai
lányok, hanem gyöngéden átölelt és kedvesen megsimogatta a hátamat. Talán furcsa, de Andival sokkal inkább
megosztom a dolgaimat (ez az õ részérõl is mûködik), mint a saját anyámmal, mert mi ketten annyira egy
hullámhosszon vagyunk, hogy talán még nem akadt olyan, amiben nem érettünk volna egyet.

Egy fiatal férfi idõsebb nõ kapcsolat megszépíti, és nagyon boldoggá teszi mindkét fél életét. Ezt a könyvet
mindenkinek szívbõl ajánlom. Köszönöm a helyes útmutatást, elõtted pedig megemelem a képzeletbeli kalapomat, hogy
életed eme részét így felvállaltad, utat mutatva ezzel azoknak az idõsebb nõknek és fiatalabb férfiaknak, akik szívûk
mélyén vágynak egy ilyen kapcsolatra, de nem mernek bele vágni, félve a külvilág kritikáitól.

Írásaidhoz további sok sikert az élethez pedig sok boldogságot kíván, rajongód: Márk
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