Egy veterán szerelme
A Manor House Moteltől kényelmesen sétálva eljuthatunk a Fittzsimons Katonai
Egészségügyi Központba, ahol magát Dwight D. Eisenhower elnököt is kezelték hét héten át,
miután 1955-ben szívinfarktust kapott. A múlt század 60-as és 70-es években átmeneti
otthonként szolgált sok száz megsérült vietnámi háborús veterán számára. Amikor Gerald
Foos megépítette titkos megfigyelő központját, még csupán csekély mértékben ellenezte ezt a
háborút, ám ahogy a küzdelem folytatódott, rendkívüli mértékben felbőszítette, mivel a saját
szemével látta, hogy milyen sok fájdalommal és megalázással jár, ha a megnyomorodott
veteránok szexelnek, vagy legalábbis megpróbálkoznak ezzel. A feleségükkel vagy a
barátnőjükkel gyakran vettek ki szobát egy vagy több napra a motelben. 1970 június 15-én a
következő feljegyzés került be a naplóba:
A 4-es szobába bejelentkezett egy fehérbőrű katona. A 20-as évei elején járó fiatalember
tolószékben jött, mivel elveszítette a jobb lábát Vietnamban. A felesége szintén a 20-as évei
elején járhatott. Az 158 centiméter magas hölgy karcsú, és nagyon csinos volt. Michiganből
jött látogatóba, miután a kórház egy időre kiengedte a férjét. Öt napra vették ki a szobát.
Már a megfigyelésem elején nyilvánvalóvá vált, hogy a férfit még mindig nagyon felzaklatja,
és elkeseríti a jobb lába elveszítése. Komoly nehézségeket okozott a térdére erősített műláb
beállítása. Amikor ezt lecsatolta magáról, a csonk kidörzsölődött és jól látszott a nyers hús.
Ez a sérülés nagy fájdalommal, és sok kellemetlenséggel járt…
A célszemély hosszasan sorolta, hogy a fegyveres erők és a társadalom is megfeledkezett a
hozzá hasonló férfiakról, meg, hogy a vietnámi háború csupán elpocsékolta az embereket és
az anyagiakat. A felesége egyetértett vele, viszont tudni akarta, hogy miért nem szökött
Kanadába, úgy, mint Mike.
– Egyértelműen átszöktem volna Kanadába, ha előre tudhattam volna, hogy a fegyveres erők
ekkorát hazudnak és kiforgatják a tényeket – felelte a férfi. – Számomra azonban túlságosan is
fontos volt az otthonom, a családom és a hazám, így nem tudtam az igazán fontos kérdésekre
összpontosítani.
Az este folyamán a kukkoló a magasból megfigyelte a két fiatal szeretkezését. A nő kinyitott
két kólás üveget, az egyiket a férjének adta, hogy igyon, majd pedig leült vele szemben a
székbe. Amikor felhúzta a lábát, a miniszoknyája is felcsúszott, így a veterán és a kukkoló is
egyaránt remekül láthatta szépen ívelő combját. A hölgy nem viselt bugyit…
A megfigyelt férfi kéjesen elmosolyodva elismerően a magasba emelte a kólás üveget, és ezt
mondta:
– Ez az az erő, ami igazából mozgatja a világot!
– A szex…? – mosolygott a nő.
– Nem! A pénz! Ez az egyetlen dolog, ami miatt az emberek szinte mindenre hajlandóak. Mit
gondolsz, mi miatt háborúzunk Vietnámban? A kibaszott pénz miatt!
Ekkor magához ölelte a feleségét, és a száját az ajkára szorította. A nő nedvesen csillogó,
rózsaszín ajka vadul viszonozta a csókot, miközben a katona mindkét keze lassan végigsiklott
felesége felfedezésre váró testének lágy körvonalán. A férfi megragadta az apró, de formás
keblet, melyet nem takart el a ruha lágy anyaga, és óvatosan masszírozni kezdte. A teste
teljesen természetes módon reagált ezekre az ingerekre.
Vizsgálatom alanya ekkor egyik kezével megsimogatta a hölgy lapos hasát, majd ujjai
továbbsiklottak a sima, hófehér ágyék felé, és eltűntek a rövidke szoknyarész alatt. Megfontolt
mozdulatokkal ekkor már az ágyékot masszírozta, és ujjaival beletúrt a göndör gyapjúra
emlékeztető, sűrű szőrzetbe… A kukkoló jól látta, ahogy a gyönyör hatására megremeg a női
test, és az sem kerülte el a figyelmét, ahogy a feleség ágyéka apró rángásokkal nekifeszül a

becézgető ujjaknak. A katona kibújtatta nejét a ruhából, így feltárult az apró, puha, nőies test
minden titka. A feszülten figyelő kukkoló őszinte örömmel tapasztalta, hogy a nő meglehetősen
obszcén módon szélesre tárta a combját… a megfigyelés alanya ekkor sietve kibújt a
ruhájából, és csupán az alsónadrágját hagyta magán. A szövet nem takarta el egyértelművé
váló masszív erekcióját…, ekkor a csípőjét egy lázas mozdulattal benyomta a nő két combja
közé, majd odanyúlva az alsónadrágja szárából húzta elő a hímtagját. Egyetlen erőteljes
lökéssel mélyen belenyomta felesége szűk vaginájába.
Néhány lökéssel később a férfi átélte a gyönyört. Nagyot nyögve a nőre rogyott… a felesége
nem jutott orgazmushoz, és egyértelműen elszomorította ez a kedvezőtlen helyzet. A férfi ekkor
oldalra legördült róla, és egy lábon ugrálva sietve eltávolodott az ágytól.
– Remélem, emlékszel még arra, amikor megvolt a két lábam – mondta.
A kukkoló a következő öt nap során több alkalommal is megfigyelte ezt a párt. Nem sikerült
megbékélniük azzal a ténnyel, hogy a vizsgálat tárgya elveszítette a lábát. A veszteség
súlyosan megterhelte kettőjük kapcsolatát, és nagyon valószínűnek tűnt, hogy a feleség sosem
fogja tudni elfogadni ezt a helyzetet, így a katona sérülése végül váláshoz fog vezetni.

