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La pordsonorilo de la dometo aŭdiĝis je malkutima
horo, dum Roberto ludis videoludon en la salono, profi-
tante de la foresto de siaj gepatroj, kiuj iris restoracien
por festi sian geedziĝan datrevenon, por ludi pli ol li
devus, kiel ĉiu deksesjaraĝa junulo farus. Dume, Aŝlej,
lia fratineto, kiel kutime enŝlosis sin en sia dormoĉam-
bro, farante kion ajn faremas dekkvarulino (kaj pri tio
Roberto ja fajfis).

Li paŭzigis sian ludon, spirblovante. Se li scius, ke
tiu sonorilo anoncis la finon de lia infanaĝo kaj de lia
ĝis tiam tute normala vivo, eble li ignorintus la sonor-
ilon, kaj ludintus plu la ludon, esperante, kiel la infanoj,
ke la danĝero malaperas kiam oni fermas siajn okulojn.
Sed kiel li povintus scii?

Dum sia tuta vivo memoris li tiun momenton.
Longtempe ĉiunokte prisonĝis li ĝin. Kiel, malantaŭ la
pordo kaŝiĝis gravmieneca policisto, petante ĉu li bone
estis ĉe la familio P*****. Kiel li anoncis, iom abrupte,
ke liaj gepatroj forpasis kiam iu ebriulo falĉis ilin per
sia aŭto. Kiel li petis, ĉu ili havas familianon plenkresk-
ulan por venigi plenkreskulon al ili. Kiel li telefonis al
sia onklino, anoncante tion la unuan fojon; kiel la juna
kaj malsperta policisto foriris. Kiel li devis suprengrim-
pi la ŝtuparon, neniam tiom grandan kaj samtempe ne-
niam tiom malgrandan, por anonci tion la duan fojon,
sed tiufoje al sia fratineto; kiel li provis ne plori, por
esti kapabla helpi sian fratineton; kiel li tute malsukce-
sis. Kiel, fine, la onklino trovis ilin, en la brakoj unu de
la alia, pli ol du horojn poste, daŭre en la ĉambro de la
junulino, kaj daŭre plorantaj.

Je la teretaĝo, la ludo de Roberto ankoraŭ estis paŭ-
zigita, sed neniu volis ludi plu.

–==ooOoo==–

Kiel ofte, Aŝlej staris antaŭ la granda ovala lignoka-
dra spegulo, kiun ŝi prenis en la ĉambro de siaj gepatroj
post la akcidento. Tute nuda, ŝi emis observi sin kaj la-
si siajn pensojn flugi laŭ la kurboj de sia juna korpo. Ŝi
ne sciis, ĉu estis normala agemo por dekkvinjara junul-
ino, sed nenio estis plu normala post la akcidento. Ekde
kelkaj tagoj, ŝi denove pli kaj pli pensis pri ĝi. Ja, ŝi ne
pensis, ke nur unu tago pasis, sen ke ŝi kredis vidi el la
angulo de siaj okuloj sian panjon sidanta apud la tablo
de la kuirejo, la okuloj falditaj dum ŝi nigrigis libron de
vortkrucenigmoj; aŭ sian patron sur la sofo, spektanta
ian malinteresan dokumentfilmon pri ia malproksima
lando. Sed rapide, skuante la kapon, ĉiam kvazaŭplo-
rante, ŝi rememoris, ke la lasta vortkrucenigmo de ŝia
patrino ĉiam restos nefinita, kaj ke ŝia patro neniam
vidos eĉ unu el tiuj foraj kaj ekzotaj landoj, pri kiuj li
tiom revis. Sed la tempo ja flegis iomete, kaj la doloro
malpligrandiĝis. Ĝis tiam.

La kialo de tiu reveno de la obsedo estis eviden-
ta: baldaŭ, post du semajnoj precize, estis okazonta la
unua datreveno de la morto de ŝiaj gepatroj.

“Kia jaraĉo”, ŝi pensis dum ŝi rigardis siajn longajn
mincajn blankajn krurojn. Unue, ŝi kaj Roberto iris vi-
vi ĉe sia onklino, la fratineto de sia patrino, sia lasta
familiano. Ili amis ŝin kaj ilin ŝi, sed ŝi vivis sola en eta
apartamento, for de ilia gepatra hejmo. Ŝi neniam edzi-
niĝis, kaj Roberto iam diris al Aŝlej, ke li pensis, ke ŝi
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estis samseksema, sed ke ŝi neniam konfesis tion al iu,
eble eĉ ne al si mem. Do rapide, pro la manko de spa-
co, la fakto, ke ŝi neniam okupiĝis pri adoleskuloj, kaj
la granda distanco inter ili kaj iliaj amikoj kaj lernejo,
malgraŭ la amo, tio estiĝis neeltenebla.

Unu tagon Roberto havis longan diskuton kun la
onklino. Post ĝi, ŝi demandis al Aŝlej, ĉu ŝi ŝatus deno-
ve loĝi en la gepatra hejmo, denove studi en ilia antaŭa
lernejo sub la responso de emancipita Roberto. Ŝi tuj
kapjesis. Naŭ monatoj antaŭ la komenco de tiu histo-
rio, la plano realiĝis. Dum tiu tempo, la onklino ofte
vizitadis ilin, telefonis al ili ĉiutage, kaj malavare sub-
tenis finance la gefratojn.

Dum ŝi revivis mense tiujn unuajn monatojn, ŝia ri-
gardo supreniris ŝiajn krurojn, pasante la mincajn kru-
rojn, haltante iomete sur ŝiaj delikataj genuoj antaŭ ol
atingi la iom muskolajn femurojn. Ŝi ja ŝatis siajn kru-
rojn, kaj laŭ la rigardoj de la viroj kiam ŝi jupe aŭ panta-
lonete iris ien, ŝi ne estis la sola. Ŝi eĉ kelkfoje vidis ke
Roberto provis kaŝrigardi ilin, sed ŝi nenion diris; pen-
si pri tiuj momentoj ĉiam havis strangan efekton sur ŝi,
kaj ŝi rapide devigis siajn pensojn sekvi alian vojon.

La vivo en la gepatra domo (ŝi daŭre pensis pri ĝi
kiel “la gepatra domo” dum Roberto ĉiam atentis diri
“nia domo”) iom post iom akiris ian strangan norma-
lecon. La rutino estis saviga: vekiĝo, lernejo, vesper-
manĝo kiun Roberto preparis, iom da laboro, enlitiĝo.
Kaj iun matenon, ŝi konsciiĝis, ke ŝi pasis sian unuan
nokton sen ploro.

Ŝi ŝuldis tion grandparte al Roberto, ŝi tion sciis. Li
kreis la kondiĉojn kie rutino povis okazi. Li estis gran-
da kaj forta, kaj portis ĉion: li purigis la hejmon kaj la
vestaĵojn, li pagis tion, kio estis pagenda, li certiĝis ke
ŝi ne fuŝis siajn studojn, dum li mem daŭre studis kaj
sukcesis eĉ pli bone gimnazie ol antaŭe. Kaj krom je la
unua nokto, ŝi neniam vidis lin plori.

Kun tiu penso, ŝia rigardo ankoraŭ iom supreniris,
ĝis ŝia eta rufa triangulo. Ŝi tajlis ĝin je la instigo de
la lasta amikino, kiun ŝi havis, kaj ŝi fakte estis sufiĉe
kontenta pri la rezulto.

Antaŭ la akcidento, ŝi estis sufiĉe populara adoles-
kulino. Ŝi estis unu el la centraj punktoj de grupo de
amikinoj, kiuj ŝajnis al ŝi esti ĉio. Post la akcidento, ŝi
nenion faris por daŭrigi la amikecon, eĉ kiam ŝi reve-
nis sialernejen, kaj neniu el ili multe provis anstataŭ ŝi,
ajnkiale. Neniu krom Lara; ŝi ankaŭ ŝuldis al ŝi sian
pliboniĝon.

Ŝi ne sciis precize kial ŝi razis sian pubon. Ne estis
kvazaŭ ŝi havus koramikon, aŭ eĉ celus havi iun. Pro-
bable se ŝi iom denove societemiĝus, kun sia korpo, sia
spriteco kaj humuro, ŝi denove estus populara, inkluzi-
ve ĉe la viroj. Nu, eĉ malgraŭ ŝia malsocietema sinteno,
ne mankis la adoleskuloj, kiuj provis pli-malpli taktajn
almovojn. Sed ŝi ĉiam tuj malvarmigis iliajn esperojn.
Sufiĉis al ŝi Lara kaj Roberto.

“Eble Roberto sole sufiĉus”, ŝi pensis. Ilia interril-
ato ege ŝanĝiĝis, memkompreneble, post la akcidento.
Ili havis tute banalan rilaton, luktinte iom, sed havinte
bonajn momentojn kune. Sed post la akcidento estis
kvazaŭ ili iĝis vere ĉio unu por la alia. Roberto sciis ki-
el agi, multe proksimiĝinte de ŝi unue, kaj iom post iom
lasinte al ŝi pli da spaco por esti si mem. En la unuaj
monatoj ekzemple ili ofte brakumis unu la alian; kaj je
unu momento li provis fari tion malpli kaj malpli, ĝis
kiam ili preskaŭ ne plu brakumis. Ŝi estis tre dankema
pro ĉiuj tiuj streboj, kiujn li faris por helpi ŝin, eĉ se
ŝi malvole akceptis la malpli grandan fizikan proksim-
econ kun sia frato.

Pensante pri tiuj momentoj de fizika proksimeco, ŝi
denove sentis strangan tiklon je la loko kien ŝi rigardis,
kaj ŝi rapide turnis sian rigardon supren, sur sia kva-
zaŭdiafana kaj plata ventro. Kopiante sian sporteman
fraton, ŝi ofte sportumis, eĉ se ege malpli ol li. Antaŭ
la akcidento ŝi dancis multe kaj ŝi konservis siajn dis-
kretajn muskolojn kaj sian fleksiĝemecon; kontraŭe, ŝi
havis nenian grason. Ŝi tamen kutime pensis, ke ŝi ha-
vis tro dikan postaĵon, kaj provis neniam rigardi ĝin
dum siaj korpinspektoj.

Ŝi aparte ŝatis kuri kun sia frato je la semajnfinoj.
Ankoraŭfoje tiam, li sin montris tiom protekta, kaj ŝi
ŝatis senti sin protektita. Li povis kuri pli rapide kaj pli
longe ol ŝi, sed li ĉiam restis malantaŭ ŝi por vidi ŝin
kaj certiĝi, ke ŝi bonfartis. Ĝuste tiu tago estis sabato,
kaj ŝi sciis ke ŝia frato estis baldaŭ vekiĝonta, kaj pre-
paronta la matenmanĝon por ambaŭ gefratoj. Ŝi tiam
estis ironta kuirejen, manĝonta kun li, kaj ambaŭ estis
irontaj surmeti siajn kurvestaĵojn, kaj elirontaj straten
por kuri. Ĉio ĉi ankaŭ estis rutino.

Kiam ŝiaj pensoj flugis ĝis ŝiaj kurvestaĵoj, ŝi aŭto-
mate iom levis la rigardon al siaj mamoj. Ŝi ne ŝatis
ilin, ĉar ili ne estis, laŭ ŝi, sufiĉe grandaj; aparte kun la
sportmamzono, ŝi havis la impreson, ke ŝi tute ne havis
mamojn. Ja dum la lastaj monatoj ŝi observis ŝanĝiĝojn,
sed ili rilatis pli al la formo de la cicoj ol de la mamoj
kaj de ilia grandeco, malesperigante ŝin. Eĉ Lara, du
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jarojn malpli aĝa ol ŝi, havis mamojn pli grandajn ol
ŝiajn.

Ŝi ja ŝanĝiĝis tiujare, ŝi pensis. Mense ege, pro la
akcidento, sed ankaŭ korpe. Tiam, ŝia rigardo supreni-
ris ĝis ŝia vizaĝo (ŝi ne perdis tro da tempo por rigardi
siajn ŝultrojn, tamen beletajn, kaj kolon, malgraŭ ĝia
maldikeco). Ŝi ankoraŭ ne frizis sian hararon, kaj ĝi-
aj multnombraj malhelrufaj bukloj enkadris iom ĥaose
ŝian vizaĝon, ŝajne farante konkurson kun la ĥaoso de
la efelidoj kiuj enkadris ŝian etan nazon, substrekante
ŝiajn verdajn okulojn.

Kaj ĝuste kiam la rigardo de la spegula Aŝlej ren-
kontis la rigardon de la vera Aŝlej, ili aŭdis sian fraton
eliri sian ĉambron kaj iri al la teretaĝo, kie troviĝis la
kuirejo. Ŝi decidis vesti sin por retrovi lin, antaŭĝoj-
ante pasigi la tagon kun li.

–==ooOoo==–

Kiel ĉiutage, Roberto staris nuda antaŭ la granda
spegulo de la banĉambro. Li ja bezonis postkuradan
duŝon; sed li bezonis duŝon ankaŭ por alia kialo. Kiam
li fermis la okulojn, li ne povis malhelpi sian cerbon
formi la bildon de la fratineta pugo kiu saltetadis dum
ŝi kuris. Kaj pro tio li sentis sian kacon leviĝi, petantan
atenton.

Kiam lia kaco ripozis, li tre hontis pri siaj sentoj.
Kiel li, la responsa granda frato, povus malpurigi pen-
se sian fratineton, kiu bezonis lin pli ol iam ajn? Pli ol
honto, la sento kiun li sentis pri si estis malamo. Naŭzo.
Abomeno.

Li ja preĝis ĉiuvespere, por ke neniam Aŝlej ekkon-
sciu pri la sentoj de sia granda frato. Sed eĉ kun tiu
funda timo, li ne povis malhelpi sin stulte agi preskaŭ
ĉiutage. Kiam li estis en la salono kaj ŝi supreniris la
ŝtuparon, li ne povis ne rigardi ŝian pugon. Kiam ili
kuris kune, li ĉiam restis malantaŭ ŝi, kaj same estis
plu interesata nur de tiuj du dancemaj sidvangoj. Sed
ne nur ŝia pugo obsedis lin: kiam ŝi vestiĝis per ŝorto
aŭ mallonga jupo, lia mondo reduktiĝis al ŝiaj kruroj,
longaj, blankaj, allogaj; kiam ŝi havis ĉemizeton sen
mamzono, kiel ofte, ŝiaj etaj, impertinentaj, frandindaj
mamoj ŝajnis moki lin, petegante esti suĉitaj.

Tiaj pensaĉoj jam kaŭzis problemojn en ilia rilato.
En la unuaj monatoj post la akcidento, Aŝlej bezonis
lian fizikan helpon ofte. Kaj, verdire, Roberto ankaŭ
bezonis tion. Sed la korpo de la junulino presita kon-
traŭ la lia, la odoro de ŝia hararo, ŝia malforteco, ŝia

bezono de li, havis aliajn efektojn. Li haltigintu la bra-
kumojn antaŭ ol ŝi komprenus tion, kio estis la ĝibaĵo
en lia pantalono, kaj kio kaŭzis ĝin. Li ne havis alian
elekton, sed li sciis, ke ŝi suferis pro tio. Kaj li koleris
kontraŭ si pro tio.

Estis dum tiuj unuaj monatoj post la akcidento ke li
obsediĝis de sia fratineto. Li memoris ke, jarojn antaŭe,
kiam ŝi disvolvis siajn unuajn formojn, li ekvidis sian
fratineton alie, kaj komencis fantazii pri ŝi. Sed estis
ankaŭ por li la tempo de la unuaj koramikinoj, kaj li
rapide ĉesis fantazii kiam li havis antaŭ li mamojn kaj
pugojn, kiujn li povintus vere tuŝi. Li daŭre taksis sian
fratineton bela, malofte maltrafis okazon rigardi ŝian
postaĵon, sed tio ne iris antaŭen.

Li ja ne havis problemojn por allogi adoleskulinojn.
Granda, larĝŝultra, muskola, kun helbruna hararo kaj
avelaj okuloj, kaj kun bonaj rezultoj en la piedpilkada
teamo de la gimnazio, li ja havis ĉion por plaĉi. Kaj la
belulinetoj ne interesiĝis pri la lerneja poentlibro.

Sed li disiĝis de la koramikino, kiun li havis je la
momento de la akcidento, kaj neniam plu ludis spor-
tojn gimnazie. Ĉar preskaŭ ĉiuj liaj tiamaj amikoj estis
membroj de la teamo, kaj li ne plu, li apenaŭ parolis
kun iu, krom kiam li renkontis Aŝlej. Ĉiuokaze, li ha-
vis tiom da aferoj por fari inter la varto de la domo, la
gimnazia laboro kaj la kelkaj horoj da solecaj sportoj,
kiujn li nepre volis fari, ke ne restis tempo por amik-
umi kaj amumi. Sed tio ne ĝenis lin. Li ege maturiĝis
dum nur unu nokto, baldaŭ precize dek du monatojn
antaŭe.

Tamen, malgraŭ lia honto, malgraŭ la maturiĝo, ki-
am lia kaco petis tion, li neniam vere provis fantazii
pri iu alia ol sia fratineto. Kelkfoje li ja pensis pri Lara,
la iomete pli juna amikino de Aŝlej, sed ĉiam estis trio
inter li, Aŝlej kaj Lara. Sed pli ofte, li simple sin mastur-
bis, pensante pri la malvirtajn sintenojn, kiujn li havus
kun ŝi, se li povus; pri la agaĉoj, kiujn li farus al ŝi, se ŝi
enirus la banĉambron nuda, petante lin fari al ŝi ĉion,
kion li deziris. Li ja ne perdus tempon, petante al ŝi
surgenuiĝi kaj enbuŝigi lian kacon. Rapide, li prenus
al ŝi la kapon ambaŭmane, kaj enpuŝus sian kacon en
la gorĝon de la belulino, fikante ŝian vizaĝon pli kaj pli
rapide, pli kaj pli profunde, ĝis kiam li elbuŝiĝus kaj
ejakulus ŝiavizaĝen, perlamotigante ŝiajn efelidojn.

Kun tiu penso, li ejakulis en la duŝejo, lasante eliri
el sia buŝo la nomon de sia fratineto. Kaj tuj poste, kiel
kutime, honto anstataŭis plezuron, kaj li malbenis sian
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perversan menson. Li lavis sin kaj forigis ĉian spuron
de sia kanajlaĵo antaŭ ol vestiĝi siaĉambre.

–==ooOoo==–

Aŝlej haltis en la koridoro. Kiel kutime, ŝi iris unue
en la duŝejon post la kurado, sed kiel ĉiam, ŝi provis
duŝi sin rapide por lasi la banĉambron al sia frato. Du-
onnude, ŝi do iris poste en sian ĉambron por frizi sin,
vestiĝi kaj fari ĉiujn aliajn aferojn, kiujn junulinoj faras
preparante sin, vokante sian fraton nur kiam ŝi estis
malantaŭ sia fermita pordo.

Ŝi do unue vestiĝis. Ŝi ĉiam ŝatis tiun momenton de
la semajno, kiam ŝi havis la tempon por vere pripensi
sian vestaron. Tiufoje ŝi elektis mallongan tutnigran
jupeton, kiu falis dek centimetrojn super ŝiaj genuoj,
kaj kiun ŝi ne kuraĝis porti gimnazie, sed kiun ŝi ege
ŝatis, kun malhelverda ĉemizo. Kiel preskaŭ ĉiam, ŝi
ne portis mamzonon, ne vidinte kial ŝi devus porti ti-
on kun siaj etetaj mamoj. Konsekvence, ŝiaj cicoj estis
videblaj per la etaj dornoj, kiuj streĉis la teksaĵon; sed
pri tio ŝi ne konsciis.

Kiam venis la tempo frizi siajn harojn, ŝi subite kon-
sciis ke ŝi forgesis sian harbroson en la banĉambro. Ŝi
do eliris sian ĉambron por aŭskulti ĉu Roberto daŭre
estis en la duŝejo.

Rapide, ŝi aŭdis ke la akvo ankoraŭ fluis. Roberto
ĉiam restis longtempe en la duŝejo post ilia sabata kur-
ado. Ŝi pretis daŭrigi sian vojon al la kuirejo por ŝteleti
ion por manĝi, kiam ŝi aŭdis strangan bruon. Ŝi do hal-
tis en la koridoro, aŭskultante ĉu Roberto bonfartis, aŭ
ĉu io malbona okazis al li.

Kun la dua ĝemo ŝi komprenis, ke ne temis pri do-
loro, sed pri plezuro. Memplezurigo, precize! Eĉ se ŝi
estis iom naiva junulino, kaj eĉ se ŝi mem neniam sin
masturbis, ŝi ja sciis tion, kio tio estis. Ŝi kovris sian
buŝon kun sia mano por ne aŭdigi sian ridon, kaj aŭs-
kultis pli atente.

Aŭskulti sian fraton masturbi sin en la duŝejo ha-
vis grandan efekton sur la malalta parto de sia ventro.
Kutime kiam ŝi sentis ion kiel tion, ŝi fuĝis iel; sed ti-
umomente ŝi tro atentis la bruojn el la banĉambro por
atenti sian propran internecon.

Ĝis kiam ŝi aŭdis “ho Aŝlej!” eliri la banĉambron.
Tiam, ŝi tute ne plu volis ridi. Kiel do Roberto po-

vus elparoli ŝian nomonmasturbante? Ĉu li konis alian
Aŝlej? Ŝi mem ne konis samnomulinon, kaj ŝi probable
renkontis ĉiujn amikinojn de Roberto. Ili ja estis en la
sama gimnazio. Ĉu ŝi malbone aŭdis? Tio ja eblis, ĉar

la nomo estis apenaŭ aŭdebla tra la pordo super la bruo
de la falanta akvo. Sed ŝi certis ke ŝi aŭdis tion. Ĉu li
aŭdis ŝin aŭskulti ĉe la pordo, kaj ŝercis? Je tiu penso,
ke li povintus scii kion ŝi faris, ŝi havis la reflekson fuĝi,
kaj iris ŝlosi sin en sian ĉambron, sian blankan haŭton
subite ruĝa plurloke.

–==ooOoo==–

Post lia duŝo, Roberto preparis la tagmanĝon kaj,
kontraŭ sia kutimo, Aŝlej ne venis helpi lin. “Ŝi proba-
ble estas laca,” li pensis, “ni multe kuris ĉi-matene”. Li
do ne iris serĉi ŝin, sed preparis la manĝaĵon sola.

La manĝo estis sufiĉe normala, tamen. Li sentis
unue, ke ŝi havis strangan sintenon, sen ke li povus
vortigi precize kial. Li forgesis tion rapide ĉar iom post
iom ilia diskuto fariĝis tute kutima; Roberto akuzis la
fakton ke ŝi probable ĵus vekiĝis. Iom antaŭ la fino de
la manĝo Aŝlej diris:

“— Lara venos iom antaŭ la dua horo, hodiaŭ.
— Bone. Kion vi knabinoj faros?”
Aŝlej iom moke kolermienis, ne ŝatante kiam

Roberto nomis ŝin “knabino”.
“— Nenion precizan. Virinumi, ĉefe.
— Mi okupiĝu pri la ĝardeno ĉi-posttagmeze. Vi du

estos neĝenataj.”
Rapide post la manĝo, Aŝlej iris siaĉambren prepari

la “virinumon” kaj, siaflanke, Roberto preparis la ilojn,
kiuj estis bezonotaj. Kelkajn minutojn antaŭ la dua,
efektive tintis la pordsonorilo, anoncante la alvenon de
Lara.

Roberto iris malfermi la pordon. Lara estis beleta
nigrhara dektrijarulino. Ŝi de jaroj sentis sin allogita
de la granda frato de sia amikino, kaj ŝi ne estis tre dis-
kreta pri tio. Antaŭ la akcidento, ŝi estis membro de
la amikaro de Aŝlej, kaj sekvis ŝin ĉie, adorante ŝin ki-
el ian profetinon. Kiam la akcidento okazis, ŝi estis la
sola kiu restis apud Aŝlej, kaj ŝi eĉ forlasis la grupon
de la popularaj gimnazianinoj por resti kun ŝi. Pro tio,
Roberto estis ege danka, kaj ŝatis la junulinon.

Ankaŭ fizike li ŝatis ŝin. Ŝi ja multege ŝanĝiĝis ekde
kiam li vidis ŝin unuafoje, antaŭ kvar jaroj! Ŝi instaliĝis
kun siaj gepatroj kaj gefratoj tiam en la kvartalo. Ŝi tuj
iĝis la amiko de Aŝlej kaj kiam ŝi iris gimnazien, Aŝlej
tuj enigis ŝin en sian amikaron.

Nun ŝi estis vere alloga, eĉ se ŝia vizaĝo estis anko-
raŭ markita de infanaĝo. Ŝiaj mamoj estis pli grandaj
ol tiuj de Aŝlej, kaj ŝi ŝajne ne konsciis pri ili, ĉiam sur-
havante ĉemizetojn tro striktajn. Ŝi almenaŭ, dum la
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lastaj monatoj, komencis surmeti mamzonojn. Sed ŝia
pugo ne estis komparebla kun tiu de Aŝlej, kaj ŝi ne ha-
vis ŝian ĥarismon, kun siaj pli ordinaraj haroj kaj mal-
grandeco. Jam videblis tamen ke ŝi estis iĝonta belega
plenkreskulo.

Ili sin vangkisis, kaj ŝi supreniris la ŝtuparon irante
en la ĉambron de Aŝlej, kie ŝi malaperis. Roberto deci-
dis komenci senprokraste la tondon de la gazono. La
belaj tagoj estis revenontaj, kaj je la sekvanta semajno
estis komenciĝonta dusemajna printempa libertempo.
Pli bone fari tion ĉi tuj, por profiti de tiuj sengimnaziaj
tagoj.

–==ooOoo==–

“Aŝlej, vi havas ŝancon vivi kun li, vi probable po-
vas vidi lin nuda de temp’ al temp’!”, diris Lara, obser-
vante transfenestre Roberton labori ĝardene.

Lara kutimis diri tiajn aferojn, ĉiam suspirigante
sian amikinon. Lara ja estis pli juna ol Aŝlej, sed ŝi
estis ege pli interesita de la seksaj aferoj, kaj eĉ ŝajnis
pli sperta (teorie, memkompreneble) ol sia pli maljuna
amikino. Eble la fakto, ke ŝi estis pli juna ol ŝiaj gefra-
toj kaj ke ŝi de la infanaĝo estis membro de amikaro
de pli maljunaj adoleskulinoj, malfermis ŝian menson
iom tro frue, la interesoj de la adoleskulino alvenantaj
antaŭ la malapero de la infana naiveco.

Sed tiufoje, la suspiro kiun elspiris ŝia amikino estis
malsimila ol kutime, kvazaŭ ŝarĝita de novaj sentoj kaj
demandoj.

Sed pri tio, Lara ne konsciis. Ja la suspiro aspektis
alie, kaj ja eblis por la nigrharulino aŭdi tiun diferen-
con. Tamen, bonŝance, Roberto elektis tiun momenton
por demeti sian t-ĉemizon; la suspiron de Aŝlej tegis la
ridkluko de Lara.

“— Ho fek! Mi ne tondas la gazonon, sed mi varmas
tute samkiel!”

Ridante, iomete pro la ŝerco, kaj iomete ankaŭ por
kaŝi sian propran senton, Aŝlej respondis:

“— Ĉesu, Lara! Alie mi ekkredus, ke vi vizitas min
nur pro li!

— ‘Nur’ estas iom tro… Tamen, ne diru ke vi neni-
am rigardas lin malkiel fratinet’ rigardu sian grandan
fraton.

— Vi mem havas grandajn fratojn, kaj ili ne estas
malbelaj. Ĉu vi povus imagi tiel pensi pri ili?”

Ŝi diris tion por ŝanĝi la diskuttemon, sed ŝia ami-
kino restis silenta, kvazaŭ embarasita. Kaj oni bezonis
multe por embarasi la junulinon.

“— Ĉu vi⁈?
— Tio povas okazi jes. Kiel ne rigardi kiam ni ĉiuj

estas kvazaŭnudaj en nia naĝejo?
— Ĉu vere⁇
— Aĥ, ne rolu kiel la pruda princino. Mi ja scias

ke ili estas miaj fratoj, sed ili tamen estas viroj! Ne tiel
allogaj kiel via propra frato, sed viroj tamen.

— Ĉu mi povas meti demandon al vi pri io hont-
inda?

— Fine! Mi lacas esti la nura malprudulino en nia
paro!

— Ĉesu! Mi estas serioza!
— Bone, bone. Vi ja scias ke vi ĉion povas demandi.
—Ĉu vi jam aŭdis aŭ spektis unu el ili sin mastur-

bi?”
Lara ŝajnis surprizita de la demando. Ŝi ne respon-

dis tuj, kaj ŝajnis serĉi siajn vortojn, malkutime.
“— Mi volintis paroli pri tio kun vi de longtempe.

Bonvolu neniam ripeti tion, kion mi diros, kaj pli ol
ĉio, ne tro juĝu min.

— Memkompreneble mi nenion diros, ni jam havas
multajn sekretojn. Pri la juĝo, mi jam scias ke vi estas
frenezulino! Mi amas vin kiel vi estas.

— Bone. Nu, mi komencu. Miaj gefratoj estas pli
aĝaj ol mi. La du plej aĝaj eĉ rajtas alvenigi siajn geko-
ramikojn hejme por dormi kaj, eĉ vi divenas tion, ili ne
nur dormas. Antaŭ jaroj, mi trovis kelkajn truojn en la
muroj inter mia ĉambro kaj tiu de Johano desktre kaj
Sara maldekstre. Mi ne scias ĉu ili estis fositaj volonte
de iu por kaŝobservi iun, sed ja mi tiele uzas ilin! Mi
suspektas Johanon, kiu havis mian ĉambron kiam ni al-
venis en tiun domon antaŭ ol ni interŝanĝis ilin, sed ili
ankaŭ povus esti fositaj de antaŭaj propruloj aŭ eĉ esti
naturaj. Kia ajn estas ilia deveno, mi uzadas ilin ekde
kiam mi malkovris ilin. Neniam ripetu tion ankoraŭfo-
je, sed kiam mi aŭdas ĉu Johanon ĉu Sara masturbi sin,
mi ŝatas kaŝobservi ilin kaj masturbi samtempe. Mi ti-
ele faras kiam ili estas kun siaj gekoramikoj. Neniam
estas tiom bona ol kiam mi faras tion tiel! Kaj el ĉio,
neniam estas tiom bona ol kiam mi sukcesas orgasmi
samtempe kiel la observato.

— Estas strange…
— Vi juĝas!
— Tute ne, mi estas surprizita, tio estas ĉio. Kial vi

aparte suspektas Johanon?
— Mi vidis samspecajn truojn en la alia muro de lia

nova ĉambro, kiu permesus vidi en la ĉambron de Su-
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sie. Kaj neniam en la aliaj muroj de la domo, eĉ ne la
aliaj muroj de la ĉambroj de Susie kaj Sara. Kaj plie…

— Kio plie?
— Mi ne scias ĉu li fosis ilin, sed mi scias ke li ja

konas ilin. Vi diros ke mi estas seksobseditulin’ (kaj
vi ne plene malpravos!), sed povas okazi ke mi mastur-
bas min sen observi iun. Iun vesperon mi estis sola sur
mia lito okupiĝante pri mi mem, kiam mi aŭdis mian
patrinon eniri la ĉambron de Johano. Ŝi ofte eniras la
ĉambrojn sen frapi, tio estas malfacile tolerebla, sed tio
ne estas la subjekto. Nu, ŝi eniris la ĉambron de Johano,
kaj mi aŭdis ŝin diri ‘Kion vi faras algluita al la muro?’!
Mi ne aŭdis lian respondon, mi ne scias kiel li eliris ti-
un falilon, sed li ŝajne sukcesis. Ekde tiam, mi ŝatas
senvestigi min seksalloge kiam mi scias ke li estas en
la najbara ĉambro… Mi ege esperas ke li observas min.”

Aŝlej, aŭdante tiun historion, sentis siajn vangojn
ruĝiĝi. Kvazaŭ en tranco, ŝi ne kapablis ĉesi imagi ke
Roberto kaŝobservis ŝin dum ŝi malvestiĝis, sciante ti-
on. Je la simpla imago de tio, ŝi sentis siajn krurojn
malfortiĝi. Ŝi ne sciis tion, sed ŝi fakte ĵus spertis et-
etan orgasmon, sen eĉ tuŝi sin.

Rompante tiun reveman staton, Lara diris:
“— Do, jen, mi konfesis gravan sekreton al vi. Estas

via vico. Kial vi demandis min pri tio? Ĉu vi vidis vian
fraton masturbi sin? Ĉu li havas grandan kacon? Aŭ
ĉu li vidis vin?

— Vi scias ke mi neniam tion faris…
— Mi ne plene kredas tion. Tio apenaŭ eblas.
— Eblas, jen ĉio. Se vi volas aŭdi la historion, lasu

min paroli.
— Ve ve! Vi estas nervoza!
— Jes, vi pravas, pardonu min. Mi ne ŝatas paro-

li pri tio, vi scias tion… Kaj mi timas ke mia historio,
tamen, ne valoros la vian…

— Lasu min juĝi tion.
— Do jen. Fakte ĝi estas simpla historio: ĉi-matene,

mi pasis antaŭ la pordon de la banĉambro, kiam Rober-
to duŝis sin. Mi aŭdis lin ĝemi, kaj rapidemi komprenis,
ke li estis masturbanta sin.

— Ĉu jen ĉio? Vi pravas, estas malbona historio.
— Ne! Lasumin rakonti, vi incitetul’! Mi serĉas kiel

vortigi ĉion… Mi ne scias precize kial, duonridante, mi
aŭskultisliajnĝemojn. Ĝislalasta. Kaj ĝi…, kaj ĝi est…
kaj fine, li ĝemis mian nomon. Jen ĉio. Mi ne scias kion
fari kun tio!

— Ĉu? Vi bonŝanca putin’!
— Oj!

— Pardonumin, sed vi ja estas bonŝanca, mi ĵaluzas.
— Bonvolu, bonvolu esti serioza. Mi estas iom per-

dita.
— Mi estas serioza. Vi vivas kun iu el la plej belaj

viroj de la urbo. Tiu belul’ cetere estas ĝentila, respek-
toplena, laborema, inteligenta, matura, ktp. Tio povus
esti turmenta inkubo, ĉar tiu ĉi perfektul’ estas samtem-
pe via frato. Sed tute hazarde, vi malkovras, ke tio ne
nepre estas problemo, ke la malatingebla eble estas tute
atingebla. Kial do turmenti sin? Vi ja estas bonŝanca!
Mi ŝatus esti vialoke.

— Kial ĉio ŝajnas tiom facila ĉe vi?
— Ĉar ni estas junaj. Malfacilaj moralaj demandoj

estas por plenkreskuloj.
—Nu, mi konas vin. Nun vi konsilos al mi eliri mian

ĉambron nuda kaj salti sur Roberton…
— Vi malbone konas min, knabin’. La sola konsilo,

kiun mi donos al vi, estos aŭskulti iom pli viajn dezi-
rojn, kaj iom malpli viajn timojn. Kaj detale priskribi
al mi ĉiujn detalojn de tio, kio okazos.”

La du junulinoj ekridis je tio, antaŭ ol ŝanĝi plene
kaj nature la diskuttemon, privilegio de la junaĝo.

–==ooOoo==–

Roberto tute ne dubis ke io estis okazanta. Je la ves-
permanĝo, en kiu Lara partoprenis, li vidis la du kna-
binojn interŝanĝi sekretaĵojn dum ili rigardis lin (ĉefe
Lara, fakte). Li ja tute ne sciis tion, kio okazis, kaj liaj
provoj diveni estis maltrafaj, sed li ne estis stulta.

Tio, fakte, ĝojigis lin. Ja esti je la centro de la aten-
to de du belaj adoleskulinoj ne estis malagrable, sed la
kialo de tiu ĝojo estis aliloke. Sur li ankaŭ pezis la al-
proksimiĝo de la datreveno de la akcidento, kaj li ege
timis la reagon de Aŝlej. Ĝis nun, krom ke ŝi ŝajnis iom
pli revema ol antaŭe, ŝi ne ŝajnis aparte afliktita. Sed
tio ja povis ankoraŭ ŝanĝiĝi; sekve ĉia deatentigo estis
bonvena. Li simple esperis, ke la frenezeta Lara ne kon-
dukus la deteniĝeman Aŝlej tro for de ŝia komfortzono.

La sekvanta tago estis dimanĉo. Ostare, la mateno
okazislaŭkutime; multajdetaloj, tamen, profundekon-
fuzis la junan viron.

Post la vekiĝo, li tuj vestiĝis kun siaj kuradaj vest-
aĵoj, kaj li malsupreniris por prepari la matenmanĝon.
Iom post lia alveno kuirejen, li aŭdis sian fratineton en-
iri ĝin. Turniĝante por saluti ŝin, li vidis ke ŝi ne sur-
metis siajn kurvestaĵojn, sed ankoraŭ estis en siaj nok-
tovestoj.
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Li ne povis ne rigardi la korpon de sia fratineto. Ja
ŝiaj kurvestaĵoj estis ankaŭ allogaj, ĉar ege striktaj. Sed
la mallonga negliĝo, kiu montris ŝiajn krurojn preskaŭ
plene, haltante tuj antaŭ la kalsoneto, estis io ege pli
hipnotiga.

Li bone konis tiun ĉi negliĝon, ĉar li purigis la vest-
aĵojn de sia fratineto. Li ofte fantaziis pri ĝi, sed ŝi pre-
skaŭ neniam montris sin en ĝi, ĉiam vestiĝante antaŭ
ol eliri sian ĉambron, aŭ irante tuj de la dormo ĉambro
en la banĉambron. Same vespere, estadis nur tuj antaŭ
la dormo ke ŝi kutime portis ĝin. Nu, vidi ŝin en ĝi sur-
prize estis por li vera elprovo nerimarkigi sian avidon.

Roberto do kiel eble plej rapide rigardis la vizaĝon
de la junulino, provante ne tro halti sian rigardon sur
la dekoltaĵo kies teksaĵo, sufiĉe maldika, lasis videbla la
koloron de la cicoj neprotektitaj de zono, kaj ekparolis
por disblovi la ĝenon:

“— Sal’! Ĉu vi ne kuras kun mi ĉi-matene?
— Sal’. Ja mi kuros, sed mi tro malsatis kiam mi

vekiĝis por jam vestiĝi. Se vi bonvolas, mi rapide alive-
stiĝos post la matenmanĝo.

— Nenia problemo, franjo. Ne estas urĝo. Manĝu
do unue, se vi tiom malsatas.”

“Ŝajne”, pensis Roberto, “ŝi nenion rimarkis. Bone.”
Dum la cetero de la matenmanĝo, li provis ne rigardi
aliloken ol ŝiajn okulojn, sen elmeti en sian propran
rigardon siajn emociojn. Malfacila ludo, tamen ŝajne
sukcesa.

La torturo, tamen, ne finiĝis tie. Kiel kutime, Rober-
to preparintis la tablon sed, ankaŭ kiel kutime, Aŝlej
mem metis siajn manĝilojn en la vazlavmaŝinon. Ŝi do
turnis sian dorson al sia frato kaj, malferminte la ma-
ŝinon, sin klinis por plenigi ĝin. Tion farante, ŝi lasis
sian negliĝon leviĝi malrapide laŭ sia postaĵo, rivelante
sian nigran kalsoneton iom post iom, kaj malantaŭ ĝi,
la perfektan formon de sia postaĵo.

Roberto gluis sian rigardon al tiu spektaklo, kaj tute
forgesis spiri. Estis do ruĝvizaĝa frato kiun Aŝlej vidis
kiam ŝi finis ordigi sian matenmanĝon, sed, se ŝi rimar-
kis ion, ŝi nenion diris, kaj nature iris al la ŝtuparo por
iri siaĉambren vestiĝi, lasante senmovan Roberton al
siaj pensoj.

La kuro okazis pli normale. Aŝlej estis vestita kiel
ĉiam, kaj kiel ĉiam Roberto kuris malantaŭ ŝi. Ili ne
multe parolis, sed paroli estas malfacile kiam oni kuras
serioze, kaj almenaŭ Aŝlej, la plej parolema, kuris seri-
oze. Por Roberto, la pensoj kuris pli ol li; li lasis ilin

flugi de la matena bildo ĝis la tiama bildo de la danc-
antaj sidvangoj. Li ege bezonis sin masturbi.

Hejme, Aŝlej iris duŝi sin unue. Sed denove, ŝi agis
eksterordinare. Roberto, kiu atendis sian vicon en sia
ĉambro, aŭdis la alvokon de sia fratineto kiu anoncis la
liberecon de la banĉambro. Li do iris sufiĉe rapide en
ĝin, sciante ke ŝi alvokadis lin nur kiam ŝiestis preskaŭ
en sia ĉambro, kaj ke do li ne riskis vidi ŝin malmulte
vestita. Li timis ke lia avido iĝus ankoraŭ pli evidenta
se li vidus sian fratineton vestita nur de bantuko.

Malfortune por li, estis precize tio, kio okazis. Ĉar
kiam li eniris la banĉambron, li havis la surprizon vidi
Aŝlej tie, vestita precize kiel li timis. Li tamen reagis
tuje kaj eliris la banĉambron pardonpetante sen tro vi-
digi sian avidon, kaj aŭdis ŝin respondi: “Ne pardon-
petu, fraĉjo, mi simple forgesis mian harbroson en la
banĉambro, kaj revenis por serĉi ĝin. Mi foriras tuj.”

Tion ŝi faris, daŭre vestita de bantuko, kaj daŭre be-
lega kaj tiom alloga bildo de senkulpeco. Ŝi paŝis antaŭ
sia frato, kaj trapasis malrapide la koridoron por atingi
sian ĉambron. Roberto nenion diris, sed sekvis ŝin per
siaj okuloj, ĝis kiam ŝi malaperis malantaŭ sia pordo.

Dum kelkaj sekundoj, eĉ post la disbloviĝo de la mi-
rinda aperaĵo, Roberto staris senmova kaj senparola en
la koridoro, antaŭ ol salti bruske en la banĉambron. Li
senpantaloniĝis, kaj apenaŭ tuŝis sian kacon antaŭ ol
disverŝi sian semon sur la kahelaron.

“Kio okazis al ŝi, diable? Kio okazas al mi? Kio
okazos al ni, se mi ne sukcesas kateni mian deziron?”,
pensis li viŝpurigante la plankon. “Mi luktu pli firme
kontraŭ mi, aŭ mi perdos ŝin.”

–==ooOoo==–

“Fia knabino!” diris ŝi al si, kuŝante sur sia lito. La
bantuko estis etendita sur la planko, apud la lito, sed
ŝi ne trovis la kuraĝon por serĉi siajn vestaĵojn. Ŝi pli
ŝatis pensi. Ŝi ne bone komprenis tion, kion ŝi faris al
sia frato dum tiu tago, nek kial. Estis kvazaŭ engastiĝis
en ŝi ia forto.

Ŝi ne estis stulta, kaj bone komprenis tion, kio oka-
zis la antaŭan tagon. Ŝi neniam konscie antaŭe pensis
pri Roberto sekse. Ŝi sciis, ke li estis viro kun ĉiuj afe-
roj, kiuj iras kun tio, sed ĉio ĉi restis iom teoria. Li estis
kvazaŭ neseksulo.

Kiam ŝi aŭdis lin masturbi sin, kaj plie masturbi sin
pensanta pri ŝi, ŝi komprenis ke, ne, li ne estis neseks-
ulo, sed vera viro. Kaj plie, ŝi komprenis la sencon de
multaj el iliaj reagoj. Ŝi fakte dum longa tempo rifuzis
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vidi du evidentaĵojn: ŝi plaĉis al li, kaj tiu sento estis
reciproka. Ŝi nun ne plu timis konfesi tion al si mem:
ŝia frato plaĉis al ŝi.

Se ŝi ankoraŭ havis dubojn pri la fakto, ke Roberto
batalis kontraŭ sia deziro por ŝi, tiu mateno disponigis
sufiĉe da pruvoj por disblovi ilin. Ŝi nur duonkonscie
decidis malsupreniri en sia negliĝo kaj neniam imagis,
ke li reagus tiom forte! Malgraŭ la timo kaj la ekscitiĝo
vidi la efekton de sia duonnudeco sur li, ŝi preskaŭ ekri-
dis kiam ŝi vidis liajn okulojn kvazaŭ eliri el lia vizaĝo
kiel en la kartunoj.

Pensante pri Roberto kaj la maniero kun kiu li ri-
gardis ŝin, ŝi karesis sian korpon, sen pensi pri tio. Na-
ture, ŝiaj manoj ludetis kun ŝiaj cicoj, sed sufiĉe rapide
ili trovis sian vojon al la eta rufa triangulo. Kiam ŝi
ekkonsciis, ke ŝi estis karesanta sian pubon, estis tro
malfrue por ĉesi, la plezuro estis tro granda.

Tiam kiam ŝi tuŝis sin, ŝia menso komencis krei hi-
storion, en kiu ĉefrolis Roberto. Forgesante frapi al la
pordo, li enirus la ĉambron de la junulino. Li vidus ŝin
nuda, karesanta sian blankan korpon sur la lito. Ŝi ja
aŭdus lin eniri, sed ne provus kovri sin; kontraŭe, ŝiaj
manoj pli febre karesus ŝian korpon. Sciante ke ŝi in-
tence daŭrigus, li silente paŝus al la lito, malvestante
sin. Sen ion peti, li suprenirus en la liton kaj, sen ke
la manoj de Aŝlej ĉesus, li komencus kisi ŝian korpon:
ŝian ventron, ŝiajn mamojn, ŝian buŝon… Sen ĉesigi la
buŝan kison, li pozicius sin por palisumi ŝin. Ĝuste ki-
am ŝi imagis sian grandan fraton unuafoje penetri ŝian
korpon, lian dikan kacon malfermanta la virgan van-
don de ŝia sekso, sen eĉ ke li petis al ŝi ŝian konsenton,
preskaŭ truddevigante ŝin, ŝi fine atingis la orgasmon.
Kaj kontraŭe al Roberto, ŝi sentis neniun bedaŭron krii
lian nomon.

“Lara pravas”, pensis ŝi, ankoraŭ duonperdite en la
plezuroj postorgasmaj. “Mi aŭskultu miajn dezirojn,
kaj fek al la reguloj!”

–==ooOoo==–

“Enuas mi, fraĉjo!”
Roberto, sidanta sur la sofo de la salono, kie li ri-

gardis sen spekti ian sportan elsendaĵon, enmense pro-
vante malkonfuziĝi, turnis sian kapon por vidi la fon-
ton de la frazo. Li vidis Aŝlej, vestita de jupeto, kiun
ŝi ne plu surhavis de jaroj ĉar ĝi iĝis tro malgranda kaj
strikta, kaj senmanika ĉemizeto.

“— Kion vi spektas?

— Nenion interesan. Fakte, mi ne fartas bonege ho-
diaŭ.

— Kial?
—Ne scias. Eble mi simple ne sukcesas vekiĝi plene.

Ĉu Lara ne vizitas vin hodiaŭ? Aŭ vi ŝin?
— Ne, ŝi partoprenas familirenkontiĝon aliurbe.”
Dum tiu interŝanĝo, Aŝlej paŝis al la sofo, kaj sidis

sur ĝin. Ŝia jupeto, kiu jam lasis vidi la plejmulton de
la kruroj de la juna virino, ankoraŭ pli alte staris kiam
ŝi sidis. Roberto provis ne tro rigardi tiun punkton. Li
respondis:

“— Tio aĉas. Ĉu vi volas spekti ion televide kun mi?
— Kial ne. Ni povus spekti Doktoron House!
— Se vi volas.
— Dankon dankon dankon! Mi enmetos la dvd-on.”
Spekti Doktoron House estis kvazaŭ tradicio por la

du gefratoj. Jam antaŭ la akcidento, kiam unu el ili mal-
bone fartis aŭ estis malsana, la alia venis vespere kun
ŝi aŭ li kaj ili spektis kune tiun serion. Ĉar ili posedis
la dvd-ojn de nur tri sezonoj, ili spektis ĉiam la samajn
epizodojn, sed tio, anstataŭ ĝeni kaj tedi ilin, eĉ kontri-
buis al la trankviliga efekto de tiu tradicio.

Roberto, tamen, vidis ion alian antaŭ la televida ci-
nikulo. Aŝlej, kies jupeto leviĝis kiam ŝi sidis, ne penis
mallevi ĝin ekstarante. La jupeto estis sufiĉe alta por
permesi al ŝia frato vidi ne nur ŝiajn krurojn, sed eĉ la
malsupron de ŝia pugo, kio malkaŝis al ŝia frato ke ŝi
ne surhavis kalsoneton.

Por la unua fojo, Roberto havis antaŭ siaj okuloj
la malpermesitan frukton, kiu frekventadis liajn eroti-
kajn revojn de monatoj. Tuje, li perdis la kapablecon
paroli aŭ fermi la buŝon; la plena universo ŝajnis al li
malgrandiĝi ĝis kiam ĝi ĉesis esti io alia ol tiu blanka
peco de karno.

Perfekta estis la sola vorto kiu eniris la menson de
Roberto por priskribi la spektindaĵon. Je ĉiu paŝo de la
junulino, alia fragmento sindonacis al lia vido. Nur la
doloro ene de lia pantalono malpermesis al li tute for-
perdiĝi en mistika tranco.

Tiu sava doloro ne malaperis, eĉ kontraŭe, kiam lia
fratineto, daŭre ne rigardinte sian fraton depost kiam
ŝi ekstaris, kliniĝis por ŝalti la dvd-legilon. Ŝi eĉ ne io-
mete fleksis siajn genuojn, kaj Roberto spektis la mal-
grandan teksaĵon pli kaj pli leviĝi malrapide, forpuŝata
de la senmakulaj sidvangoj, ĝis kiam la objekto de lia
adoro plene videbliĝis, kune kun la puto de amo kaj eĉ,
la sidvangoj estantaj iom dispuŝitaj, la malgranda puto.
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Aŭ Aŝlej restis en tiu pozicio iom pli longe ol bezo-
nita, aŭ Roberto perdis sian tempokonscion, aŭ ambaŭ;
malgraŭ tio, li ne havis sufiĉe da tempo por ŝajnigi, ke
li estas en sia normala stato, kiam ŝi turniĝis por diri
ion al sia frato.

–==ooOoo==–

Kio okazis al ŝi? Kial ŝi tion faris? Kiam ŝi rememo-
ris la lastajn horojn, ŝi vidis nur stultajn agojn.

Kial ŝi tiel detruis sian rilaton kun Roberto? Eĉ la
larmoj ne plu venis al ŝiaj okuloj. Aĥ, kion li pensus pri
ŝi nun! Facilis imagi: ke ŝi estis ĉiesulino! Kia knabino
ĝojas malkovri sian postaĵon al sia granda frato? Certe
ne aminda fratino, kaj tute ne la tipo de virino, kiu ŝi
volis esti.

“Franjo?” ŝi aŭdis tuj post kelkaj dolĉaj frapoj kon-
traŭ la pordo de sia ĉambro, “Mi pensas, ke ni bezonas
paroli pri tio, kio ĵus okazis. Ĉu mi povas eniri?”

Ne kapable respondi, ŝi lasis silente Roberton mal-
fermi malrapide la pordon, eniri la ĉambron kaj rigardi
ŝin, sidantan sur sia lito, senkoloran.

“Mi pardonpetas. Kial vi pardonpetus?”, diris sam-
tempe ambaŭ gefratoj, surprizitaj de la kulpeco legebla
sur la vizaĝo de la alia, antaŭ ol iomete rideti, malgrav-
igante la etoson.

Petinte tion, Roberto paŝis al la skribtablseĝo de
Aŝlej, sidiĝis kaj unue trovis siajn vortojn:

“Mi ne devintus rigardi vin, kiel mi faris. Vi estas
mia fratineto, kaj mi estas via pli aĝa virfrato. Mi ne
volas mensogi al vi plu, pretendante, ke vi malbone in-
terpretis mian vizaĝon kelkajn minutojn antaŭe: tiel
mi ŝajnigus, ke vi stultas. Vi ja meritas ion pli bonan,
kaj vi ja meritas mian honestecon, eĉ se pro ĝi vi mal-
amu min. Tio ja detruus min, sed eble jen ĉio, kion mi
meritus.

Vi ja povu vestiĝi kiel vi volas en via propra domo,
tiel komforte kiel vi volas, sen timi ke iu perversulo ri-
gardus vin malfratece. Anstataŭ akcepti vian hejman
trankvilecon kiel komplimenton, kiel pruvon de la fi-
do, kiun vi sentas por mi, mi fuŝis ĉion lasante paroli
malpurajn dezirojn.

Por tio, mi povas nur peti la pardonon. Mi ne havas
senkulpigon, mi ne havas pravigon por mia fiagemo.
Restas nur la espero, ke mi ne detruis nian interrilaton,
eĉ se mi ja scias ke mi grave vundis ĝin.”

Aŝlej ne sciis kiel reagi al tiu tirado. Roberto tute
ne konsciis, do, ke ŝi intence, sed sen difinita celo, agis
por eksciti lin. Li ne komprenis, ke ŝi jam konis liajn

“malpurajn dezirojn”, kaj ŝi observeme notis, ke li ne
parolis pri la deziroj, kiujn li ŝajne havis antaŭ tiu tago,
eĉ se li iel subkomprenigis ilin.

Tamen, malgraŭ tiu eta silento (aŭ pli ĝuste mur-
muro), li estis honesta kun ŝi; kaj lia honesteco vokis
pli grandan de ŝi.

“— Ĉesu akuzi vin. Mi ne… ‘pro komforto’ vestiĝis
tiel. Kaj ne nur mia vestiĝo, sed mia agemo ankaŭ estis
alia. Ĉu vi nenion rimarkis?

— Jes ja mi rimarkis ion, sed vi ne faris ion strang-
egan.

— Krom tiuvespere. Mi konfesu ĉion al vi, kaj eble
al mi mem samtempe. Mi jam sciis ke vi… ‘ŝatas’ min
iom pli ol fratece.

— Kiel do?
— Estis iom memvideble, honeste. Sed mi ne vere

komprenis antaŭ hieraŭ kiam ni revenis hejmen post
nia kuro. Mi… ne tute volonte aŭdis vin masturbi vin
en la banĉambro. Kaj mi aŭdis vin diri mian nomon.

Ne, bonvolu nenion diri; mi ne scias ĉu mi sukcesos
rekomenci.

Nu, mi aŭdis vin. Kaj tio malfermis miajn okulojn
pri multaj aferoj, kiujn mi provis ne vidi. Mi provis ne
vidi vian deziron por mi, ja; sed mi ĉefe provis ne vidi
mian propran senton pri vi.

Mi ne scias tion, kio estas en via menso. Sed nun
klaras kio estas en la mia. Unuafoje post la akcidento,
mia menso estas paca, kaj mi vidas ĉion klare. Mi ne
ĉesis agi strange depost kiam mi aŭdis vin. Sed kredu
min, mi ne agis tiel tute konscie, estis kvazaŭ mia sub-
konscio regis mian korpon. Post la akcidento, vi iĝis
ĉio por mi. Se mi hodiaŭ vivas, kaj denove spertas fe-
liĉon, estas dank’ al vi, kaj nur dank’ al vi. Mi rifuzis
vidi tion… sed mi kredas ke mi enamiĝis al vi dum ti-
uj lastaj monatoj. Jen, mi diris tion. Mi amas vin. Kaj
ne nur fratece. Ankaŭ mi sentas deziron por vi, por vi
plene: korpo, menso, animo, mi volas ĉion de vi.”

Dum ŝi diris tion, ŝi sentis la larmojn pli kaj pli al-
proksimiĝi de siaj okuloj. Post eta paŭzo, ŝi daŭrigis,
tiufoje iomete ekplorinte:

“Mi ne scias kion vi sentas pormi. Se vi ankaŭ amas
min tiele, mi estos la plej feliĉa virino en la mondo. Se
vi nur deziras mian korpon, prenu ĝin, ĝi estas via. Pre-
nu ĝin kiel vi volas, kiom vi volas. Se estas la nura ma-
niero por ligi vin al mi, mi farus ĉion ajn. Se vi pensas,
ke mi estas freneza pensi tiel, faru kion ajn vi deziras,
sed neniam lasu min sola, neniam forlasu min.”
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Tiam la juna virino plene ploris, kaj ne kapablis pa-
roli plu. Roberto leviĝis, kaj iris sidiĝi flanke de ŝi, kaj
ekbrakumante ŝin, diris:

“Eĉ enmiaj plej frenezaj revoj, mi ne imagis ke vi di-
ros tion iam. Ankaŭ mi amas vin pli forte ol mi pensis,
ke eblus ami antaŭ unu jaro. Mi ne havas alian deziron
ol protekti kaj feliĉigi vin. Se vi volas min samkiel mi
volas vin, mi estos la plej feliĉa viro en la mondo.”

Aŝlej sentis tiam ke Roberto kisis ŝian kapon. Ser-
ĉante plifortigi tiun kvietigan senton, ŝi levis la kapon,
kaj, sen ke iu el la du junaj homoj volis tion, iliaj lipoj
renkontiĝis.

–==ooOoo==–

La du gefratoj kaptis la okazon kaj sigelis siajn li-
pojn unuj al la aliaj. Monatoj, se ne jaroj, de sinmen-
sogoj, de forŝovo de deziroj kaj de sentoj, forflugis en
tiu kiso. Rapide, buŝo malfermiĝis, permesante la el-
iron de lango; tuj poste, la alia buŝo permesis al la alia
lango tuŝi la unuan.

La kiso daŭris plurajn minutojn, sen ke alia parto
de la korpo ol lipoj kaj langoj moviĝis. Tamen, post
tempo kiu ŝajnis senfina al la junuloj, manoj, tro long-
tempe frustritaj de socialaj konvencioj, povis unuafoje
malkovri la korpon de la amata. Manoj harojn, dorsojn,
femurojn, mamojn, penison tuŝis, senorde, senpacien-
ce,haste, … Ame.

Iam, Aŝlej sidiĝis, sen rompi la kison, sur la genuojn
de Roberto, permesante al la juna viro elrektiĝi iom kaj
atingi mane la sidvangojn de la juna virino. Ŝi ne ŝan-
ĝis siajn vestaĵojn post la salona spektaklo; malantaŭ
la mallonga jupo daŭre ne estis kalsoneto.

Ĉu estis pro la senĉesa premado de la femuro de
Aŝlej sur lia kaco? Ĉu estis pro la rememoro ke Aŝlej
ne surhavis kalsoneton? Ĉu estis pro la fina tuŝo de
la malpermesita frukto? Ĉu estis pro la movo mem de
Aŝlej? Ĉu estis pro ĉio ĉi samtempe? Ne eblas scii; sed
estis je tiu momento, ke, ĉe Roberto, la bruliga koktelo
de amo, malpeziĝo, malkovrŝato kaj deziro, kiujn nas-
kis la kiso, estis anstataŭita de ĥemie pura deziro.

Li do ĉesis kisi sian fratineton, kaj sen respondi al
ŝia demandorigardo levis ŝin antaŭ ol kuŝigi ŝin sur
ŝian liton kaj kuŝiĝi sur ŝin.

Aŝlej ege aprezis tiun ŝanĝon. Ŝi ja multe ŝatis la
buŝkison, kaj koleretis pro la malmilda ĉesigo. Sed tuj
poste, ŝi sentis sin prizorgita de Roberto, kaj sentis ful-
mojn en sia vagino kiam li portis ŝin kaj poziciis ŝin
kiel li volis.

Tiuj fulmoj ja ne estis ĉesigataj de la vojaĝo de la
lipoj de Roberto sur la korpo de la junulino. Unue, li
kisis ŝian kolon, antaŭ ol malsupreniri ĝis ŝiaj ŝultroj,
kiujn lasis nudaj ŝia ĉemizeto.

Tiam la manoj de Roberto glitis ĝis la malsupro de
ŝia ĉemizeto. Denove sen peti la konsenton de sia fra-
tineto, kaj denove tiel plialtigante ŝian ekscitecon, li ti-
ris ŝian vestaĵon supren, malrapide nudigante ŝian ven-
tron, kaj poste ŝiajn mamojn.

Aŝlej sentis sin ege malforta, sub la plena potenco
de sia granda frato. Ekde kiam ŝi decidis sidiĝi sur liaj
genuoj, ŝi lasis sin plene al li, kaj lasis lin decidi kaj agi.
Ŝi ege ŝatis tiun senton.

Roberto ne konsciis tion. Li plu konsciis nenion
krom sian deziron, li fine povis vidi, tuŝi kaj suĉi la ma-
mojn de sia fratineto. La jam rapida spirado de Aŝlej
iĝis ĉiam pli rapida, kaj kiam iomete da dentoj aldon-
iĝis al la koktelo, plezur-doloraj ĝemoj aŭdiĝis.

Sed iam, mamoj ne plu sufiĉis por la juna viro, kaj la
kisoj de Roberto denove malaltiĝis. Pli kaj pli febre, la
lipoj de Roberto travojis sur la ventro de Aŝlej, sed ne
prenis la tempon por gustumi ĝin multe. Roberto ha-
vis celon; nun la mondo povus finiĝi sed nenio povus
haltigi lin.

Fine, la triangulon la buŝo atingis. Ambaŭ sufiĉe
atendis, kaj Roberto ne perdis tempon por instigi iom
pli sian fratineton. Ĉar ŝiaj ĝemoj kaj spirado certigis
lin, ke ankaŭ ŝi perdis sian paciencon, li rapide atakis
la ĝubutonon de la juna virino per sia lango, fine gus-
tumante ŝian plej intiman lokon, kaj ĝuante tion pli ol
ĉion.

Aŝlej pensis, ke ŝi estis je la maksimumo de la an-
taŭorgasma plezuro, sed ŝi rapide komprenis ke ŝi era-
ris. Kiam ŝi sentis la langon de Roberto sur sia klitoro,
ŝi preskaŭ sentis tro da plezuro; ŝi volis krii al Rober-
to halti, sed samtempe ŝiaj manoj kaptis la kapon de
Roberto por ke li ne povu forlasi ŝin. Ŝia korpo ne plu
respondis al ŝia menso, kiu ĉiuokaze ne plu kapablis
ordoni ion ajn. Elektro vojaĝis el ŝia ventro al ŝia cer-
bo, ĉiam pli forte, ĉiam pli akre, ĉiam pli akre, ĉiam pli
forte… Ĝis kiam tio iĝis neeltenebla. Ne plu estis elek-
trofluo de ŝia ventro al ŝia cerbo; ŝia tuta korpo iĝis
elektra. Ŝia spirito forlasis ŝian korpon kiam, kriante
fortege kaj vudante la kapon de Roberto per siaj ungoj,
ŝi orgasmon finfine atingis. Ŝi ne plu sciis kion ŝi faris,
kiu estas tiu ulo inter ŝiaj kruroj, aŭ eĉ al kiu apartenis
ŝiajn krurojn. Ŝi poste ne plu sciis ĉu tio daŭris kvin
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sekundojn aŭ kvin jarojn, sed ŝi fine endormiĝis kun
rideto je la lipoj.

Ankaŭ Roberto, vidante tion, kuŝiĝis kun ŝi, kaj ek-
dormis rapide, feliĉa.

–==ooOoo==–

Horojn poste, la Suno finfine kuŝiĝis, ĉesigante
novantagon. Se Ĝi estus, kiel kelkaj civilizacioj pen-
sas, ia dio, ĉu Ĝi konscius, ke tiu tago estis tute aparta
tago por la du gefratoj? Dumtage, Ĝi havus multe da
aferoj por fari; Ĝi ne povus ofte trarigardi la fenestrojn
de la homa ŝafaro. Sed vespere, kiam, kontenta pri Sia
tago varmigante ĉion sub Si, la Suno lasus al Sia rigar-
do la liberecon vojaĝi, Ĝi vidus Aŝlej kaj Roberton ridi,
amuziĝi, ludi kune videoludon, sen ke iu el ili memo-

ris ke estis precize tiu ludo, kiun Roberto ludis, kiam li
akceptis malspertan policiston ĉe li.

Vidante ilin do, ĉu Ĝi komprenus tion, kio okazis
pli malfrue? Ĉu Ĝi komprenus, kiel ilia interrilato ŝan-
ĝiĝis? Probable ne. Ĉar krom ĉio cetera, kio Aŝlej kaj
Roberto iĝis unu por la alia tiun tagon, kaj krom ĉio,
kio ili estis fariĝontaj, daŭre ili restis kaj estis restontaj
gefratoj. La cetero aldoniĝis, sed neniel anstataŭus ili-
an fratecon. La Luno, iam vekiĝinta kaj iom pli obser-
vema, eble rimarkus, ke la tradiciaj mildaj disputetoj,
kiuj ĉiam okazas kiam fratoj ludas, estis iom malsimi-
laj, kaj ke la tikloj ofte pli similis al karesoj. Sed eĉ Ĝi,
kun Ĝia observemeco, ne komprenus plene.

Eĉ Aŝlej kaj Roberto ankoraŭ tion ne komprenis;
nur la estonteco diris al ili kvar, kio vere Aŝlej kaj
Roberto iĝis tiun tagon.


