
Idegen helyen szaras, szarasok

Idegen helyen szaras, ahol a WC ajto nem zarhato be kezzel tiszta erobol
fogas, feloldodni nem tudas, folyamatos resen leves ezert kevesse sikeres
szaras, fele bentmaradas, azt WC papirral a seggeden szetkenes, emiatt kb
50 meter felhasznalas, segged veresre toroles. ...kesobb szaros segg
beizzadas,
apaszarosseggszagnak leves! Ezt nem biras Vizes WC-papirral lemosas, nem
egyszeru! WC-papir csumak seggen, seggben ragadas, raszaradas. Este
furdesnel eszreveves!
Idegen helyen bide, zuhany nem leves, segg ki nem mosas. Utana biciklivel
hazamenes melegben megizzadas, maradek illoanyagok ujraaktivizalodas.
Vendegsegben szarnikelles, WC folyosonleves, mindenkihallatszas, allando
WC elott jarkalas, hangosszaras-meghallastol feles, iszonyatos hangtompitas-
es leplezesprobalas, vegul megis recsegvefingas WC kagylo altali
felerosites,
kinn biztos mindenki meghallas. Befejezes, kijoves, hosszankezmosas (hatha
tobbiek elfelejtes), tarsasagba visszateres, hirtelen csond, diszkrecio,
de mindenkiranezes. Eges.
 
Munkahelyen, moziban (mindegy csak kozos budi) hugyinger - hugyozni 
menes,
egyszer csak hugyozni nem tudas, varas amig a tobbiek kimenes ,
makkdorzsoles, hugyozas --> utana Te is kimenes!!! Ok! Tobbiek hugyhang
hallas!
Munkahelyi szaras: szaraskedv megjoves, elindulas WC fele. Ott talalkozas
masik kollega, ezert szaras atcsereles csak pisiles, majd kesobb
visszajoves tenylegesen szarni.
Munkahelyen szaras kelles, WC fele sietes, ott ki-be jarkalas latas,
teblabolas, meg egy kor a cegnel megteves, visszajoves, WC-be
beslisszolas, ulokere papircsik meretre tepkedes, uloke lefedes, a
"csobbanas"
elkerulesere papirbol a viz felszinere feszekrakas, ovatos leules
(papirboritas le nem verese), szaras, csobbanasmeguszas, torles, tobbszori
lehuzas (papirtomegeltuntetes). Eppen kimenni akaras, amikor hangokat
hallas, ismet ki-be jarkalas, varas, ujra minden elcsendesedes, kijoves.
Irodaba visszamenes, tobbiekhez kozel nem kerules (a ruha
szarszag-beszivastol messzirol valo buzlestol feles). Megfogadas: apa
javaslat jovobeni alkalmazas (reggeli rendszeres szaras bevezetes,
"katonasagnal jol joves").



Egymasmellet hugyozas kozos helyen soha nem menes! Eloszor egyedul 
majdnem
elkezdes, valaki bejoves, mellemallas, hosszu csond leves, egymasra nem
nezes, klotyo felszabadulas, masik hirtelen oda bemenes, azonnal
mindketten
hugyozas megindulas. Utana gyors kimenes (futyoreszes). Szeretni felreeso
piszoar elfoglalas. Foglalt leves, hugyozas elkezdes, mar 5 centire volt a
kijovestol, legjobb piszoarnal valaki befejezes - fasz elszoritas, ket
oldallepessel odakerules, ott folytatas. Koros.
Szorzetbe szarberagadas, egy napig azt hordozas, bepulledes! Kozben
napkozben csajjal kuras --> szarcsimbok agyrapaszirozas! Zuhanyban vegre
kijatszas, "Morzsi, helyedre!" mondas, labbal lefolyoba segites (NB1 deka
brazil kor esetleg vele). Zuhany ha nem leves, de zavaras, kilatasba
helyezese nadragatszinezodesnek-vecepapirral eltavolitas proba -
osszenyomas, kulso szaraz reteg megszunes, buz felengedes. Nem jo.
Ismeros beangliazas, ott teazas. Pincer kiejtes nemmegertes, majd
"Dingleberry" keres. (Szarcsimbok = Dingleberry) Egesz teahaz behugyozasig
fetrenges. Szarcsimbok = valagszor megnovesztes, le-nemvagas, borotvalas,
fazonranyiras, majd a kaka raragadas. Egyes esetekben tukor fole
terpesztes, Dingleberry kereses, majd leollozas, herekre vigyazas!!!
Dingleberry = paksimogyoro ismeres, dinnyemag paksimogyorot eloszeretettel
eloidezes, olloval tukorben mozgas elozetes gyakorlas (herek kesobbi
szuksegessege!). Paksimogyoro ujjbeggyel szorosrafogas, hirtelen mozdulat
alkalmazas, kitepeskor hirtelen fajdalom belehasitas (de nem vagas, tehat
novekvo szortol ki nem porsenes!), korom alol cuccos kipiszkalas,
tobbszori
kezmosas, kezszagolgatas, tobbszori kezmosas, kezszagolgatas, buz ki nem
irthatosag ---> anya illatos kezkremevel semlegesites-probalas.
Veletlenul pocsborotvalas kozben (csak ollo van eseten) herebol pici
bordarab lemetszes! Aaa! Nagyon csipes, fajas, rogton arcszesszel
fertotlenites, attol egy picit merevedes kezdes!!! Pucer fasz keszleves,
rogton kiprobalas, veres...
Szartipusok:
Hugyszar -> nagyon hig, beteg gyomorszag!
Kemeny vibratorszar -> fajdalmas kijoves, szar darabokbol osszeallas...
Kijoves Te 50% kielegules!
Egyszeru vilagosbarna fosszar -> Sokat tudni szaras belole, jo szaras,
megkonnyebbules --> utana meg tobbszor szaras ugyanezt
Levesesfingas (+ ugyanilyen fingashang) -> kesobb megfelelo szar
Szabiszarasok -> eros, egeszseges, vastag szar) ..mert sok rost eves!!!



Suliban szaraskenyszer jelei:
- padban komoly elore-hatra hintazas
- vagy csak huzos gyomorfajas eseten padra radules -testosszegornyesztes
(guggolas imitalas!) --> nedves bornek leves...
Suliban szarasrajoves, fingas ki akaras jonni. Szek aljanak magam fele
huzasa, szorito erofeszites. Megis fingas kicsit, 'ki hallotta?'
elgondolkodas... tobbiek fapofa vagas, vagy nem hallas? Azota filo...
Suliban novemberben beszaras, ezert 3. ora utan tornagatyaban hazamenes
(boka, vadli szaros ezert). Ugyanott elsoben felgomb vajatu kisszeken
behugyozas, abban viz megallas. Megvarni tanitas veget, mindenki elmenes,
"en meg meccsinalom a leckemet" mondas, aztan hazasasszezas.
Osztalykirandulas (erdo) - szarni kelles, csititas leulessel
(seggelszoritas). "Pihenjunk!" mondas, siker. Kicsit alabbhagy - elrohanas
"pisilni", hatalmas dzsunga szar hagyas ozikeknek, nyuszikaknak. Levellel,
zsepivel kitorles. Zsepi, level vekony leves, ujjbeszaladas szaros seggbe?
Utana lovalgojaras (O-lab) elso turistahazig. Erdobe hugyozas, fingas
gondolas, aztan veletlenul fing helyett befosas, gatya gyorsan megfogas,
szarcombralecsurgas meggatolas! ...nagyon ovatosan alsonadrag eltavolitas
(persze idonkent combhoz hozzaeres), also nadrag megsemmisites -->gatya
nelkul ut folytatas --> Megegyszer hasonlo eset megismetlesenek
megakadalyozasa: elengedhetetlen!!! ..alsonadraggal amit lehet meg
felitatas, elboronalas & utana eldobas! Buzibbak szaros alsonadrag zacsiba
beteves, hazavives, kimosas, szarfolt orokre bentmaradas --> csak kertben
hordas!
Kertben (hegyen) szaras (no wc): 2 aso kivives kisebb lyuk asas, szaras
kezdes, asoba kapaszkodas, majd szerencsetlenul eldules, mert aso foldben
meglazulas! "Basszameg!!" Mindegy azert magadat jol kiszaras! Masnap
latas, hogy a szart, kis geci allatok kikaparas...
Vizitura Tisza kornyeken. Kocsmazas, 10 korul szarokedv kapas. Optimistan
vecebe csak ugy menes - pottyantos, billegodeszkas - beeses feles, ezert
le nem ules, deszka leszaras sejtes (nem latas mert TOK SOTET)... papir?
Ugyan mar... kimenes, zsepi keres, kapasa mentolos PZS-nek, egesz este
seggszarmentol szag erezni veles.
Kicsinek leves, uszotabor. Pista bacsi lenni nagyon szigoru, megijedes,
furdogatyaba, vizbe szaras, majd letagadas, masra kenes. Kotos furdonadrag
strandveceben idoben letolni nem tudas, de szar mar utjara engedes
optimistan. Lukacsos uszosort-belsoreszen szar krumplinyomokent atmenes,
takaritas, Balatonba bemenes kedv megjoves egybol (17 fokos).
Regebben iskolabol hazajoves, felfele a lepcsohazban automatikus



szaraskedv megjoves, szinte minden esetben, valoszinuleg tudat alatt tudas,
hogy a WC kozel leves, lakasba epphogy beeres mindent ledobas, gatya ezerrel
letolas, de keso szar fele gatyaba landolas. Avagy vece foglalt leves...
Pont En is igy leves! Automatikus szaraskedv kapas! es eleg sokszor,
akkor egesz napi szarkiadas!
Hazaerve lepcsohazban (vegre) fingas, termeszetesen kisebb szomszed csalad
vagy elmeno vendegseg szembejoves, visszhangzo fingas hallas.
Otthon apu elottedszaras (nem kicsit), flegma lehuzas. Neked iszonyu
inger, ezert utanamenes (mar veszelyes --> szag)... tied 3 napja nem szaras
miatt kolasuveg meretu, szar kanyarban elakadasjelzo kirakas. Vendegek 5
perc mulva joves - vodor-raont, kefe-tuszk, utana kinyitasa eloszobaajtonak,
veceajto kibaszott gyors ki-be csukasa (kb. mintha szorffel szlalomoznal).
Reggeli szaras osszenemjoves (nincs ido, vagy idegen hely), utban
munkahely fele helyette ovatosan szaraskifingas, nagyon picit gatyabefestes
- anya mosasnal erre figyelmedet felhivas! Apa szarcsikos alsonadrag
szaradas szarogaton, havert ezzel egetes!
Gyerekkorban nagypapaval horgaszas, nagypapa (istennyugosztalja)
ropogvafingas, krakogas, "mar megint ez az atkozott kohoges (megfaztam)!"
- mondas. (en kisgyerekrohoges, duma-eltanulas, iskolaban ezzel villantas).
Metroban 11. megallo utan mar erzes ki nem biras. Megis - ennek oromere
"ajtok zarodnak"-kor befingas, atszallas masik kocsiba, vagy Deakon le.
Szomszed gyerek (3 eves) nalunk alvas regen, kadban egyutt furdes. O vizbe
beleszaras, deddi feljoves (Voros Oktober bazmeg), en kad szelere
pokmaszas, "anyu" orditas.
Fertozeses hasmenes, tobb napig mindentkifosas, sokszori adag utan
ezredszer tusolas, orvoshozmenes ideje eljoves, feloltozes, viszonylag
magamat rendbenerzes, elindulas, kapunkilepes, egy sarokkal odebb hirtelen
fingaskelles, felelotlenul veszelyelfeledes, hirtelen alsonadragban meleg
erzes, karomkodas, visszafordulas, ajtoban anya "Hat te?" kerdezes,
pironkodas, zuhany, ruhacsere, ujraorvoshozmenni-probalas.
Keszthelyen felevig Forras Panzioban lakas, tobbiekkel sokszor bebaszas,
egyik gyerek iszonyatosan becsapolas, alsogatyaban folyoson rohangalas,
zaroizom koordinalni nem tudas, hirtelen alsonadrag (feher) hatuljaban
"tasak"-kepzes (telifosas), hamar kiszivargas, eszre nem veves(!), falnak
hattal nekitantorgas, tapeta sugarban lefosas(!), kozos zuhanyzoba
befektetes, viz megnyitas, otthagyas. A kritikus zuhanyzo tobbet
nemhasznalas, tapeta megtisztitas senkinemakaras, fosnyom sokaig
ottmaradas.
Vendegsegben szaras rajoves, kagylo-belogatos illatositotol feles (6 eves
leves). Haziasszony vodor hozas, eloszobaban koz-oromre beleszaras, kull



beontese vecebe, utana nepszeru leves. Csak egy nathas vendeg nem
haragudas.
Dugulasveszelyes WC-be szaras! WC mellett kisebb lavornak leves -->
hugyozas, kisebb szaras leontesere, leoblitesere! De neked megis hatalmas
nagy szar leves! Nagyreszet kefevel letuszkolas, majd WC-pumpaval lefolyo
befogas-arra viz raontes es a vakuum segitsegevel, ha szerencsed van
sikerrel leszippantatas!
Csajnal szaras, kozos vece-furdo helyisegben, ahol a csalad is mosakszik,
stb. reggel! Mar nagyon nagy fossal ebredes korabban, morfondirozas, hogy
kimenes-e, fel ora mulva tovabb nem biras halkan felkeles, csajt fel nem
ebresztes, vece - fosas! Nagyon huzos buz!!! No legfrissito > nagyon
szappanos kezzel a furdo-WC-ben illatanyag elosztas, nagyon csekely hatas,
de valamit azert takar a nagy fosszagbol! Folyamatos szelloztetes -
ujsaggal szag kihajtas ablakon... Csaj felebredes, kijoves... Hoho, gaz van!
Csajnal szaras: szarasi strategia jo elore kigondolas, emiatt reggel 6-kor
ebredes, majd szaras osszekotese a reggeli zuhanyozassal, remelve ez ido
alatt szarszag elillanas
Voltbaratno battyal allando fingoverseny, emiatt csajnak agyaramenes.
Elokeszulet: hagymasbab, tojas, kukorica, spenot es komenymag
(kanallal!!!)
zabalas. Par ora mulva hatas jelentkezes, katarktikus tobb oras
versenyzes, agyon vigyorogva oldalt-fekves, akcioban egyiklabfelemeles,
siker, ezutan hangero-, hangszin- es szag-kategorizalas, elegedett rohoges.
Vegul mar baratnomegnyugodas, sot resztveves-probalas(!!!), gyenge eredmeny
utan ismet ellenzes. Baratnoapuka masik szobaban buzmegerzes(!),
atjoves, "Azert moderaljatok magatokat!"-mondas, zavarodott nevetgeles,
versenyhev lecsillapodas.
Kesobb uj otlettel eloallas: zacskobafingas, hermetikus lezaras-probalas,
kesobb eloveves, megszagolas. Javaslas: Kadba ules, dunsztosuveg fogas,
fingas, felfele vanszorgo buborek(ok) felfogasa fejjel lefele forditott
uveggel, viz alatt teto racsavaras. Felcimkezes (esetleg szalicil),
elteves (spajz!) FINGMEGGYUJTAS, probalkozasok. Farmer fasznal
kiszakadas helyen kijoves, langnyelv.
Haver szarashoz konyv, cigi (hashajto hatas) mindig vives nyaralaskor.
Munkahely: reggel dohanyozni lemenes (udvar), cigi, KV --> biztos siker,
WC torlodas. Kellemetlensegek elkerulese --> jol ismert kollegakkal nyiltan
megbeszeles ki, milyet, mikor, hol!
Kisse merev fasszal szaras.  Faszgerinc hatratolas, nehogy kagylohoz
hozzaerjen! Szaras kezdetevel merevseg megoldodas, majd kesobb megint



bemerevedes! --> Szartoresek!!! Allofasz elol hozza ne erjen, ezert
pucsitas (segg hatratolas, mint talajtornaszok), vecedeszka hatul leszaras,
30 meter papirral sikeres eltuntetes. Nagy hosszu szar mar vecebe leeres,
de meg joves - kicsit megemelkedes, hogy vege elvaljon. Ekkor szar eldoles,
vece nem leves eleg magas, kaka teteje vece szelenek csapodas, felso 2
centi elrepules falnak.
MUNKAHELY.
Eloszor szarni nem meres, hugyozas. Forditott WC leves (lyuk hatul), benne
pisa hangos csobogas (ugyfel-varotermi), ezert inkabb ulve brunzolas. Fasz
kicsit megemeles WC-hez hozza ne erjen, ezert kagylo es deszka kozott
labra kihugyozas (kis res miatt porlasztva). 2 honapig biras, aztan mar
szarni
is meres, forditott vecebol kulla erkezeskor viz nyakig felcsapodas. De
legalabb szag elzaras.
Munkahelyen szaras kozben vki WC-be bejoves --> Te kussolas, de veletlenul
megis kosza fing kiengedes, utana sokaig retyon maradas, masik kimeneset
megvaras! Te Kimenes! O megis bentleves meg a mosdonal! Utana ha
talalkozas soxor eszbe jutas! Picit csak rohoges, O nem ertes, de
gondolas...!
Munkahely
WC-ben ket hely leves te mar bent vagy es hallod, hogy kollega elfoglalas
masik WC, mar reg kesz lennel de varas amig a masik befejezes es elmenes,
utana meres kijonni.
Egy-egy adag utan felugras, hirtelenlehuzas (buz kibocsatas
megakadalyozasa). Kozben gittes seggpofa-osszenemerintesre vigyazas
(gornyedt testhelyzet.) Kozben egy-egy hangos veletlen fing kicsusszanas!
Kohogessel, torokkoszorulessel e finghang fedezese! Vagy szaras
megindulasanal nagyobb szardugo kirobbanasa --> buzi fingszarhang! -->ezt
fedezni nem tudas...
Munkahelyen nagyon finganikelles, parnasszekben nyujtozkodas, hang
veletlenulsekibocsajtas. Fingszag megerzes, hirtelenfelugras,
halaszthatatlan teendo a masik irodaban eszbejutas -fingszaghatrahagyas.
Nemsokara visszajoves, budosre panaszkodas. Szinhazban eloadas alatti
folytonfinganikelles, szunetben hugyozninemkelles, de "pisalni"-rohanas,
piszoarnal tehetetlen acsorgas, fingbuborekravaras, aztan majdnemfingas,
balfasznyakkendosoregurbejoves, vegbelhirtelenosszezaras. Oregur persze
maganemzavartatas, pisalas kozben recsegvefingas. Irigykedes, csengetes,
meg egy felvonas feszkelodes.
Munkahelyen fingas megtortenes, termeszetesen azonnal vki hozzad joves, Te
inkabb felallas es odamenes hozza, esetleg meg fingszagra masik felhivas!



O picit Rolad fingassejtes! Kolcsonos megzavarodas, mellebeszeles, neutralis
tema felemlegetes, az eset sokaig eszbentartas, magamban maskor jobban
ugyeles megfogadas.
Munkahelyen fingas, de nem meres, ezert vacilalas, de ugydontes, hogy most
kiengedes mert nem lesz budos, ezutan talan eleted legbudosebb es
leghosszabban jelenlevo fing kiengedes --> helyszin gyors elhagyas.
Eppen most nekem munkahelyen fing lassan kieresztes, szerencsere szagnak
nem leves!


