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6. fejezet

Egy randi nem a világ

Elfogadták a jelentkezésünket a Laurence-ösztöndíjra! Karmi 
szerint ez nem volt kérdés, én viszont rettenetesen izgultam. 
Szakmai önéletrajzot, motivációs levelet, ajánlásokat és egy 
10 000 karakteres tudományos dolgozatot kellett küldeni az 
első fordulóban, aminek a témáját szabadon választhattuk 
meg, természetesen a természettudományokon belül. Mind-
ezt angolul. 

A délutánokat a könyvtárban töltöttem, immár a fejhallga-
tómmal, teljes csendben dolgoztam a feladatokon. Aggódtam 
a dolgozat miatt, mert nem bírtam eldönteni, miről írjam. 
Egyszerre volt száz és nulla ötletem, borzasztóan irigyeltem 
Győzőt, aki kábé két perc alatt kitalálta, a kvantumszámí-
tógépek felhasználását fogja vizsgálni a gyógyszerfejleszté-
sek területén. Én még addig sem jutottam el, hogy az irányt 
meghatározzam. Most kellett volna vennem egy nagy leve-
gőt és letenni a voksom, mondjuk, a mikrobiológia mellett. 
Vagy a kísérleti fizika mellett. Folyamatosan görcsben állt a 
gyomrom, sokszor kaptam magam számoláson, egyre több-
ször vakargattam a bal kézfejemen a hüvelyk- és mutatóuj-
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jam közti lágyabb részt, biztosan allergiás vagyok valamire, 
és meg is jött, ami cseppet sem segített a dolgon.

Ráadásul lába kélt a menstruációs kelyhemnek, tűvé tet-
tem érte a fürdőt és a szobámat, de sehol semmi. Azért is 
esett rosszul, mert Enditől kaptam, elvileg egy szuper da-
rab volt, szerinte a legjobb erre a célra. El sem tudtam hin-
ni, hogy elvesztettem. És a tartalék tamponjaim is eltűntek, 
Polli használta mindig őket, de most elfelejtett szólni, hogy 
elfogyott. Cinti mentette meg az életem, ha ő nem lett vol-
na, suliba sem tudom, hogy mentem volna. Leginkább se-
hogy. És Judittól is kaptam egy leszúrást, kiderült, hogy ő 
pakolta el a kelyhemet, de nem emlékezett, hová – ez nála 
rendszeres volt, patika rendet tartott, de sosem tudta, mit 
hová suvasztott el –, azt mondta, legközelebb tegyem a he-
lyére, akkor békén hagyja. Szerencsére kisegített, így ebéd 
helyett kiugrottam bevásárolni. Az újabb kehelyről pillanat-
nyilag lemondtam, nem volt rá keretem. Be kellett érnem a 
tamponokkal, ismét.

Míg én nyomasztottam magam a dolgozat témájával, ta-
nultam a fakultációkra, Pethő tanár úr két asztallal előttem 
javította a dolgozatokat, készült az óráira, és átnézte a felada-
tokat, amiket megoldottam neki a hosszú szünetben. Ren-
des volt, mindennap meglepett egy feladatsorral, úgyhogy 
szorgalmasan készültem a spanyol nyelvvizsgára is.

Ali hétfő reggel elképesztő lazasággal és kedvességgel hí-
vott el randizni, péntekre tűztük ki a nagy napot. A többi 
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hétköznap délutánra nem szívesen szerveztem programot, 
a suli volt az első. Kezdtem hozzászokni, hogy Ali minden 
reggel értem jön. El kellett ismernem, tényleg jóképű, sőt, 
nemcsak jóképű, hanem szép férfi. Mesterkélten udvarias, ha 
nem figyelt oda, megfeledkezett magáról, de ha résen volt, 
lovagként tudott viselkedni. Értett a bókokhoz, lehengerlő 
volt, és rosszfiús, úgy éreztem, kicsit tetszik. Bíztam benne, 
hogy randi után még jobban tetszik majd. 

Pénteken pocsék napunk volt, Karmit feleltette Méhringer 
kémiából, szegény, fogalma sem volt, miről beszél, Méhrin-
ger kiélhette magát rajta. Sikerült úgy megaláznia, hogy 
láttam, a sírás kerülgeti. Ráadásként engem szólított fel, vá-
laszoljak Karmi helyett a kérdésekre, majd hozzátette, ke-
zelésbe vehetném a barátomat, ha már sülve-főve együtt 
vagyunk, csak képes vagyok beleverni valamit az anyagból 
Karmi fejébe. Ez általános iskolás szint, Karmi nyilván nem 
ennyire hülye, csak lusta. Alig bírtam nem feleselni Méhrin-
gerrel, aki az egyes beírása után olyan elégedetten mosoly-
gott, mintha most lenne a szülinapja. Karmi ledobta magát 
mellém, égett a füle, megszorítottam a kezét. Ilyenkor az 
egész osztály össze szokott zárni a szenvedő alany mögött, 
egy pisszenés sem hallatszott, még Győző sem jelentkezett, 
hogy befejezze a feleletet egy potya ötösért.
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– Írisz, egy pillanatra! – intett magához Méhringer az óra 
végén.

Összeszedtem a cuccaim, és a tanári asztalhoz léptem. 
A naplót lapozgatta, aztán elsimította a ráncokat a laborkö-
penyén: neki soha nem lett krétás a ruhaujja, nem úgy, mint 
Zsóka néninek. Hátrasimította a pár szál haját, korán őszült, 
már csak a tarkóján nőttek sűrűn a tincsek, bár Cinti szerint 
az nem haj volt, hanem szőr.

– Az iskola házirendje tiltja a műszempillát – vetette oda, 
miközben a mobilján babrált.

Megállt bennem az ütő.
– Nincs műszempillám. Ez a sajátom – hebegtem akadoz-

va, és lángba borult az arcom.
Méhringer rám nézett, a tekintete szinte fájt, lekicsinylő 

volt, és talán telhetetlen, mintha azt latolgatná, mennyire 
is tudna megszégyeníteni engem. Aztán közelebb hajolt, a 
vállamra tette a kezét. Kis híján arrébb ugrottam.

– Gratulálok a Laurence-ösztöndíjhoz! – váltott hangot, 
mire hatalmas kő esett le a szívemről. – Nem kis dolog, büsz-
ke lehet magára. A  fakultáció mellett gondolkodott szak-
körben? Vagy ha szeretné, hétfő délutánonként szívesen 
foglalkozom önnel akár különóra keretében, az talán ké-
nyelmesebb és hasznosabb.

Úristen, hát ez a pont is szerepelt a listámon! Még egy pipa.
– Huh, az nagyon jó lenne, tanár úr! – csillant fel a szemem, 
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mire Méhringer is elmosolyodott. – Ilyen csoportmunka jel-
leggel gondolta? Joó Győző is jelentkezett az ösztöndíjra, tuti, 
őt is érdekelné a dolog. Megbeszéljem vele?

Méhringer arcára furcsa kifejezés ült ki, bosszankodott, 
azt hiszem, de hamar megrázta magát, és széttárta a kezét.

– Természetesen, beszéljék meg, én a rendelkezésükre ál-
lok jövő hétfőtől. 

– Jaj, de jó, nagyon köszönjük!
Teljesen felvillanyozódtam az ötletre, hogy a fakultáció 

mellett lesz ez a különóra. Azonnal elfelejtettem, mennyi-
re haragudtam Méhringerre, olyan jó fej, gondoltam, hogy 
pluszfeladatokat vállal miattunk. Meg is kerestem Győzőt, 
egyedül ücsörgött az osztályban. Ledobtam mellé magam, 
és ezerrel rámosolyogtam. Tőle mindig mosolyoghatnékom 
támadt.

– Szia!
– Szia! – reagált kimérten, mint aki nem érti, mit szeret-

nék tőle ismét.
Egy pillanatra meginogtam, mert átfutott az agyamon, 

hogy biztosan zavarom. Hátra is dőltem egy kicsit, nehogy 
úgy érezze, bele akarok mászni az aurájába. Összefoglaltam 
neki, mit ajánlott Méhringer. Beleegyezett, viszont neki csak 
minden második hétfő lesz jó, mondta, mert akkor van a 
D&D Klub, de váltásban szívesen csinálja a kettőt.

– Bocsi, mi az a D&D Klub?
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Győző egy pillanat alatt paprikavörös lett, én meg meg-
ijedtem, hogy valami orbitális hülyeséget kérdeztem. 

– Khm… A D&D, azaz Dungeons and Dragons egy sze-
repjáték. Van egy mesélő, aki a történetet mondja, a többi-
eknek pedig egy fantasykarakter bőrébe kell bújni, és a sze-
rint játszani. 

– Izgis. És te mesélő vagy, vagy játékos?
Győző megint köhintett, én pedig elhatároztam, hogy 

akkor sem faggatom tovább, ha érdekel a téma. Szörnyen 
feszélyeztem.

– Általában én mesélek, nekem megy a legjobban. A töb-
biek szerint. És élvezem is. Még sosem játszottál ilyet?

Megráztam a fejem.
– Nem, pedig tök jól hangzik.
Nagyot sóhajtottam, Győző is nagyot sóhajtott. Sajnos 

nem ajánlotta fel, hogy alkalomadtán csatlakozhatok hoz-
zájuk, hát inkább felálltam.

– Várj!
– Igen?
Akkora lendülettel fordultam meg, hogy arcon csaptam 

Győzőt a laza copfommal.
– Bocsi, ne haragudj, túl sok hajam van – ültem vissza.
Győző pislogott párat, megdörzsölte az arcát, aztán le-

gyintett:
– Fordítva úgysem történhetett volna. 
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Felnevettem, visszamosolygott, és percekig ültünk így, egy-
mással szemben, mosolyogva. A csengő hangjára Győző na-
gyot ugrott.

– Ja, igen! Csak… csak azt akartam, hogy… arra gondol-
tam, khm, összedolgozhatnánk. Hetente egyszer leülhet-
nénk átbeszélni az ösztöndíjat, úgy vélem, nagy segítség len-
ne mindkettőnknek. Több szem többet lát. Persze, ha nem 
szeretnéd, mert egymással versenyzünk…

– Benne vagyok.
Úgy vágtam rá, hogy fel sem fogtam teljesen, mibe egye-

zem bele. A szám az agyam irányítása nélkül adott ki han-
gokat. Nem bántam, de ilyen még sosem történt velem.

– Rendben! Csúcs! Öhm, szuper! Mit szólsz a péntek dél-
utánokhoz? 

– Akkor még ráérek.
A szívem a torkomban dobogott, átjárt az izgatottság, bár 

nem értettem, miért. Egyszerűen majdnem felrobbantam. 
Győző is lelkesnek tűnt.

– Kezdjük ma?
Halk sóhajjal eresztettem le. 
– A ma délután nem jó, Alival leszek.
Győző arcán csalódottság suhant át, nagyon próbálta lep-

lezni, de kiszúrtam. Hirtelen utáltam magam, amiért igent 
mondtam a randira, és ösztönösen éreztem, Győzővel sok-
kal jobban szórakoznék, még ha tanulunk is. 

Bejött a tanár, így nem folytathattuk. A helyemre mentem, 
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minden erőmmel azon voltam, hogy ne üljön ki a szomorú-
ság az arcomra. Fogalmam sem volt, miért érintett ennyire 
mélyen, zsigerien, hogy vissza kellett utasítanom. De hiszen 
csak egyszeri alkalom, jövő pénteken már együtt fogunk ta-
nulni! Reméltem legalábbis.

– Mi a fenét csináltál azzal a nyomorulttal? – súgta előre 
Cinti, aki Babett-tel mögöttünk ült.

– Összevesztek a szakkörökön – szúrta be Karmi, mire ők 
hárman jót kuncogtak.

– Egyébként ilyesmi – hagytam rájuk, és a füzetem fölé 
hajoltam.

– Szerencséd – dünnyögte Babett. – Már azt hittem, vele 
is kikezdtél. Mintha nem csorgatná utánad a nyálát az egész 
iskola.

– Pfuj, baszd meg, kevesebb undorító dolgot tudok elkép-
zelni, mint a Joó Győzővel smárolni!

Cinti felkiáltását az egész osztály hallotta, a tanár rá is 
szólt, maradjon csendben. Karmi prüszkölve kuncogott mel-
lettem, de küldtem felé egy csúnya pillantást, nem értette, 
miért kapta, azt viszont igen, hogy inkább az órára figyel-
jen a nevetgélés helyett. Nem mertem hátrafordulni, nem 
mertem megkeresni Győző tekintetét. Úgy sajnáltam! Azt 
képzeltem, hogy ő is lehajtja a fejét, és a füzetét szuggerálja, 
ahogy én. És talán faarcot vág.

Egyáltalán nem értettem egyet Cintivel, sőt, alapvetően 
nem tudtam hová tenni a Győzőt övező ellenszenvet. Nem 

filter nelkul 001-.indd   77 2022. 05. 18.   10:37



78

volt csúnya srác. Zömök, nem agyonsportolt, inkább normá-
lis testalkata volt. A haja sötét, rövid, semmi divatos fazon, 
a szemöldöke vastag, a szeme pedig, a kedvencem, szikrázó-
an kék. A fogsora is teljesen rendben volt, és határozottan 
emlékeztem, hogy a kézfeje kifejezetten szép. Persze, nem 
Ali vagy Karmi szintje, másképp volt vonzó. Vagyis sármos. 
Meg persze vonzó is, ha valakinek tetszett az ilyesmi. Uh, 
totál magamba gabalyodtam! 

Azért cikizték a többiek, mert okos volt. Túl okos volt hoz-
zájuk, és emiatt nem barátkoztak vele. Oké, el kellett ismer-
nem, Győző sosem fogta vissza magát, szeretett szerepelni, 
mások orra alá dörgölni, milyen jól vág az esze, megmon-
dani a tutit, és mindezt elég hangosan tette, de engem nem 
zavart, sőt, mindig úgy gondoltam, vele tudnék igazán jót 
beszélgetni. És az a vád, hogy nagy az arca, elég visszásnak 
hatott Cinti, Babett, Ali és még Karmi szájából is. Lényeg 
a lényeg, hogy én semmiképp nem tartottam undorítónak 
csókolózni vele.

Suli után nem mentem a könyvtárba, pedig lett volna teen-
dőm, hanem hazarohantam elkészülni a randira. Karmi fel-
ajánlotta, hogy ugorjak át hozzájuk, Bea biztosan nagy öröm-
mel öltöztetne fel egy romantikus programra, de udvariasan 
hárítottam. Elleszek a saját ruhatárammal is, a nagy részét 
úgyis az anyukájától kaptam. Szerettem volna, ha Ali most 
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megdicséri a választásomat, ezért rövidre zártam a dolgot, 
egy egyszerű, alakra simulós, pántos fekete miniruhát húz-
tam fel. Ehhez passzolt a bakancsom, a farmerdzsekim, így 
egyszerre feleltem meg az elvárásoknak és magamnak. A ha-
jamat kócos copfba fogtam, hogy Ali babrálhasson a tincse-
immel, ha átkarol. A hajlakkot mellőztem. A sminkeléssel 
nem bajlódtam, sosem ment, és nem akartam borzalmasan 
összemázolt képpel menni. Szempillaspirál, ami nálam már 
alkalminak számított, és kész.

– Írisz, kijönnél végre? – dörömbölt a fürdőajtón Polli, 
mire vetettem egy utolsó pillantást a tükörbe, még átfutott 
a fejemen a gondolat, hogy egy kis rúzs jól jönne, de hamar 
elhessegettem.

– Bocsánat.
– Randid lesz, vagy mi? – nézett végig rajtam Polli, és fel-

vonta a szemöldökét.
Nagyot nyeltem. 

– Igen, Alival találkozom. Jól nézek ki? 
Polli fújt egyet.
– Te mindenben jól nézel ki, nem kell külön felhívni erre 

mások figyelmét – vetette oda, és bevágta a fürdőajtót.
Ezt igennek vettem. 
Míg Ali megérkezett, Hortenziával játszottam, Judit fel-

tett egy aranyszálas arcpakolást, ezért nem tudott rá figyel-
ni. A babától azért újra megkérdeztem, hogy festek, tetszeni 
fog-e Alinak az összeállítás, és azt is elmeséltem neki, előre 
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szorongok az egész randi miatt. Hortenzia a kezemre tette 
a csöpp kezét, és kedveskedve gügyögött. Kicsit le is nyá-
lazta a combom, aztán bukfencezni akart. Segítettem neki.

Ali fél órát késett, írt, hogy elhúzódott az edzés. Judit 
immár a konyhában nyomkodta a telefonját, azon morfon-
dírozott, mit rendeljen vacsorára. Amikor meghallottam az 
autót dudálni, a szívem a torkomba ugrott, felpattantam, el-
simítottam a ruhám ráncait.

– Hova-hova? – pillantott fel Judit a menüből. 
– Randizni megy – felelte helyettem Polli, aki egy szál tö-

rölközőben jelent meg a lépcső alján. – Nagy Aladárral.
– Aha. És megtisztelsz minket a jelenléteddel holnap reg-

gel, vagy ismét nem alszol itthon?
A frász kerülgetett, eddig bennem fel sem ötlött, hogy a 

randink akár úgy is végződhet, hogy én Alinál töltöm az 
éjszakát. 

– Este jövök – biztosítottam Juditot, aki vállat vont, és visz-
szafordult a telefonjához.

– Gumit húzzatok! – jegyezte meg, mire kivert a víz.
Nem fog úgy véget érni az este, az túl sok lenne egyszerre, 

nem állok készen. Csak randizunk. Vajon Ali is így gondolja?
A hátamban éreztem Polli szúrós tekintetét, ahogy kilép-

tem az ajtón. Reszkettem, míg az autóig értem, vagy húsz-
szor majdnem visszafordultam. Nagy levegő, nyugi! Nem 
lesz semmi baj. Mosolyt kellett varázsolnom az arcomra, 
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eszembe jutott a Győzőtől kapott búzavirág, azonnal jobb 
kedvem lett. Bepattantam Ali mellé.

– Szia!
– Mindig ennyit kell rád várni, szöszke? – kezdte Ali kö-

szönés helyett, én pedig nem mertem felhozni, hogy ő ké-
sett csaknem negyven percet.

Levette a napszemüvegét, és alaposan végigpásztázott. Ké-
nyelmetlenül éreztem magam, a farmerdzsekim gombját te-
kergettem.

– Ez már igen, vad vagy. Imádom! Bár egy magas sarkúval 
még vadítóbb lennél, legközelebb lepj meg eggyel! – Bein-
dította a motort.

Nem voltam maradéktalanul elégedett önmagammal, 
nem sikerült teljesen lenyűgöznöm Alit. Magas sarkú. Bea 
adott jó párat, de nem szívesen hordtam őket. Viszont Ali 
úgy fogalmazott, hogy legközelebb viseljem, azaz ő már 
most eldöntötte, lesz második randi. Ez lelazított, akkor 
annyira nem szúrtam el, és nem is kell annyira tepernem. 
A tudat, hogy mindenképp kíváncsi rám továbbra is, feldo-
bott, sokkal szebb színben láttam az estét. És legközelebb 
magas sarkút húzok.

Biliárdozni vitt, sosem próbáltam még, csibészesen rám 
kacsintott, szívesen megtanít. Ahogy beléptünk a pubba, 
minden tekintet ránk szegeződött. Lassan kifújtam a leve-
gőt, keresztbe raktam az ujjam. Csak ne bámuljanak, csak 
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ne bámuljanak! Ali nem zavartatta magát, átkarolt, a tenye-
rét a fenekemen pihentette, úgy vezetett. Rendelt két kólát, 
és megtudtuk, hogy miénk a kettes biliárdasztal. 

A szabályokat hamar felfogtam, a lökés viszont nem ment. 
Ali ragaszkodott hozzá, hogy mindig mögém álljon, és segít-
sen. Nagyokat nevettünk, az elején istentelen béna voltam, 
utána szándékosan pocsék, ugrattam, ugratott, ő is mutatott 
pár vicces figurát. Lőttünk vagy száz fotót, Ali csinált videót 
a TikTokra is. Azonnal fel is töltötte őket, mindenen megje-
lölt. Cinti jól mondta, királyul néztünk ki egymás mellett. 
És rengeteg lájkot kaptunk, Ali odáig volt az örömtől.

Eltelt egy óra, megváltozott a hangulat. Azon kaptam ma-
gam, hogy már nem tolja a poénokat, a mobilját is eltette, és 
ismét minden lökésnél segíteni akar. Pedig azt hittem, tűr-
hetően belejöttem. Átkarolt, rám hajolt, belefúrta magát a 
copfomba, éreztem az egész testét, erős férfiparfüm illata volt, 
olyan közel tartotta az arcát az enyémhez, mintha jelezni 
akarna valamit. A harmadik ilyen akciója után leesett, hogy 
valószínűleg szeretne megcsókolni. Rögtön visszavettem a 
lelkesedésből, befeszültem, még a számat is alig nyitottam 
ki. Biztosan velem van a baj, de nem egy biliárdasztalon kép-
zeltem el életem első csókját. Ráadásul Ali nem tudta, hogy 
nekem ez lesz a Nagy Csók, és hogy csodálatosnak kell len-
nie. Legalábbis arra vágytam.

– Hm – húzódtam arrébb a negyedik próbálkozás után. – 
Nagyon jól éreztem magam, köszönöm, de…
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Jézusom, de… Semmi nem jutott eszembe hirtelen, és el-
öntött a lelkiismeret-furdalás, hogy a kifogásokat keresem. 
Nem ezt érdemli, semmi rosszat nem tett.

– Igen? – lépett közel Ali, és belemélyesztette a tekintetét 
az enyémbe.

Nagyon közel volt, túl közel. Csók-közel. Felgyorsult a lég-
zésem, amit jó jelnek vélt, még kisebb lett az ajkunk között 
a távolság. Az utolsó pillanatban elfordítottam a fejem, így 
Ali tulajdonképpen az arcomat csókolta meg. Félve néztem 
rá, az első pillanatban mintha harag villant volna a tekinte-
tében, de enélkül is éreztem, hogy elbaltáztam. Gyorsan el-
kaptam mindkét kezét, megszorítottam. Oké, nem egy csók, 
de egyelőre ennyi telt tőlem. Szánalmas, tudom. Szerintem 
Ali pont ugyanerre jutott, mert hosszan sóhajtott, és elné-
zően csóválta a fejét.

– Szöszke. Nem vagy könnyű eset.
Legalább a kezemet nem engedte el, viszont nem is szo-

rított vissza. 
– Bocsánat – motyogtam magam elé, nem voltam benne 

biztos, hogy hallotta.
– Hazaviszlek.
Némán ültünk egymás mellett, elképesztően kínos volt. 

Kapaszkodtam az ülésbe mindkét kezemmel, számoltam 
egytől, hogy megnyugodjak, és azon pörgött az agyam, ho-
gyan hozzam helyre a dolgot. Egy ismert popdal szólt a rá-
dióban, összeszedtem a bátorságomat, és felhangosítottam. 
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Ali oldalra pillantott, majd vissza az útra. Énekelni kezdtem, 
mozogtam az ütemre. Vette a lapot. A második refrénnél 
csatlakozott, amennyire vezetés közben lehetett, táncolt. 

– Ez jó volt – parkolt le a házunk előtt. – De te mennyire 
bután táncolsz… Csoda, hogy eltalálod a ritmust.

A mosoly megint az arcomra fagyott. Ezt meg kell kér-
deznem Karmitól, ha tényleg bután táncolok, soha többé 
nem mozdulok meg zenére. Ali kiszállt, megkerülte a kocsit, 
kinyitotta nekem az ajtót. Kikapcsoltam a biztonsági övet, 
Ali nyújtotta a kezét, elfogadtam. A következő pillanatban 
a nyelve a számban volt. Egy szempillantás alatt magához 
rántott, és megcsókolt. Nem akartam azt gondolni, hogy 
erőszakosan, talán inkább nagy hévvel. Hatalmas hévvel. 

Elakadt a lélegzetem, alig bírtam kettőnket tartani, annyi-
ra rám nehezedett, jobbjával a copfomba kapaszkodott. Azt 
sem tudtam hirtelen, melyik bolygón vagyok, ösztönösen vi-
szonoztam a csókot, vagy mit, a fogaink összekoccantak, és 
Aliból csak a nyelvét éreztem. Mintha egy törtető felfedező 
lenne, aki elhatározza, hogy feltérképezi a szám rejtett zu-
gait, a szájpadlásom minden négyzetcentiméterét, és amíg 
bír, leereszkedik a torkomba, eltorlaszolja a nyelőcsövemet. 
Mikor már egyáltalán nem kaptam levegőt, és a hányás ke-
rülgetett, elengedett. Meg sem bírtam mukkanni, szó szerint 
nyálban úsztam, és fogalmam sem volt, az én hibám-e, vagy 
az övé, de határozottan nem ilyennek képzeltem a csókoló-
zást. Visszataszító volt. Ali szinte felzabált. 
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– Jó éjszakát, szöszke! – búcsúzott, én meg zavartan bó-
lintottam.

Már rég elhajtott, amikor végre sikerült összeszednem ma-
gam. Előkaptam egy zsepit, és megtöröltem az arcom. A sze-
mem sarkából láttam, ahogy libben a függöny, azaz Polli 
vagy Judit, esetleg mindketten kilesték életem első csókját. 
Imádkoztam, hogy ez legyen egyben a legrosszabb is.

Lassan ballagtam a kapu felé, aztán már futottam. Már 
tudtam, miből írom a tudományos dolgozatomat. A szájban 
élő baktériumokról. Köszi, Ali! Azt hiszem.
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