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1.Fejezet: Osztályharc
Három fiatal lány beszélgetett az osztályterem egyik eldugott

sarkában. Szinte nem is társalogtak, inkább sugdolóztak, hogy még
véletlenül se hallja meg őket senki.  Olyan titkokat fecsegtek ki
egymás  között,  ami  csak  nők  között  adható  ki.  Nagyon  fontos
lehetett, ami nem tűrt halasztást, hiszen a tanításnak már régen
vége volt, kint pedig a nyári nap sugara itatta a földet.

– Hogy sikerült a hétvége, Kati? – kérdezte kaján mosollyal az
egyik lány.

− Egész jól, egész jól! – mosolygott Kati.

−  Csak  ennyi?  Tudod,  mire  gondolok!  Ne  kelljen  mindent
harapófogóval kihúzni belőled! – teremtette le a lány.

− A részletekre is kíváncsi vagy? – felelt büszke hangon Kati.

− Úristen! Tehát megvolt? – lelkendezett a lány.

− Igen!  De még mennyire lányok!  Nem vagyok többé szűz!
Ünnepnap ez a mai!

− Miért  olyan fontos ez? –  vágott  közbe az eddig csendben
figyelő lány.− Jaj, Niki! Már megint elrontod az örömünket! Olyan
izé vagy!

−  Ugye  most  nem azzal  akarsz  jönni,  hogy  a  szüleim,  azt
mondták, hogy…

¬¬¬¬¬¬− iért nem lazítasz egy kicsit? Miért nem élvezed az
életet?

− Pedig így van. Nemcsak a szüleim, de a lelkipásztor is azt
mondja mindig, hogy a szexuális élet nem helyes házasság előtt.



Meg azt is mondta, hogy ilyen fiatalon még nem vagyunk képesek
felfogni,  milyen  veszélyekkel  járhat  egy  ilyen  együttlét.  Ilyen
korban még nem ezen kellene  gondolkodnunk.

− Még hogy bűn! Ami ennyire jól esik, az nem lehet bűn! Ez
akkora ostobaság, amit még életemben nem hallottam! – nevetett
fel hangosan Kati.

− Nem minden jó dolog Isten szemében, ami látszólag nem bűn!
Ezért van a Biblia, hogy ne nekünk kelljen megítélnünk, hogy mi a
jó és mi a rossz.

−  Na  ne  mondd,  hogy  te  apáca  akarsz  lenni.  Valld  be,
megfordult  már  a  fejedben,  hogy  ideje  lenne  elvesztened  a
szüzességedet! Soha nem fantáziáltál arról, hogy milyen lehet? –
csodálkozott Kati.

− Na jó, szoktam, de…

− Mondtam én, mondtam én! Legbelül te is vágysz rá, csak rád
aggatták ezt a vallásos köntöst.

− Niki! Nem élünk már a középkorban! Azok az idők elmúltak.
A mai modern világban ez a természetes.

− Azt mondod?

−  Persze!  Csak  egyszer  fiatal  az  ember  lánya,  nem  igaz?
Használd ki, mert pár év múlva, ha visszatekintesz, bánni fogod,
hogy elmulasztottál dolgokat. Élvezd az életet! Nézz meg minket!
Nekünk lett tőle valami bajunk? – győzködte Beatrix, a harmadik
lány.

− Nem úgy tűnik.

− Na ugye! Katinak sohasem volt ilyen sima az arca. Hidd el, ez
jót tesz testnek és a léleknek egyaránt!

− Szombat este lesz nálam egy kis házibuli, mert nem lesznek



otthon a szüleim! Egy ilyen alkalmat nem szabad elszalasztani. Ez
a bűn! – ajánlotta fel Kati.

− Ugye, elengednek Niki? – kérdezte óvatosan Beatrix.

− Remélem, de nem maradhatok éjfélnél tovább.

− Miért? Köpött a maci, és ágyba kell bújni? – nevetett Kati.

−  Ez  az  ágyba  bújni!  De  nem  mindegy,  hogy  kivel.  A
játékmacival,  vagy…

− Vagy egy igazi mackós férfival! – dobta vissza a labdát Kati.

− Csak ezen jár az eszetek? Semmi más nem jut eszetekbe a
buliról? – háborodott fel Niki.

− Buli van! – kiáltották egyszerre.

− Neked is találunk majd egy jó pasit, ne izgulj! Sok helyes fiút
hívtunk meg.

− Majd meglátjuk lányok! Talán táncolok majd valakivel,  de
semmi több – hárította el Niki a próbálkozást.

A lányok erre furcsán egymásra néztek, valami gúnyos tűzzel a
szemükben.  A  háttérben  már  szőttek  bizonyos  terveket.
Elhatározták, hogy majd ők megváltoztatják a lányt. Nem tudták
elviselni, ha valaki más, mint ők. Hiszen az a természetes, ahogyan
ők viselkednek, gondolkodnak, öltözködnek, hiszen mindenki más
is így teszi, tehát ez a normális. Minden ettől eltérő jelenség pedig
abnormális.

Niki  szerencsére ebből  nem vett  észre semmit.  A lányok jól
titkolták maguk között a cselszövést. Nemcsak szépek, de ravaszak
is voltak.

− Nos, akkor lányok, szombaton találkozunk, addigra mindenki
pihenje ki magát, hiszen szombat éjjel senki sem fog lefeküdni!



− Dehogynem!  Csak  nem aludni!  –  nevetett  Kati.  Mindenki
osztozott jókedvében. Értették a viccet és a célzást.

−  Ja  és  még  valami  lányok!  Nincsenek  otthon  anyuék,  mi
következik ebből?

−  Nemcsak  limonádét  és  bébitejet  fogunk  inni!  Igazi  piát,
értitek? Alkoholt! – hangsúlyozta ki külön az utolsó szót Kati.



2. Fejezet: Kanos fiúk
Három fiú beszélgetett az iskola aulájában. Félrehúzódtak az

egyik  sarokba,  hogy  ne  hallja  meg  őket  senki.  Olyan  dolgokat
kellett  feltétlenül  megvitatniuk egymással,  ami  csak a  férfiakra
tartozik. Természetes, hogy a lányok és a bulizás volt a témájuk.

− Hallottad, András? Szombaton buli lesz Katiéknál! Elmegyünk?
– kérdezte Misi.

− Persze, ott a helyünk, arc! Engem egyébként az elsők között
hívtak meg! – húzta ki magát a fiú.

− Nagy esemény, haver! Én már azelőtt  tudtam, hogy most
szombaton buli lesz, mielőtt meg sem született a csaj!

− Ezt most be is vettem ám! Amúgy tudom, hogy bejön neked a
csaj, Misi! Legyen a tiéd, nekem nem kell, bár azon az éjjel minden
megtörténhet, úgy érzem.

− Remélem, hogy így is lesz majd! Te kinéztél már magadnak
valami dögös bigét? Nehogy a végén szégyenben maradj!

− Az nem történhet meg! Az a Niki, vagy hogy is hívják, elég
helyes lány.

− Mondd, te ismered is őt? Az a csaj olyan, akár a jéghegy.
Könnyebb volna meghódítani a százéves öreganyámat, mint azzal a
szűzcsajjal bármit is kezdeni.

− Na mibe fogadjunk? Kétségbe vonod a férfi vonzerőmet?

− Nem igazán érdekel, hogy milyen a férfiúi kisugárzásod, szép
is volna! Engem a csajok érdekelnek, persze kivéve ezt az egyet. Az
lehet, hogy nem is nő, csak úgy néz ki! – nevetett a fiú.



− Na mibe fogadjunk, András, hogy szombat éjjel meghódítom a
lányt. Megvannak az eszközeim.

−  Az  kevés,  barátom!  Nem  elég,  hogy  meghódítod,  tedd
magadévá, döntsd le! Még jót is teszel vele szerintem, mivel a suli
szégyene.

− Na nem sokáig, ha a kezem közé kerül. Így még izgalmasabb
a dolog! Én bármelyik csajt meg tudom hódítani.

−  Oké!  Kaszanova!  Szombat  éjjel  bebizonyíthatod  a
tudományod. Csak aztán nehogy pofára essél, mert akkor rajtad
fog röhögni mindenki. De tudod mit, ha tényleg sikerül elvenned a
szüzike ártatlanságát, akkor két hétig megírom helyetted a matek
leckét.

− Legyen egy teljes hónap! És mi van, ha veszítesz? Erre nem is
gondolsz?

− Az nem fordulhat elő!

− Hú, de biztos vagy magadban Sir Don Giovanni!

−  Na  jó!  Ha  veszítek,  ami  lehetetlen,  akkor  én  írom  meg
helyetted a magyar leckét egy hónapig, tudod, abban én vagyok a
jobb!

−  Akkor  csapj  bele!  –  nyújtottak  kezet  egymásnak  a  fiúk,
feltüzelve, akár a kanbikák a viadal előtt.

− Hé, Beatrix! Gyere, vágd el! – kiáltott oda az egyik lánynak
András.

− Persze, szívesen, de mibe fogadtatok, fiúk? – kíváncsiskodott
a lány.

− Á! Semmi különös, sporttal kapcsolatos versengés – talált ki
gyorsan valami hihetőt Misi.



− Oké, fiúk! Győzzön a jobbik! Vesszen a gyengébbik! – jött
tűzbe Beatrix.

− Na, vágd már el! Nem érünk rá itt totojázni egész nap! Még
sok dolgunk van!

− Nahát, fiúk! Látom, nem igazán érdekellek benneteket!

− Ne érts félre, Bea! Nem erről van szó! Nagyon csinos lány
vagy, tényleg, de…

− Értem! Csak ezért  hívtatok ide,  egyébként menjek,  ahová
akarok, igaz? – vágott vissza dühösen a lány, mint akit sértettek
legféltettebb női hiúságában.

− Ne haragudj, ezek férfidolgok…

− Szóval, férfidolgok, ismerem én azokat a férfidolgokat! – ezzel
sarkon fordult, de csípőjét még hosszan ringatta, illegette magát a
fiúk  előtt,  hátha  mégis  felkelti  érdeklődésüket,  vagy  csak  női
gonoszságból. Mentében még ismételgette az utolsó szót, nehogy
elfelejtse: − Férfidolgok.



3. Fejezet: Szombat esti buli–láz
A lányok teljesen el voltak telve bájaiktól. Kacérkodtak az éhes

férfi tekintetekkel. Élvezték a huncutkodó pillantásokat, fürödtek
kisugárzásuk tengerében. Tudták ők, hogyan kell levenni a fiúkat a
lábukról  egyetlen mozdulattal,  megvoltak női  csáberejüknek kis
titkos  eszközei.  Bár  sokszor  csak  flörtöltek,  játszottak  az
érzésekkel, nem is gondolták ők komolyan, hogy bármelyik fiúval is
komoly kapcsolatot létesítsenek, ahhoz még túl fiatalok voltak. Bár
ahogyan éltek és viselkedtek, sok felnőtt szégyenére vált volna.

Niki is izgatottan készülődött a szombat esti partira, bár kicsit
rosszkedve is volt, szülei egész délután mosták a fejét, intelmekkel
halmozták  el,  szigorú  szabályok  betartása  mellett  engedték  el
barátnője születésnapi zsúrjára. Legalábbis ők így nevezték ezt az
összejövetelt.  Ha  tudták  volna,  mekkorát  tévednek.  Zsúrokat
kisbabáknak szerveznek, ahol csak bambi kapható, ez inkább, az
„éljen, nincsenek itthon a szülők” orgia nevet kaphatta volna.

Niki  két  tűz  között  perzselődött.  Szerette  volna  megfogadni
szülei  tanácsait,  hiszen  biztosan  jót  akarnak  neki.  Ugyanakkor
gondolataiban  igyekezett  megmagyarázni  saját  magának,  hogy
miért  nincs  igazuk.  Hiszen,  amikor  ők  fiatalok  voltak,  ők  is
ugyanígy tették a dolgokat és gondolkodtak. Akkor miért mondják
mindig  azt,  hogy  azok  más  idők  voltak!  Dehogyis  voltak  azok
mások! Különben is, hogyan lehet, ilyen szigorú szabályok között
bulizni?  Ennek nem az  a  lényege,  hogy  teljesen felszabadultak
vagyunk,  kizárjuk  a  külvilágot,  és  csak  átadjuk  magunkat  a
zenének,  a  ritmusnak.  Csupa  nagybetűvel  beleordítva  a
nagyvilágba, hogy mindenki hallja meg: BBUULLII VANNN!

Ez nem igazán az, amit a szülei lefestettek neki. Ez olyan volt
inkább, mintha beállítanák egy sarokba, mint aki rossz fát tett a



tűzre,  és  onnan  kísérné  figyelemmel,  vigyáz  állásban,  ahogyan
mások jól érzik magukat, és mindenki rajta nevet, hogy mi baja
lehet. Ő ezt nem akarja, hogy így legyen. Nem fog ő besavanyodni,
akár egy vénlány, aki senkinek sem kell. Ő nem akar ilyen lenni!
Inkább  ő  is  jól  érzi  ma  magát,  és  ha  egy  fiúnak  megtetszik,
szívesen táncol majd vele, abból még nem lehet semmi baj. Ha túl
messzire merészkedne a fiatalember, majd tudja, mikor kell időben
visszautasítani  a  közeledését,  és  határozottan  nemet  mondani.
Tudja,  hol  a  határ.

Ahogy így elmélázott gondolataiban, hirtelen az órára pillantott,
melyen a mutatók kegyetlenül szaladtak előre, mit sem törődve egy
fiatal lány fontos elmélkedésével.

Azzal zárta le e fontos bölcselkedést, hogy igenis jól fogja magát
érezni ma este, és senki és semmi nem akadályozhatja meg ebben.

Az ajtóban még elbúcsúzott szüleitől:

− Sziasztok! Akkor elmentem – szólt még vissza Niki az ajtóból.

− Érezd jó magad kicsim! Akkor, ahogy megbeszéltük, éjfélre
itthon vagy, rendben? Várj egy kicsit! Hogy nézel ki, kislányom!
Nem vagy egy kicsit kirívó? – szólt utána kicsit mérges hangon az
édesanyja, miközben a szemüvege mögül méregette tetőtől talpig a
lányát, és szikrázott a szeme az okuláré mögül.

− Ugyan, anyu! Mindenki így öltözik! Válaszolt megrökönyödve
Niki.

− Ez az! Te ne légy mindenki! Nem kell mindenkivel együtt a
falnak rohanni! Drágám! Te is mondj már valami! Hagyod, hogy így
kisétáljon az ajtón?

− Túl kihívó! –  ismételte a hallottakat egy mély férfihang a
szétterített újság lapjai mögül.

− Ennyi?  Csak  ennyi?  Drágám,  nem vagy  túl  bőbeszédű?  –



dorongolta le párját az édesanya. − Legalább a szoknya lenne egy
kicsit hosszabb! – sopánkodott Katalin.

− Anyu! El fogok késni! Tényleg most kell ezt megbeszélnünk?

− Erről még tárgyalunk, kisasszony! Ennyivel nem úszod meg! –
szólt még utána az édesanyja, ugyanakkor jól tudta, hogy lassan
kicsúsznak a kezei közül a szálak, Niki úgyis úgy öltözik, ahogyan
akar, ő csak szeretné megóvni az élet nagy csalódásaitól.

Niki ezt már nem hallotta. Örömtől átittasodva haladt végig a
szombat  esti  sötét  utcákon.  Érezte  magán  az  elismerő  férfi
tekinteteket,  ahogyan  végigmérték  alakját,  ruházatát,  egész
kisugárzását. Megnyugodva vette tudomásul, hogy elérte a kívánt
hatást. Sokkal inkább érezte most magát nőnek, mint egy 15 éves
tinédzser kislánynak.

Már messziről észrevette barátnője házát, amelynek környékén
jöttek–mentek az autók, belülről pedig szikrázó fények szűrődtek ki.
Úgy nézett  ki,  mintha szét  akarnák rúgni  belülről  a  falakat.  A
hangulat már jócskán kezdett a tetőfokára hágni. Niki becsöngetett.
Hosszú percek teltek el, mire valaki ajtót nyitott.

− Szia Niki! Csakhogy ideértél! Már azt hittem, nem engednek
el – köszöntötte Kati.

− Ugyan! Ezt nem hagynám ki. Én meg azt hittem, nem akarsz
beengedni, hogy a füleden ülsz.

− Tessék!? Egy szót sem értek abból, amit mondasz! Gyere már
be, nem érek rá itt dekkolni az ajtóban. Érezd jól magad! Kaja, pia,
pasi van bőven, szóval, mi szem, szájnak ingere! – nevetett Kati,
majd eltűnt a tomboló tömegben.

Niki  levetette  kabátját,  majd  megcélozta  az  üdítős  asztalt,
egyelőre jobb nem jutott az eszébe. A pohárral a kezében kinézett
magának egy szabad sarkot, onnan szemlélte a zenére ringatózó,



összesimuló párokat.  Remélte,  nem így fog telni  az egész este,
hiszen pont ezt nem szerette volna, de hát éppen hogy megérkezett.
Talán őt is felkéri majd egy fiú táncolni, talán!

Figyelme összevissza kalandozott, az egyik pamlagon egy pár
hevesen  csókolózott  egymással,  majd  felfalták  egymást,  nem
zavarta őket,  hogy mindenki szeme láttára művelik.  De ez még
semmi  sem  volt.  A  másik  sarokban  egy  fiú  és  egy  lány  már
merészebb  vizekre  evezett,  szabályosan  simogatták  egymást,  a
lányt nem is volt nehéz, mert nem volt eleresztve ruhaügyben.

− Fúj,  ez már undorító!  Nem szégyellik magukat!  –  mondta
magában Niki az erotikus jelenet láttán. Na mindegy, nekem nem
kell így viselkednem. Csak azért is jól érzem magam ma este –
gondolta, miközben elindult a pult felé egy újabb üdítőért, mert a
nagy izgalomban elfogyott az előző.



4. Fejezet: A trófea
Ahogy  ott  válogatott  a  különféle  italok  között,  hirtelen  egy

fiatalember termett  mellette olyan csendben,  akár egy kísértet.
Niki meg is rezzent egy picit, amikor oldalra fordult, és észrevette
a fiút.

− Bocsáss meg, nem akartalak megijeszteni! – szólt udvariasan
a fiú.

− Nem ijesztettél meg, csak el voltam gondolkodva – válaszolt a
lány.

− Látom, nem tudsz dönteni, hogy mit igyál. Elég bőséges a
választék.  Nyugodj  meg,  én  sem ismerem ki  magam az  italok
között. Bár a finomabbak nevét azért tudom.

− Megnyugtató, hogy nemcsak én járok ebben a cipőben. Azt
hittem, kinevetsz majd – felelt szemlesütve a lány.

− Soha nem tennék ilyet, nincs ebben semmi szégyellnivaló. Ha
megbízol bennem, akkor majd én segítek eligazodni közöttük.

− Oké. Végül is miért ne – engedett a lány. Nem tudta, hogy
most sétál bele a csapdába.

− Orsi! Egy Lézer Jet koktélt kérek. Illetve kettőt!

− Oké Bébi! – válaszolt a pultos lány. Jó választás! Jó mulatást!
– nyugtázta a rendelést kaján mosollyal.

− Tulajdonképpen mit rendeltél? – érdeklődött Niki.

−  Trópusi  gyümölcsökből  készült  koktél  egy  kis  dzsinnel
átitatva.

− Én nem szeretnél alkoholt inni! A szüleim…



− Ugyan már! Éppen csak az íze miatt tartalmaz egy picit. Még
arra sem elég, hogy az ember fia jól érezze magát tőle. Ne aggódj,
nem akarlak leitatni vagy ilyesmi. Félsz tőlem?

− Nem félek.  Jöjjön az a koktél!  –  felelt  minden bátorságát
összeszedve Niki.


