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Kedves Olvasó!
Rendhagyó könyvet tartasz a kezedben.
A páros oldalakon egy osztály fiú tanulói mesélnek,
a páratlan oldalakon a lány tanulók. Ezért figyelj,
ha egy fiús történet nem ér véget az oldalon,
lapozz a következő páros oldalra, ott találod
a folytatását. A hosszabb lányos történetek a
következő páratlan oldalon folytatódnak.
Az oldalak szélén azt is mindig láthatod,
hogy ki meséli a történetet.
Kellemes időtöltést,
jó olvasást kívánunk!
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Vége a nyárnak
Ma van az évnyitó. Az iskola udvarán gyülekezünk.
Negyedikesek lettünk. Persze az jó, hogy
egyre többen járnak alattunk, de még

Bálint

messze van, mire mi leszünk a nagy fiúk.

N
Nem is értem, hogyan röpülhet el
ké
két és fél hónap ilyen gyorsan. Pedig
m
még alig bringáztam, még nem talá
láltam meg a kalózok kincsét, és még
ne
nem koptattam el teljesen a stoplit
a cip
cipőmön. És tessék! Már megint itt
állun
állunk az iskola udvarán!

8
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Újra a csapatban
Micsoda nyár volt! Nem unatkoztam egy percet sem! Megtanultam
görkorizni. Elolvastam a könyveket, amiket még karácsonyra kaptam. A lovas
táborban végre ügethettem. (Csak az volt a baj, hogy a lovak mellett az
öcsém is rám volt bízva.) A nagyinál három hetet töltöttem, és a cseresznyefán meghoztam a nagy döntést: híres színésznő leszek!
Szép volt, jó volt, de
azért titokban már hiányzott az iskola. Persze ezt
orrára.
Kicsit furcsa: akikkel nem

Kata

senkinek nem kötöttem az

találkoztam a nyáron, most
olyan idegenek, mintha
évek óta nem láttuk volna
egymást. Sebaj, majd újra
összeismerkedünk.
Persze a fiúk nem hiányoztak. Úgy látom, nem
lesz velük könnyű dolgunk
idén sem. Szörnyen sa-

9
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Amikor tegnap a pecabotomat levittük a pincébe, hát az olyan volt, mint
egy temetés.
A lányok semmit se változtak. Megint összebújnak, sugdolóznak, aztán
idétlenül felnevetnek. Vajon min lehet nevetni az év leggyászosabb napján?!
vnyitón:
Azért akadnak nekünk is vidám perceink az évnyitón:
– Én jobban szeretem az iskolát „is” nélkül,
hosszú ó-val – elmélkedik Zsolt.

Bálint

Balázs ér
érti a tréfát, rögtön
t
hozzá is teszi:
–M
Meg sült krumplival!
P napszemüvegben és
Peti
strandlabdával a hóna alatt
érkezik.
kármit,
– Mondhat akárki akármit,
nekem még tart a nyárr
m
– mondja
vigyorogva, de aztán
elcsö
zgató
ő is elcsöndesedik,
mert az igazgató
néni a m
mikrofonhoz lép.
akk jöjjön, aminek jönnie kell, kezdődjön el a neHát akkor
gyed osztály!
gyedik

10
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vanyú képpel állnak az udvaron, pont úgy, mint amikor a
va
b
bésektől
kikaptak 3:0-ra.
Meg aztán nem hiányzott Zsófi sem. De azért örömmel
l
látom,
hogy a kisasszony hiába sütette magát Füreden,
m agyoncsipkedték a szúnyogok. Piros pöttyök virítanak
mert
sszép kis barna pofikáján. Most is úgy néz ide, mintha én
u
uszítottam
volna rá a vérszívókat!
Szegény Anna! Bemellettem. Zöld
öves karatés,

Kata

gipszelt karral ül

több megyei versen
seny győztese, aztán egy
fag
fagyifolton
elcsúszik…
Lilla az utolsó pilla-natban érkezett. Hát, a
pontosság nem lett az
eerőssége. Rögtön komoly
oly
zsival.
beszélgetésbe kezdett az új lánnyal, Zsuzsival.
k!
Megyek is, nehogy valamiről lemaradjak!

11
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A külföldi fiú
Két új fiú érkezett hozzánk, Levente
és Tom. Tom külföldi. Az édesapja itt
kapott munkát. Lehet, hogy évekig
maradnak. A szüneti zsibongásban
csak ül a padjában, nem szól, és
nem szólnak hozzá.

Olivér

Eszembe jutott, amikor a szüleimmel külföldön voltunk, és a pályaudvaron elsodródtunk egymástól. Ott
álltam a nagy tömegben egyedül, és
nagyon elveszettnek éreztem magam..
Mert külföldön én vagyok a külföldi fiú.
dünk
Elhatároztam, hogy Tommal elkezdünk
ó Mil
egy füzetet. Ő rajzol, én odaírom a szót.
Milyen jó llesz, h
ha megtanull magyarul! Szavalhatja a Talpra magyart, elolvashatja a Micimackót, ami „jobb, mint
az eredeti”.
De addig még sokat kell tanulnia. Hogy gyorsabban haladjunk, összegyűjtöm azokat a szavakat, amik oda is, vissza is értelmesek. Egy szót megtanul, és máris kettőt tud!

12
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Nagyon fura
Levi, az új fiú nagyon fura. Hosszú, lógós haja van. Azt gondoltuk, hogy sokkal
menőbbnek akar látszani nálunk. Meg is mondtam neki, hogy lánynak néz ki,
és mindenki ki fogja nevetni. Az új fiú nem válaszolt semmit, csak elsomfordált.
Osztályfőnöki órán Ági néni körbe ültetett minket.
– Most elmesélem nektek, miért csúfoltak engem gyerekkoromban.
A tornaórán nagyon lassú voltam, és a kirándulásokon mindig utoljára értem
fel a hegytetőre. Csigának neveztek. Szégyelltem is magam miatta. Benneteket csúfoltak már? Van olyan tulajdonságotok, ami zavar benneteket?
– Én egy kicsit tájszólással beszélek. Nem tudom az á hangot á-nak ejteni,
inkább hasonlít az a-ra. Ahol mi laktunk, mindenki így beszélt.

Zsófi

Először kicsit vigyorogtunk, de aztán Dávid belefogott:

Peti következett:
– Engem a sok szeplőm miatt csúfoltak. Örülnék is, ha el lehetne őket
tüntetni. Bár néha egészen viccesnek látom őket.
– Mikor rólam kiderült, hogy szerelmes vagyok egy ötödikesbe, akkor a
lányok kinevettek. Elhatároztam, hogy soha többet nem mondom el a titkaimat senkinek – folytatta Zsófi.
Ezek után, mint a vízfolyás, úgy jöttek a legkülönfélébb csúfolmányok:
– Nekem mindig tele van hibával a matekfüzetem. Hallottam, hogy egyszer valaki lehülyézett a hátam mögött.

13
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ló – ól; kép – pék
rák – kár; kar – rak
láb – bál; tér – rét

Olivér

kerék – kérek

Bio
Ági néni magyarázza az órán:
– A szóvégi ó, ő mindig hosszú, kivétel a no és nono.
– És a bio – szólal meg halkan Anna.
Anna édesanyja a nyáron részt vett egy életmódtanfolyamon. Azóta
az egész család egészségesen táplálkozik.
Tízórai szünetben előkerülnek a szendvicsek, csokik, kólák. Anna
azonban mindig valami különlegeset csomagol ki. Nézzük, de nem tudjuk, hogy mi az. Anna ilyenkor érdekeseket válaszol, például ilyeneket:
tofu, répatorta, hajdinakása, tökmagkrém, csicseriborsó, medvehagyma,
sőt: teljes kiőrlésű tönkölykenyér szójafasírttal és rukkolával!

14
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– Engem a kövérségem miatt piszkálnak.
– Engem azért szoktak kicsúfolni, mert túl nagy rám az összes ruhám,
nem is túl szép egyik sem. A tesóimtól öröklöm őket.
Úgy látszik, mindenki szokott szégyenkezni valami miatt. Levi sokáig hallgatott. Aztán jelentkezett:
– Nekem hallókészülékem van. Nélküle alig hallok valamit. Itt van – és elhúzta a haját a füle mögé. – Félek, hogy megbámulnak és kinevetnek. Ezért
növesztettem meg a hajam. Apukám is megnövesztette nemrég, pedig ő

Zsófi

már ősz. Azt mondta, mi leszünk a családban a hosszú hajú vagányok.

15
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Hangok a lépcsőházban
Sose megyek lifttel, mindig csak gyalog. Minden
emeleten megállok és fülelek.
Az elsőn: …már százszor megmondtam, hogy…
A másodikon: …de a szívem Huanítáért dobog…

Bálint

A harmadikon: …ül, azt mondtam, ül….
A negyediken: csönd, csak csoszogás…
Az ötödiken: …jaj, egyem a kis fülecskéjét…
A hatodikon: …hol van már az a vén csavargó,
rég itthon kéne lennie…
És már mennék is följebb, de aztán észbe kapok,
hogy megérkeztem!

16
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Tízemeletes
Egy tízemeletes házban lakunk. Szemben velünk egy
másik tízemeletes. Este, amiko
or besötétedik, ki
amikor
kinézek
az ablakon. A sze
emközti ház ablakaiban sokk aapró,
szemközti
vibráló fény, színes villanás. Nézikk a tévét.
tévét Mint
mindig.
Aztán lenézek az utcára. M
ost csak één látom,
Most
hogy macska oson az autók alatt,
alatt hogy
egy hajléktalan keresgél a kukákgyolában, papucsban sétáltatja
s
a tacskóját.

Anna

ba
an, és hogy egy öreg néni
n ponban,

Ezek az én ttitkos
története
történeteim.

17

Szöv-A-4-Én-te-mi-3-diák.indd 17

2009.05.27. 14:24:10

Az úgy történt…
Bálint az udvaron elvette egy elsős labdáját. Aztán fölvitte az osztályba.
Nem tudtunk ellenállni a csábításnak, elkezdtük rugdosni a labdát. A végén
a feje tetejére állítottunk mindent. Amikor Ági néni kérdőre vont minket,
próbáltunk szépíteni a helyzeten:
B
Á
BÁLINT:
Az udvaron mindenkit bevettünk a csapatba, még az
elsős Pistit is, pedig róla mindenki tudja, hogy két falába van! S
ha már volt nála labda, hát azzal játszottunk. A szünet végén

Peti

f
felhoztam
a labdát, hogy ne kelljen már a szegény Pistinek azzal
is bajlódnia…
ZSOLT: Amikor beléptem az osztályterembe, észrevettem,
hogy Bálint nem rakta a helyére a labdát. Csak azt akartam
n
megmutatni, hogyan lehet spiccel felvenni, hogy aztán rögtön
betegyem a szekrénybe...
ÉN
ÉN: Amikor láttam, hogy Zsolti ott dekázgat, azt gondoltam,
bi
biztosan változtak a szabályok, és mostantól lehet a teremben
is focizni. Így hát belsővel én is megpöccintettem egy kicsit a
llasztit…
as

18
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Miért?
Az ebédlőben Lilla odament Zsófihoz, és meghúzta a haját. Zsófi sem volt
rest, megtépte Lilla blúzát. Én megpróbáltam közvetíteni kettőjük között, de
szó
szóhoz
sem jutottam.
L
LILLA:
Megérdemelted. Láttam, hogy a többi lánynak odasúgsz valam
mit, aztán elkezdtek nevetni, és közben rám néztek…
ZSÓFI: Már beszélgetni sem szabad?! Egyébként is, te csak ne
tettél a rajzomra, pedig szépen rajzolok…

Kata

beszélj, mert a rajzórán te voltál az, aki folyton megjegyzéseket

LI
LILLA:
Szépen??? Semmi szépérzéked sincs. Amikor felvettem azt a ruhát,
a
amit a nagybátyám hozott külföldről, egyedül te cikizted! Ezt hordtam a
sz
szülinapi bulimon is, és mindenki megdicsérte…
ZSÓ
ZSÓFI: Na, a szülinapi bulidra sem hívtál meg ebben az évben…
LLILLA: Már miért hívtalak volna meg, amikor tavaly egy írásfüzetet
h
hoztál nekem ajándékba, s azt mondtad, hogy igazán rám férne
eg
egy kis gyakorlás!

19
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DÁVID: Éppen a táblát akartam letörölni, hát látom ám, hogy a labda nyílíltt a
egyenesen felém röpül. Nem tudtam már kitérni az útjából, így csapódhatott
lábamnak...
m,
ZSOLT: A labda pont Ági néni vázája felé tartott. Nem volt más választásom,
elvetődtem, és kiöklöztem a labdát, elhárítva így a legnagyobb katasztrófát.
Arról nem tehetek, hogy Balázs a padon állt és pont eltalálta a labda…
B
BALÁZS: Én csak azért álltam fel a padra, hogy mindenki hallja,

Peti

am
amikor azt kiabálom, hogy „hagyjátok abba!”. Így viszont leszédültem.
Rá
Ráadásul eltörtem Olivér botját is, ami kilógott a padjából…
OLIVÉR: Persze, tudom, hogy nem lehet botot felhozni az udvarról, de észrevettem, hogy kornyadozik az a pálma ott a sarokban. Hát valakinek gondoznia kéne szegényt, gondoltam. Ezért aztán kerestem egy botot karónak.
Persze most már mindegy, mert a Balázs jól elintézte a szegény pálmát
azzal a fejessel…
B
BALÁZS: Ági néni, ne tessék aggódni, anyukám szívesen palántázik,
p
pillanatok alatt felnevel egy új pálmát. De ami a legjobb hír, hogy a
na
nagypapám optikus! Így nem lesz probléma Ági néni törött szemüveglen
lencséjének a kicserélése sem.

20
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ZSÓFI:
ZS
SÓ Ez azért nem annyira sértő, mint amikor azt írtad rólam,
ho
hogy „beképzelt liba”. Ne is tagadd, felismertem az írásodat, mert
ily
ilyen idétlen „z” betűt csak te tudsz írni!
LILLA: Már megbocsáss, de amikor első osztályban a „z” betűt tanultuk, éppen be volt kötve az ujjam, mert a mászókán „véletlenül””
ráléptél.

tízb
tízben, akkor nem lépek rá, és én se nyomom az ágyat utána két
h
hétig!

Kata

ZSÓFI: Ha nem dobod fel a sapkámat a mászóka tetejére a mínusz
ZSÓF

LLILLA: Akkor is, nem én kezdtem ezt az egészet!t!
Te voltál az, aki a legelső iskolai napon rajzszöget tettél a
székemre. Az egész osztály rajtam nevetett.
ZSÓFI
ZSÓFI: A rajzszöget nem is én tettem a székedre, hanem Peti!
LILLA: Tényleg? Mindig azt hittem, hogy te voltál! Jaj, ne haLIL
ragudj! Ugye szent a béke? Na megyek, csak tudnám, hogy hol
ragu
van most PPeti. Ezt még megkeserüli.

21
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Portalanítás
Nagytakarítás volt nálunk. Nekem kellett az erkélyen a
vem hozzá,
könyvekből a port kicsapkodni. Először nem volt sok kedvem
lű kö
ből B
á
de aztán kihullott egy fénykép az egyik régi, kopott fedelű
könyvből.
Barnás
kép. Rajta fiatal férfi mókásan felkunkorodó bajusszal, katonaruhában.
– A dédnagyapád – mondta anyu.
Aztán újabb kincseket találtam.
Egy lepréselt ibolyát. A nagyi préselte le a kertjükből, mielőtt a városba

Olivér

költöztek volna.
Egy kártyanaptár 1981-ből, apu egyik indiános könyvéből. Akkor épp anyy idős volt,, mint én most!
nyi
Két mozijegy. Anyu azt mo
mondta, hogy ez volt
az első randevúja apuval, éés észrevettem,
hogy közben egy kicsit elpirul.
Mindent gondosa
gondosan visszatettem
oda, ahonnan kihu
kihullott.
Jó ránézni a könyvespolcra.
kön
A könyvekben sok tö
történet van, és
a sok történet közöt
között ott lapul az én
család
családom története is!
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Házi mozi
Nyáron minden szombaton
N
előadás volt nálunk. Úgy hívtuk: házi mozi. Ilyenkor minden
átv
átváltozott: a terítőből függöny
lett, az áruházi blokkból belépőjegy, a
szőny
szőnyegből színpad.
Ha két lábosfedő összecsattant,
kezdőd
kezdődött az előadás. A nővérem volt
héten történt. Az igazi apu és az igazi anyu remekül szórakozott.
Aztán cseréltünk, apuból lett a nővérem, és anyuból lettem én. A nővé-

Kata

é voltam anyu. Eljátszottuk, ami a
apu, én

egsérrem néha egy kicsit megsérvettődött, de hamar elnevette magát.
Apu és anyu a
végén mindig azt
mondta, hogy az
élet írja a legjobb
történeteket.
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A darázs
Péntek van, utolsó óra. Holnap kezdődik az őszi szünet.
Ági néni lelkesen magyaráz. Csak a falióra percmutatója nem mozdul.
Lehet, hogy elpattant benne egy rugó? Vagy egyszerűen csak odaragasztották?
Olivér álmosan néz ki az ablakon, mellette Tom a padra rajzolja legújabb
tervezésű repülőjét. Zsolt bele-beleharap a szendvicsébe, persze szigorúan
csak akkor, ha Ági néni már a tábla felé fordult.

Dávid

Egyedül Zsófi szeme csillog, és ahányszor Ági néni ránéz, lelkesen bólogat. (Ági néni sokszor néz Zsófira, ezért aztán Zsófi feje fel-le jár egész órán.)
Egyszer csak Olivér felkapja a fejét. Mint aki egy életbevágóan fontos
dologról értesült, ami nem tűr halasztást, felkiált:
– Egy darázs!
Az osztály felélénkül. Még Ági néni is abbahagyja a magyarázatot.
A tekintetek a levegőt pásztázzák. A betolakodó röppályáját könnyű követni: hol itt pattan fel a helyéről egy diák, hol ott lapul egy fej a padra.
Ági néni leteszi a krétát, majd kedvesen így szól:
– Nem kell félni tőle, ha te nem bántod, ő sem bánt!
Ez persze cseppet sem nyugtatja meg Katát, aki a strandon rálépett egy
fűben lapuló darázsra, és emiatt az egész balatoni nyaralást végigsántikálta.
Ági néni folytatja:
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Balázs és az őszi szünet
Amikor elsőben a 2-es szám írását tanultuk, Balázs mindig írt egy tükörkép
kettest, aztán egy normálist. Aztán megint tükörképet és megint normálist.
Csupa szembenéző kettes volt a füzetében.
– Nem állhatnak egymásnak háttal! Akkor szomorú kettesek lennének
– magyarázta Balázs.
A papájával és a mamájával hármasban élnek.
Az őszi szünetben Dávid apukája telefonált, hogy Balázs édesapja kórházban van, és sokáig ott is marad. Ezért Balázst elvitték a tanyájukra.
áthozta hozzánk. Így aztán együtt töltöttük a szünet utolsó három napját.

Zsófi

Mi nem messze nyaraltunk, a nagyinál. Nagyapa elment Balázsért, és
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– Tudjátok, gyerekek, ilyenkor a rovarok búvóhelyet keresnek, hogy…
De ekkor már ő is behúzza a fejét, mert a zümmögő veszedelem éppen
felé közeledik.
Kicsöngetnek. Végre! Egy hét szünet!
Az ablakot tárva-nyitva hagyjuk a hívatlan vendégnek, hadd repüljön ki a

Dávid

szabadba. Megérdemli: megjavította a falióránkat!
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Nem is tudtuk, hogy Balázs
ennyire szereti az édességet.
Nagymama nem győzött paéb
ben
lacsintát, piskótát, fánkot sütni. Cserében
sében.
segítettünk a birsalmasajt elkészítésében.
Leginkább perszee a patakparton
g
akadt dolgunk.
Balázs pecabotot fabrikált, és pecáztunk. Én két nejlonzacskót,
Balázs halat is. De az olyan kicsi volt, hogy
inkább visszadobtuk a vízbe.

Zsófi

egy konze
konzervdobozt és egy cipőfűzőt fogtam.

Balá mamája végül hozzánk utazott.
Balázs
hírr érkezett: Balázs bemehet a kórJó hírrel
h
házba,
látogatóba.
Balázs elvitte magával a pecabotját, és a hátizsákjában egy jó
darab birsalmasajtot is cipelt.
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Mobil
Végre kaptam egy mobiltelefont! Estére a hüvelykujjamnak izomláza lett.
Bálintnak is van mobilja, elkezdtünk sms-ezni.
„Megbeszéltünk” egy találkozót. De aztán újra írt,
hogy akkor nem jó, de később igen, aztán meg
azt, hogy akkor sem.
Zsolttal egyszerűbb találkozni. Megáll a há-

Peti

zunk előtt, éleset füttyent, és én már rohanok is
lefelé!
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Pólók
Mostanában minden fiú olyan pólóban jár, amiM
rre külföldiül van ráírva valami. Amikor megkérdezem, hogy mi van a pólójukra írva, csak a
vállukat vonogatják, és értetlenül néznek.
Zsuzsival néha azt játsszuk, hogy „lefordítjuk” a feliratokat. Például ilyeneket találunk
ki:
Vigyázat, nem vagyok normális!

Lilla

Nem tudja valaki, mi van a pólómra írva?
Lilla és Zsuzsi a legszebb lányok a világon.
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Kincsvadászok
1
Egy vidám szombati kirándulásnak indult az egész. Dáviddal elhatároztuk,
hogy felmegyünk a kilátóba. Az ösvény, amely oda vezetett, az utcánkból
kanyarodott a hegyre. Kerestünk egy botot sétapálcának, és elindultunk.
Megtettünk úgy száz métert, amikor Dávid hirtelen megtorpant. Az
ösvény apró kavicsai között megcsillant valami. Lehajolt érte. Egy pénzérme

Bálint

volt, régi, apró, aranyló.
– Most ez valami vicc vagy álmodom? – mondta Dávid hitetlenkedve.
Ezután már figyelmesen kutattuk át az előttünk álló útszakaszt. Balra
mboldal. Az ösvény szélén kiszakadt fűtőlünk meredeken lejtett a domboldal.
özött, letört ágak, felszántott
csomók voltak, lejjebb, a fák között,
tént!
avar jelezte, hogy itt valami történt!
– Na, gyerünk, nézzük meg, mi az! – suttogtam.
kba, gyökerekLassan ereszkedtünk le, ágakba,
be kapaszkodtunk. A szívem a torkomban
lantottuk, hogy
dobogott. Egyszer csak megpillantottuk,
kor tövében egy
mi okozta a pusztítást: egy bokor
n. Ajtaja
páncélszekrény hevert – üresen.
tárva-nyitva…
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Az ezres
Tegnap, amikor a lányokkal az udvaron beszélgettünk, találtam egy
ezrest. Ott feküdt a betonon, mintha
csak egy darab papír lenne. Körbenéztünk, de nem úgy tűnt, mintha
bárkinek is hiányozna. Felvettem, kisimíto
tottam.
Volt miről diskurálni.
– Ha enyém lenne ez az ezres – álmodoa kirakatban láttam. Anyut nem kérdezném meg. Neki a
vásárlásról új zokni, új ceruza, új fogkefe jut az eszébe.

Kata

zott Anna –, megvenném a világítós tollat, amit

– Én vennék egy csomó édességet a büfében, és mindet egyszerre megenném – sóhajtott Zsuzsi.
– Én vennék egy szép ruhát, egy
olyat, ami nekem tetszik, amit én
választok magamnak – mondta Lilla
kipirult arccal.
Hirtelen támadt egy ötletem:
– Tudjátok, mit? Mindenkit meghívok
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2
A rendőrség megérkezett. Táblákat
szúrtak a földbe, fényképezőgép villant, kutya szimatolt az avarban. Mintha
csak az esti krimit látnánk a tévében.
ozott. Nyomozó
Egy férfi odajött hozzánk, bemutatkozott.

Bálint

volt, pedig egyáltalán nem hasonlított Colombóra. El kellett
célszekrényre. A nyomondanunk, hogyan találtunk rá a páncélszekrényre.
ondta:
mozó vállon veregetett minket, s azt mondta:
– Jól van, fiúk, ez derék munka volt!
ehettünk, de még
Miután felírták az adatainkat, hazamehettünk,
hallottuk, hogy:
ék… legurították…
– …az éjszakai betörés… felfeszítették…
még dolgozunk az ügyön…
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egy fagyira! Úgysem tudjuk, kié a pénz. Suli után a cukrászda előtt találkozunk!
Délután elmentem a cukrászdához. Egyedül álltam a bejárat előtt a süteményillatban. Nem jött el senki sem. Elfelejtették volna? Hazafelé elgondolkodtam a dolgon.
Ma a nagyszünetben újra együtt volt a csapat. Vettem egy nagy levegőt,
és belekezdtem:
– Rendben, azt hiszem, felfogtam, mi a helyzet. Tényleg hülye ötlet más
Úg döntöttünk, egy bokor alá rejtjük az ezrest. Aki
Úgy
elve
elvesztette,
itt fog „rátalálni” a segítségünkkel. De

Kata

m
pénzén mulatozni.

va
vajon
ki lehetett az?
Nem volt könnyű dolgunk, mert az udvaron
sokan voltak. Mind a négyen másfelé indultunk.
Szerencsére Zsuzsi a csúszda mellett meghallotta két másodikos fiú beszélgetését.
– Anyu mondta, hogy vigyázzak rá! A színházjegyre adta, tudod, a Dzsungel könyvére
– mondta az egyik fiú.
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3
A hétfői újságból aztán megtudtuk a részleteket is:
-------------------------------- BĦnügyi rovat -------------------------------ELFOGTÁK A MĥKINCSRABLÓKAT!

Bálint

Az Enyves Kéz néven elhíresült rablóbanda tagjait vasárnap hajnalban vették Ęrizetbe, miután két negyedik osztályos tanuló, F. Dávid (10) és M. Bálint (11) megtalálta a
páncélszekrényt, amelyet Keszthelyi Alajos (62), a híres mĦgyĦjtĘ lakásából raboltak
el. A páncélszekrényt a városhoz közeli erdĘbe vitték, ott felfeszítették, az ékszereket
és aranypénzeket eltulajdonították. A páncélszekrényt végül legurították a hegyoldalon. A helyszínen talált nyomok alapján sikerült a tolvajokat elfogni.

Kár, hogy nem közölték a fotónkat, és a teljes nevünket sem írták le. (Dávid
azt mondta, azért, mert még kiskorúak vagyunk.) Mégis attól a naptól kezdve mindketten ugyanarra gondoltunk, ha egymásra néztünk: ezt csinálja
valaki utánunk!
Ja, és még valami! Keszthelyi Alajos meghívott az otthonába, s kaptunk
tőle egy kis érmegyűjteményt. Így hát a kavicsok, a madártollak és a kisautók után elkezdtem pénzérmeket gyűjteni. Ausztrál érmem még nincs,
pedig kengurus és koalás is van. Ha arra jársz, gondolj rám!
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– Szia, hallom elvesztetted a pénzed. Mennyit? – kérdezte Zsuzsi ártatlanul.
– Egy ezrest – hangzott a válasz.
– Ott nézted már? – és Zsuzsi a bokorra mutatott.
A kisfiú odament és reménykedve széthúzta a bokor ágait, de szája hamarosan újra lefelé görbült.
– Itt sincs – mondta szomorúan, és elsomfordált.
Az n
nem lehet! Tűvé tettünk mindent. Még a fűszálak
mö
mögé is benéztünk. Az ezres eltűnt. Kerestük volna
Aztán jött a meglepetés! A magyaróra elején Ági
néni váratlanul kihívta Zsófit, és elmondta, hogy

Kata

tov
tovább, de becsöngettek.

mindenki példát vehetne róla. Meglátott egy
bokor tövében egy ezrest, és rögtön Ági nénih vitte.
hez
S
Szóval
ezért nem találtuk! És pont Zsófi, az ősellenség Ott állt megdicsőülve az osztály előtt, és nelenség!
v
kem végig
kellett hallgatnom, hogy milyen nagyszerű
ez a lány. Ez az igazi büntetés!
Az ezres hamar visszakerült a kisfiúhoz.
Ha belegondolok, nem is bánom, hogy így alakultak a dolgok.
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Buszon
– Nézd csak, úgy tesz, mintha nem látná!
Összerezzenek. A buszon ülök. Biztos megint elkalandoztam. Ahogy felnézek, látom, hogy egy öreg néni áll mellettem, egyik kezében bot, másikban
bevásárlószatyor. Felpattanok a helyemről, de már késő, innen is, onnan is
ezt hallom:
– Hogy mit meg nem enged ez magának!
– A pimaszságnak is van határa!

Dávid

– Ezek a mai fiatalok…
Majd meghalok a szégyentől. Mert én igenis átadom
a helyem! Csak hát egy kicsit elkalandoztam…
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Köd
Reggel köd volt. Elindultam az iskolába. Tíz perc gyalog. Az összes repedést
ismerem az aszfalton, csukott szemmel is odatalálok.
De most, mintha eltévedtem volna. Fehér gomolygás, amerre csak néztem. Minden fa úgy állt az úton, mintha egyedül lenne a világon.
Én is egyedül voltam, és csak mentem bele a nagy fehérségbe.
– Szia, Lilla! – hallottam egyszer csak.
– Szia, Olivér! – válaszoltam.
az épületbe.

Lilla

Ott álltunk az iskola kapuja előtt. Egymásra nevettünk, aztán beléptünk

37

Szöv-A-4-Én-te-mi-3-diák.indd 37

2009.05.27. 14:25:28

Micike, a hálátlan emlős
Természetismeret órán az emlősökről
tanultunk. Anna behozta Micikét, hogy
lássunk végre egy igazi emlőst. Micike
hörcsög volt. Egy dobozban érkezett, de
az u
utolsó óra után már csak a hűlt helyét találtuk. Kirágta a doboz falát, és elszökött. Tűvé
tettük érte a termet, de nem találtuk. Néhá-

Olivér

elhat
nyan elhatároztuk,
hogy ott maradunk Annával, és
segítünk elő
előkeríteni Micikét.
Már fél óra múlva komoly eredményt értünk el.
Igaz, Micikét még nem találtuk meg, de meglett Zsolt két évvel ezelőtt elveszett tornacipője.
Megtudtuk, hogy a második cések papagája beszél! Pedig mindenki úgy
tudta, hogy néma. Peti hangokat hallott a teremből, ezért a fülét az ajtóra
tapasztotta. Rezső éppen az Anyám tyúkját szavalta, amit a másodikosok
most tanulnak.
Kicsit megijedtünk, amikor összetalálkoztunk Karcsi bácsival, a portással.
Először ránk mordult, hogy mit keresünk
még itt, de amikor megtudta, hogy
Micike életéről van szó, azonnal hozta
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Kampec
Péntek
Apu üzleti útra Siófokra utazott. Engem is magával vitt. Még sosem láttam
a Balatont télen. Apu szerint holtszezon van. Nem hangzik valami barátságosan. Én nagyon jól éreztem magam, mert korcsolyáztunk a befagyott tavon.
Amikor a szállásunk felé indultunk, egy szürke cirmos kiscica bújt elő egy
kerítés lécei közül. Egészen a szállásig követett bennünket. Adtam neki tejet
és párizsit.
Szombat
be, mert azt bátorításnak venné.

Zsófi

Éjjel a cica sokáig nyávogott az ablak alatt. Apu azt mondta, ne engedjem
Aztán egész nap követett minket. Ahogy sétáltunk, néha apura sandítottam.
– Ezt verd ki a fejedből, kislányom!
Pedig meg se szólaltam!
Vasárnap
Hurrá!!! Apu beadta a derekát, hazavisszük!
Már éppen indultunk az autóhoz, amikor apu még egyszer ránézett a
cicusra. Kis szürke gombolyag, világszomorú szemekkel a hóban.
– Na jó, ezt nem bírom tovább! De csak a kertben, csak a kertben. Világos? –hajtogatta, én meg sűrűn bólogattam hozzá.
A nagy kérdés persze az, hogy mit fog szólni a jó öreg Bundás.
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a kkulcsokat, és sorra nyitogatta az ajtókat.
A folyosón még egy szekrényt is megdöntött,
hogy benézhessünk az alá is. Ekkor derült
ki, hogy Karcsi bácsi szereti az állatokat, és
fiatal korában súlyemelő volt.
A tanáriban Ági néni asztalán ott voltak
a matekdolgozat feladatai. Zsolt már éppen arra készült, hogy belelapozzon,
gy nézett rá, hogy inkább
de Levi úgy
meggondolta magát. Találtunk viszont egyy fényképet, amin Ági

Olivér

néni egy régi osztályával látható. Nagyon fiatal és csinos volt rajta.
derítését. Szegény
Aztán megkezdtük a biológiaterem felderítését.
Kata halálra rémült Samutól, a csontváztól.. De Micike sehol.
ertárban,
Voltunk a biológiateremben, a kémiaszertárban,
a tornaöltözőkben, de Micike sehol.
Végül a büfé pultja mögött találtunk
rá. Szorgalmasan rágcsált egy széklábat.
Nem úgy tűnt, mint aki a megmentőire
vár. Amikor Anna felvette, jól bele is
harapott a kezébe.
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Hétfő
Újra itthon, de az éjszaka elég zűrös volt. Az ok: a
cicus. Hiába csináltunk neki jó meleg vackot a lábtörlő
mellett, keservesen nyávogott. Végül anyu nem bírta
tovább, és kinyitotta az ajtót. A cica besétált, beleült
apu „olvasós” foteljébe, és rögtön elaludt. Bundás odament, körbeszaglászta, a jobb szemöldökét felhúzta, aztán
visszakódorgott a helyére.
Kedd
Kampec, ez lett a neve. Amihez csak hozzányúl, annak kampec.
totta az állólámpát és nekiesett anyu papucsának. Bundás néha kérdőn néz

Zsófi

A házban minden a feje tetejére állt. Kampec összekarmolta a tapétát, leránránk okos szemével: Honnan szalasztották ezt a futóbolondot?.
Szerda
Kampec átvette az uralmat a házban. Apu a konyhaszéken olvassa az újságot, Bundás a havas kertben kódorog, anyu mezítláb mászkál a szobában.
Most a fogalmazásaimat másolom át egy új füzetbe. Ági néni azt mondta, hogy a régi füzetbe már nem lehet dolgozni.. Olyan, mintha a kutya
szájából húzták volna ki. Még hogy kutya! Ugyee nem
ombol
kell mondanom, ki volt a tettes? Most is itt dorombol
az ölemben.
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Radír
Elvesztettem a radíromat. Nem az elsőt, a sokadikat. Sosem került
rült elő,
pedig még a monogramom is rajta volt!
ha.
Mások is elvesztették a radírjaikat. Azok sem kerültek elő soha.
tt
Valahol lennie kell egy helynek, amit úgy hívnak: Az Elveszett

Peti

Radírok Birodalma.
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Festett veréb
Ropi a második papagájunk. Az első kirepült egy szellőztetés alatt. Kerestük,
de hiába.
Most már sokkal elővigyázatosabb vagyok. Ropit sok mindenre megtanítom. Gyakran felmondja a leckét:
– Ropi vagyok, Vitorla utca három, negyedik emelet!
Persze mást is megtanultunk, például ezt:
– Nem vagyok én papagáj, csak egy festett veréb!

Anna
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A szerkesztőség
Ezen a héten újságkészítés lázában ég az osztály. Ki is írtuk az ajtóra:
SZERKESZTŐSÉG
Belépés csak munkatársaknak!
A munkatársak mi vagyunk. Mi írunk az újságba. A faliújság alá kiraktunk egy
dobozt, oda lehet dobni a megjelenésre szánt munkákat.

Dávid

Mindenki a legjobbat akarja kihozni magából: ír, rajzol, rejtvényt szerkeszt.
Tom tervezi a címlapot. Kata interjút készít a nagynénjével. A nagynénje
igazi sztár, már több tévéreklámban is szerepelt.
Én rovatvezető lettem, de a többiek csak rovaretetőnek hívnak, így legalább van valami értelme. Az én feladatom lesz Lillával kiválogatni a dobozból a legjobb írásokat.
g néni lett a lektor. Minden helyesírási hibánál felszisszen.
zen
n.
Ági
Olivér mam
ymámamája a támogatónk, ő adott pénzt a fénymásoló lapokra. Cserébe az utolsó oldalon reklámozzukk a
zöldsé
zöldség-gyümölcs
boltját.
Peti apukája a nyomdász. Ő fénymásolja le a lapokat a munkahelyén.
Mé
Mégsem
akarja, hogy szerepeljen a neve
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Amit nem írok le
Az osz
osztályban mindenki azt akarja, hogy bekerüljön aaz írása az újságba. Én is nekiültem, hogy
írjak valamit,
va
de csak olyanok jutottak az eszembe, aamiket inkább megtartok magamnak.
Például, hogy még mindig azzal a plüssm
mackóval alszom, amit születésemkor
kkaptam.
p

Lilla

án
Vagy, hogy fogmosás után
titokban csokit eszem.
Azt sem szeretném, ha a többiek
gyok az egyik
tudnák, hogy szerelmes vagyok
tévébemondóba. Azt meg végképp
mes vagyok.
nem, hogy másba is szerelmes
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az újságban. (Lehet hogy csak titokban nyommdászkodhat?)
A rikkancsok a leghangosabb fiúk közül kerülnek ki. Most először örül Ági néni annak, hogy
nagyszájúak is járnak az osztályunkba.

Utóirat
Dávid

A karácsonyi vásáron árultuk az újságot. Mondhatom, nagy sikere volt, fél
óra alatt elfogyott. A bések majd belesárgultak az irigységbe. Igaz, hogy
ebben az évben ők nyerték
nyerté a focikupát, na de egy saját osztályújság! Ebben
labd
labdába
sem rúghattak!
Sz
Szavazással
döntöttük el, hogy mi legyen a pénzzel.
Én azt javasoltam, hogy támogassuk vele az állatkertet hogy legyen miből etetni Kúnót,
únót, az
tet,
óriá
óriáskígyót.
Sajnos a többség
úgy döntött, hogy menjünk
n
inkább moziba. Így aztán kénytelen
s
eni,
voltam a saját
zsebpénzemet arra költeni,
hogy Kúnó
Kúnónak ne korogjon a gyomra.
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Az is titok, hogy félek a tyúúkoktól, kakasoktól és a macsgy
káktól. Mindig azt hiszem, hogy
k.
nekemugranak és megmarnak.
en
A múltkor meg a felmérőben
a hat szöveges feladatból csakk
hármat értettem. Az előttem ülőről

Lilla

má
másoltam
le a többit. Ági néni
nag
nagyon
örült, és az osztály előtt
m
megdicsért.
Azt, hogy nekem van az
o
osztályban a legszebb hajam,
azért nem írhatom meg az
újságba, mert nem akarom,
hogy a többiek megsértődjenek. Pedig ez igaz.
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Cetlik a dobozban
Te tudtad?
1. A dobostorta magyar találmány. A gyufa, a golyóstoll, a számítógép,
a bűvös kocka, sőt a „telefonhírmondó” is, ami a rádió elődje volt.
2. Sárkányok léteznek! Az indonéziai szigetvilágban él a komodói varánusz, amit sárkánygyíknak is neveznek. Gyíkszabású hüllő. 30 cm
hosszú nyelve van, harapása mérgező. A hímek elérhetik a 3 métert is!
3. A tanárok között van 3 Zsuzsa néni, 2 Laci bácsi és 2 Edit néni is. Ági
néni azonban csak egy van!

Álmok
A pizsama
Egyszer álmomban pizsamában mentem iskolába. Így voltam az
osztályban és a kertben is. De senki sem vette észre. Otthon sem tűnt
fel senkinek.
Este lefeküdtem. Amikor elaludtam, felébredtem. És képzeljétek,
tényleg pizsamában voltam!
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Egy rossz álom
Van egy visszatérő rossz álmom, aminek nem tudom a végét. Egy
szoba közepén állok, a szobában fúj a szél, és beszél hozzám egy
hang, amitől nagyon félek. Ilyenkor felébredek, pedig attól még,
hogy rossz az álom, nagyon szeretném megtudni a végét.

Haikuk*
A sárgarigó

Hullólevelek.

nehéz szárnyával csapkod.

Csillogó tó tükrében

Az eső zuhog.

látom magamat.
Fekete varjú
sötét éjszakában száll.
A tél már itt jár.

* A haiku japán versforma. Három sorból áll, a sorok szótagszámai: 5, 7, 5.
A haiku a természetről, az évszakokról szól.
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Viccek
– Hallja, szomszéd, a kutyája megette két tyúkomat!
– Köszönöm, hogy szólt. Akkor ma már nem adok neki vacsorát.
Két kamera megy az utcán. Az egyik elfárad, kérdi a másik:
– Felvegyelek?
Két kalóz beszélget egy sörözőben.
– Mi történt a lábaddal?
– Belelőttek.
– Mi történt a kezeddel?
– Levágták.
– Mi történt a szemeddel?
– Viszketett, és a kampós kezemmel megvakartam.
Két homokszem száll a sivatag fölött. Az egyik azt mondja:
– Leszállunk?
Mire a másik:
– Ebbe a tömegbe?
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Képvers

VIRÁGOK
VIRÁGOK
ÉDES
KIS
V
I
R
Á
G
O
K
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BESZÉLNI
TUDNÁTOK
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K
TITEKET HAJNALIG
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Mamut a múzeumban
Egyszer volt, hol nem volt egy mamut. Egy múzeumban
állt a kardfogú tigris és a barlangi medve között. Az egyik
éjszaka, amikor már több mint 100 éve ott álldogált, nagyon megéhezett. Körülnézett a büfében, de nem talált
semmi fogára valót. Ezért kiment a múzeum előtti parkba,
és lelegelte a fák leveleit. Amikor jóllakott, visszacammogott a helyére. Másnap a teremőrök, a látogatók, de még a
múzeumigazgató sem tudta, hová tűnhetett nyáron a sok
lomb a fákról.

Hol itt az igazság?
Ha otthon krimi megy a tévében, Juli a nagy, én meg
a kicsi.
De hogyha pókot kell a falról leszedni, rögtön én
leszek a nagy, Juli pedig a kicsi.
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Játék a szavakkal
Zápor, zuhogó

Öreg néni, tipegő

Niagara, zubogó

Alsógatya, fityegő

Szellő, suhogó

Síró, szepegő

Hóbagoly, huhogó

Vadnyugati levegő

Új mondóka
Ez felment a netre,
ez beírta,
ez ráklikkelt,
ez kijelölte,
ez az icike-picike mind letöltötte!
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Semmiség
Egyszer véletlenül láttam, hogy Zsófi anyukája egy
nagy, tömött nejlonzacskót ad Lilla mamájának.
El is felejtettem volna az egészet, ha nem
tűnik fel, hogy attól a naptól kezdve Lilla új
ruhákban jön iskolába. Új télikabát, új pulóver,
új tornacipő.
Lilla nem mond semmit, és Zsófi sem mond

Olivér

semmit, én meg nem kérdezek semmit. Előfordul,
hogy csendben történnek a dolgok.
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A buszmegállóban
Múzeumban voltunk az osztállyal. Hideg,
M
szeles idő volt. A buszmegállóban ült egy
bácsi. Maszatos volt a bőre, madzaggal
volt rákötözve a cipő a lábára. Sok zacskó
vvolt mellette.
Nekem nagyon fázott a kezem a kesztyűben. Elképzeltem a bácsi kezét.
Neki se kesztyűje, se zsebe nem volt. Féltem, hogy megszólít minket. Nem
tudtam, mit kéne neki mondani.
Hangosan mondta, a bácsi biztosan meghallotta. Nagyon szégyelltem
magam, de nem szóltam. Ha Zsófival összeveszik valaki, az semmi jóra nem

Anna

– Menjünk arrébb! – szólt Zsófi fintorogva.

számíthat.
– Beszélj inkább magadban, ha már úgysem mondasz jót! – morogta
halkan Olivér.
Örültem, hogy Olivér ezt mondta.
sz
Kicsit közelebb is léptem hozzá. A busz
megérkezett. Mi fölszálltunk, a bácsi
nem.
Amúgy lehet, hogy nem is bácsi volt,t,
hanem fiatal férfi. Csak nem látszott a
maszattól és a hunyorgástól.
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Karácsonyi lapok

Téli szünet után Ági nénitől képeslap méretű papírokat
kaptunk. Azt mondta, ezek karácsonyi lapok, írhatunk
rájuk.
A táblára felírta:
Mi a jó a karácsonyban?
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A bátyám, Janó Angl
iában él Judy val, a
feleségével. Csak ka
rácsonykor jönnek ha
za.
Szeretem Janót, min
dig a nyakába vesz,
és
szaladgál velem a há
zban. Olyankor apa
kiabál, nehogy leverjü
k a csillárokat. Anya
kiabál,
nehogy feldöntsük a
fát. Én meg a magas
ban
vihogok. Lehet, hogy
jövŊre már nem bír
el a
bátyám, de az idén
még remekül elroha
ngált
velem.
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Szerelem
Peti a nagyszünetben odaállt
Kata elé, és jó hangosan, hogyy
mindenki hallja, megszólalt:
szes
– És tudd meg, hogy az összes
mes!
fiú az osztályban beléd szerelmes!
Kata szép is, okos is, nekem mégis jobban tetszik Lilla. (Még
akkor is, ha Péter azt mondja, egy szemüveges lány nem lehet szép.)

Dávid

Most mit csináljak? Menjek oda Katához? Vagy Petihez? Esetleg
Lillához? S főleg: mit mondjak nekik?

60

Szöv-A-4-Én-te-mi-3-diák.indd 60

2009.05.27. 14:27:12

Bálintné

Múltkor levelet kaptam Zsófitól
Zsófitól matekórán
matekórán. Szerencsére eg
egymás mellett
ülünk, így szinte veszélytelen a postázás. Ezt írta:
Képzeld, a szünetben Bálint megkért, hogy mutassam meg a matekházit, mert
pont a matekfüzetem van telefirkálva a nevével. Lehet, hogy tetszem neki?

Kata

nem volt ideje megírni. ENGEM KÉRT MEG!!! Nem tudtam, mit tegyek, mert

Belementem a levelezésbe, úgyis könnyűek voltak az osztások.
Lehet. De tegnap Julcsitól kérte el a matekleckét. Persze ettől még lehet, hogy
te vagy álmai királynője.
m
Zsófit azonban nem
nítani.
lehet elbizonytalanítani.
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Holnap az új pulcsimban jövök. Ha meglát, lehet, hogy találkozni akar velem
suli után. Aztán együtt járunk majd biciklizni meg moziba. 8 év múlva megkéri
majd a kezem. Csipkés menyasszonyi ruhám lesz! És Molnár Bálintné leszek!

Kata

Egyébként Bálint másnap nem is jött iskolába. Kézilabdázik, elengedték
egy versenyre.
Viszont hétfőn az én okos barátnőm behozta az öccse gekkóját, arról
zetismeret-órán. Nagyszünetben Bálint el sem ment mellőle,
mesélt természetismeret-órán.
mert folyton a gekkóról kérdezgette. Még a végén
hátényleg összeházasodnak!
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Két füzet

A sz
szünetben magához hív Ági néni. Az asztalán két füzet,
B
Balázsé és az enyém. Mindkettőben ugyanaz a hiba.

Bálint

– Már megint Balázsról másoltad a leckét! Nem azt
ígérted, hogy ilyen többet nem fordul elő? – kérdezi
szomorúan.
Valóban többször volt már, hogy nem írtam meg a
hétvégi házit. Az is igaz, hogy ilyenkor Balázsról másolta
tam le a leckét az óra előtt. De most nem. Most ő másolt lee rólam! (Azt
solta
mondta: zűrös
egy hétvégéje volt.)
ám.
Ági néni kérdőn néz rám.
…
Valamit válaszolnom kell…
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A meghívó
Amikor reggel belépek a terembe, látom, hogy vannak
ak
en
padok, amiken rózsaszín boríték virít, s vannak, amiken
nem. Az enyémen is van boríték. Kibontom.
ra!
De jó, Kata meghív a szombati születésnapi partijára!
Ránézek a szomszéd padra, ahol Lilla ül: üres.
Kata is, Lilla
Liilla is a barátnőm. Zsófi a szünetben meg
gg
megkérdezi:
– Ugye eljössz?
semm
mit. Egész nap
semmit.
hallgatag.

Anna

Lilla nem szól

Még négy napo
om
o
napom
van szombatig.
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Dávid

Hősök
Hát igen, a márciusi hősök! Vágtattakk
a csatában, titkos gyűléseket szervez-an
tek, amikor pedig nem harcoltak, olyan
uljuk!
verseket írtak, hogy máig azokat tanuljuk!
nek lenni. De azért én megMa bezzeg sokkal nehezebb hősnek
próbálom.
ta a március
Mindenki azt mondja, hogy amióta
15-i ünnepségen én játszottam Petőfifi Sándort,
eengedem az
rám se lehet ismerni. A lányokat előreengedem
ris ott termek és
ebédlőben. Ha a kicsiket bántják, máris
intézkedem. Ha Ági néni leejti a krétát, én érek oda elsőnek, pedig az utolsó
padban ülök.
De ebbe azért bele lehet fáradni. Ilyenkor irigykedve nézem Petit. Peti
meg
is megváltozott,
csak más példak
képet
választott magának.
F
Fekete
pólót hord, rajta egy
v
vicsorgó
halálfejjel. Igyekszik
is hasonlítani egy vicsorgó
halá
halálfejhez.
Egyre jobban sikerül
nek A szünetekben körbejár, és
neki.
jól kkioszt mindenkit.
De néha Peti is elfárad. Egyszer
láttam az udvaron, hogy egy katió
cát óvatosan
egy falevélre tett.
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Titkos álruhák

Zsuzsi

Már nagyon várom a farsangot. Nem is tudom, miért, hiszen a többiek kijelentették, hogy dedós dolog a jelmezesdi.
Mi Lillával mindenesetre két hétig készítettük a jelmezünket. Varrtunk, ragasztottunk, s közben remekül mulattunk. Azon nevetgéltünk, milyen furcsa
lesz ott állni egyedül beöltözve.
Most, hogy már csak néhány nap van hátra, kiderült, hogy mégis mindenki beöltözik. Persze mindenkinek megvan rá a magyarázata.
– Nekem sajnos muszáj. A mamám annyira készül…
– Én megígértem a barátnőmnek, hogy páros jelmezben leszünk…
– Eszembe jutott egy remek jelmezötlet. Most azt bütykölöm…
– Elmegyünk a kölcsönzőbe, kiveszünk egy Shrek-jelmezt, ez a legegyszerűbb…
Legjobban az utolsó mondat bosszantott fel bennünket. Mi is Shreknek
és Szamárnak akarunk beöltözni! Csak mi meglepetésnek szántuk. Milyen
g
régóta készülünk rá,, aztán tessék,, valaki besétál a kölcsönzőbe,, és jjobban fog
nt mi!
kinézni, mint
Bár az is igaz, hogy
ném el
nem cserélném
etet a
ezt a két hetet
kélevilág legtökélemezére
tesebb jelmezére
sem!
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Délutáni focimeccs
Matyival délután lementünk a térre. Amikor be
Matyi
akartu
akartunk állni focizni, csak engem engedtek be.
– Ő nem játszhat – mutatott egy nagyfiú Matyira.
A többi
többiek hallgattak.
– De miért? – kérdeztem csodálkozva.
– Te is tudod nagyon jól. Ezekkel nem játszunk.
Matyi nem szólt semmit, lesétált a pályáról. Én még

Peti

ma
ott maradtam
egy darabig, néztem, ahogy a labda
láb lábra jár, aztán Matyi után indultam.
lábról
Néha van annál fontosabb, mint egy délutáni focimeccs.
focim
meccs.
ni
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Kötélmászás
A tornaóra
torna
végén Zsuzsi mindig megkéri Sanyi bácsit, hadd próbálja
ú
meg újra.
– Biztos?
B
– kérdezi Sanyi bácsi.
– Biz
mászni
Biztos – hangzik a válasz, és Zsuzsi elkezd felmászni
a kötélen
kötélen.
Nagyoka
nyeNagyokat szuszog, szédül, reszket a karja, izzad a tenyere. Alig ju
jut feljebb. Néha elfojtott kuncogást hall magaa
mögö
mögött, de nem foglalkozik vele.
Egy
ogyy
Egyszer majd megküzd vele, megoldja. És hogy
minden
mindenkinek van egy feladata, amivel meg kell

Lilla

SSanyi bácsi azt mondja, Zsuzsinak ez a feladata.
ladaata
ata.

küzdenie
küzdenie. Nem sikerül rögtön. Dolgozni kell vele.
Zsuzsinak a kötélmászás.
Bálintnak a reggeli felkelés.
Zsoltnak a matematika.
Katának a nővére.
Dávidnak a helyesírás.
Annának a sötét szoba.
És neked?
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Táltos bicaj
Bálint születésnapjára új biciklit kapott. Ki is jelentette:
– Szuperkönnyű, szupergyors, szuperextraspéci. 21 sebességes!
– Na persze, mi más! – mondtam, pedig nekem csak egy régi bringám
van, kicsit öreg, kicsit kopott. Zsolt egyszer meg is jegyezte, amikor lelakatoltam:
– Minek lakatolod le, nem kell ez már senkinek!
Eljártunk a bányató melletti ugratóra. Amikor elindultunk, Zsolt mindig

Dávid

belehúzott, én meg lassan lemaradtam mögötte. Az út egy erdőn vezet keresztül. Mire kiértem a fák közül, ő már négyszer-ötször körbement a pályán.
Egyszer, amikor az erdőben megint eltűnt a szemem elől, én meg iparkodtam utána, hangokra lettem figyelmes:
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Ki mit tud?
Ki mit tud? lesz az iskolában. Bárki felléphet. Biztosan lesz bűvész, énekes,
versmondó, zsonglőr, bábjátékos, zongorista, hegedűs… És táncosok!
Néhány lány összefogott az osztályban, együtt akarnak táncolni. Én is
szívesen táncolnék, de engem nem hívtak. Igazuk van, egy dagi nem néz ki
jól a sok széplány között.
Tetszik a zene, amit választottak. A szünetekben már próbáltak is, de mindig összevesztek a következő mozdulaton. Nekem lett volna néhány ötletem, mert otthon sokat táncolok a szobámban, de nem szóltam semmit.
hazafelé menet megmutattam neki
az ötleteimet. Nagyon nevettünk,

Zsuzsi

Lilla, a barátnőm is táncol majd. Ebéd után,

mert a járókelők nagy szemekkel
nézték a „műsort”!
Másnap újra próba. Lilla tanítgatta a többieknek a mozdulatokat, amiket mutattam neki. Aztán
rám szólt:
obban
– Gyere, mutasd meg te! Te sokkal jobban
tudod!
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– Itt a végállomás, leszállni! Vége van a gyereknapnak.
Két idősebb fiú állta el Zsolt útját. Ők is biciklin ültek, és elég elszántnak
tűntek. Szerencsére engem nem láttak meg.
– Valahogy ki kell húzni Zsoltot a slamasztikából – gondoltam.
Támadt egy ötletem. Leoldottam a láncot a biciklimről és észrevétlenül a
közelükbe lopóztam. Megvártam a megfelelő pillanatot, és kiugrottam a bokorból. Két lépéssel a nagyfiúk mögött voltam. Mielőtt észbe kaptak volna,

Dávid

már kattant is a lakat: a lánccal összefogtam a biciklijük két hátsó kerekét.
Aztán futás! Hallottam, hogy az egyik fiú a nyomomban lohol. Felpattantam a bringára és veszettül tekerni kezdtem. Csak utána mertem hátranézni.
Hát, nem sokon múlott!
Zsolt is épségben megú
megúszta a kalandot, mert ő is
nyomban menekülőre fo
fogta. És a két kemény srác?
el
Gondolom, még elbíbelődtek
egy darabig a lakattal.
Érdekes, az eeset óta nem maradok Laci
mögött
mögött. Lehet, hogy megtáltosodott
bicaj
a bicajom?
Te mit gondolsz?
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Kicsit izgultam, mert fiúk is voltak az osztályban, nem akartam, hogy kinevessenek. Inkább magyarázni akartam, mint mutatni. Végül egyszerűbb volt
mutatni.
– Miért nem táncolsz velünk?
– Á, én nem. Ekkora hassal nem ugrálok a színpadon. De szép tőled a
meghívás.
– Akkor bő pólóban táncolunk. Abban se a kicsi, se a nagy pocak nem
látszik. Egyébként is láttam a tévében egy Buenos Aires-i fesztivált, ott csupa
– Hát… meggondolom.
Igazából nem gon-

Zsuzsi

duci nő táncolt. Ők voltak a legjobbak. Nos?

dolkodtam, csak nag
gyon
boldog voltam.
H
Hetente
két délután
fogun készülni. A sok ugráfogunk
lástó még fogyhatok is. Mi
lástól
leszü a legjobbak!
leszünk
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Ha felnövök
Most, hogy még csak gyerek vagyok, biciklizek
zek és buűjtöm az
szozok, mert nincs jogosítványom, összegyűjtöm
írgyűjtő
ő
újságpapírt, mert elsők akarunk lenni a papírgyűjtő
ckot,
versenyen, szétlapítom az ásványvizes palackot,

Olivér

mert ettől a nővérem frászt kap.

És ha felnövök,
biciklizek és buszozok,
összegyűjtöm az újságpapírt,
szétlapítom az ásványvizes palackot,
mert ezen a Földön élünk, vigyáznunk kell rá.
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Töprengés
A híradó vag
vagy untat, vagy megrémít. Csak akkor nézem, ha állatos hírek
vannak benne:
benne
„Leopárdbébi született az állatkertben.”
„Megérkezett az első gólya.”
„Megnyílt a 22. Nemzetközi Kutyakiállítás!”
s!”
Csak hát mostanában sokkal több a szomorú hír:
„Tiltott bálnavadászat…”
„Mentsük meg a jegesmedvéket!”

Anna

„Pandák a kihalás szélén…”

Nézem a tévét, és tanácstalan vagyok.
n?
Hogy segíthetnék én a pandáknak Ázsiában?
A bálnáknak az óceánban?
A jegesmedvéknek az Északi-sarkon?
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Hurrá, elindultunk!
A kalauz belefújt a sípjába, és a vonat nagyot rándult. Hurrá, elindultunk!
Megkezdődött a háromnapos osztálykirándulás! Mindenki az ablakokra
lapulva integetett.
Egyedül Dávid maradt ülve. Apukája korán kezd dolgozni, nem várta meg
a vonat indulását.
A peronon a szülők egy csoportban álltak. Vicces volt látni őket így együtt,
mintha ők is egy osztály lennének. Megkaptuk az utolsó jó tanácsokat:

Bálint

– Mindennap vegyél tiszta ruhát!
– Kend be magad, ha napra mész!
– Vigyázzatok magatokra!
Aztán lassan eltűntek a szemünk elől. Csak Zsófi apja szaladt a vonat mellett integetve, de ő sem bírta sokáig az iramot.
Alighogy leültünk, szörnyen me
megéheztünk. Mindenki
ú
az útravalóját
bontogatta.
És elindult a cserebere…
– Három ropit adok
eg nápolyiért!
egy
– EEgy mentolos cukrot
ké sajtos tallérért!
két
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Boszik
Este a táborban alig vártam már,
hogy Katával beszélhessek. Feltétlenül el kellett mesélnem neki az aznapi megfigyeléseimet.
– Észrevetted, hogy milyen furcsán viselkedik Lilla és Zsuzsi?
– Neked is feltűnt? Nekem is! Amióta nekik is van boszorkányos könyvük,
egészen megváltoztak.
– Képzeld, ma éjszaka hallom, hogy valaki kimegy a szobából, körülnézek,
ablak alatt!
– Azt akarod mondani, hogy macskává tud változni? Tényleg, most, hogy

Zsófi

hát Lilla ágya üres! Kinézek az ablakon, látom, hogy egy macska oson el az

mondod, amikor gyűjtöttük a füvet a kecskéknek, rám nézett, s volt a nézésében valami macskaszerű.
– Gyanús, nagyon gyanús…
Másnap este a nyitott ablakon keresztül kihallgattam Lilla és Zsuzsi beszélgetését. Ezt hallgassátok!
n furcsán
– Észrevetted, hogy milyen
viselkedik Kata és Zsófi?
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Egy óra alatt elfogyott a háromnapi édességkészletem.
Kata chipset hozott, de nem tudta kinyitni. Odaadta Zsoltnak, aki most
dzsúdózik. Azt hitte, komoly ellenféllel van dolga. Nekiveselkedett, és egy
mozdulattal széttépte a zacskót. Ott ültünk nyakig chipsben. Amíg mi megpróbáltuk összeszedni a chipset, Peti a mamájával mobilozott. Vajon mi
lehet az a fontos fél órával az elindulás után?
Néha még jöttek utasok, akik ülőhelyet kerestek. Érdekes módon senki
nem ült le a közelünkben, pedig volt még üres hely bőven.
Peti és Levi egy ütemre bólogatott, mert megosztoztak egy fülhallgató
két végén. Zsuzsi és Lilla egy tinimagazinba bújt, s néha ezt lehetett hallani:

Bálint

– Hú, de helyes…
– Á, szerintem nem is néz ki olyan jól…
Ági néni néha felkiáltott:
– Ezt nézzétek, gyerekek, milyen szép! – S
elmondta, hogy éppen milyen vidékk mellett
haladunk el. Tényleg szép volt a táj,
de minket valahogy jobban érdekeltt
a game-boy Tom kezében, mert ottt
még szörnyek is voltak!
káAmikor leszálltunk, a baseballsapkápmat a vonaton felejtettem. Jó kis sapka volt, egy angol klubcsapat neve
volt rajta. Vajon most ki viseli?
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– Ühüm, amióta ők is a boszorkányos könyveket bújják, mintha kicserélték volna őket.
– Szerintem Zsófi megbabonázott egy macskát. Egész éjjel a lábtörlőn
– Én meg tegnap délután láttam, hogy füvet gyűjtenek a kertben. Vajon
mire kellett nekik?

Zsófi

nyivákolt. Fel kellett kelnem, de alig tudtam elkergetni.

– Biztos valami varázsitalt készítettek belőle.
– Hát ez az! Tegnap Kata csúnyán összeveszett Annával. Aztán ma reggelre Anna belázasodott, és egész nap ágyban kell maradnia.
– Hát ez gyanús, nagyon gyanús…
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Éjszakai rémüldözés
Néhány fiúval elhatároztuk, hogy megijesztjük a lányokat. Egész nap azt
tervezgettük, hogyan hajtsuk végre a nagy műveletet.
– A cél: halálra rémiszteni a lányokat – mondta Bálint sokat sejtető mosollyal.
Végre eljött az este. Egyedül Balázs nem tartott velünk, mert őt csak a
tudomány nagy kérdései foglalkoztatják mostanában.
– Ne haragudjatok, de én ilyen gyerekes dologban nem veszek részt
– mondta, és lefeküdt aludni.

Peti

Megvártuk, amíg minden elcsendesedik, és akcióba léptünk. A lányok
faháza a tábor másik végén volt. Odalopóztunk az ablak alá. Nyitva volt.
Bentről halk beszélgetés hallatszott.
– Akció indul – suttogta Bálint.
Több se kellett! Dávid rázni kezdte a bokrot, Bálint egy kólás palackba
huhogott, én pedig egy rozzant bádogvödörből csaltam elő kísérteties
hangokat. Levi volt a legmagasabb, őt terítettük le lepedővel. Felágaskodott
az ablak előtt és a lepedő alatt fel-le kapcsolgatta a zseblámpát, miközben
mély hangon mennydörögte:
– Húúú! Én vagyok az erdő szelleme. Eljöttem hozzátok, hogy magammal
vigyelek titeket a sírba. Hahahaha!
Pillanatnyi csend. Aztán a várva várt sikoly helyett Kata méltatlankodó
hangja:
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Ciripelés
Rengeteg dolog történt a három nap alatt:
Voltunk a péknél, ahol megtanultuk, hogyan készítik a kenyeret. Először
mindenki dagasztani akart, de két-három gyúrás után abbahagytuk izomlázra hivatkozva. Végül Ági néni dagasztotta be a tésztát. Meg is tapsoltuk!
Egyik délután kirándulni akartunk a szomszédos erdőben, de szakadt az
eső. Bevittek minket a faluházba, lejátszottak egy filmet egy nyekergő vetítőgépen a falusiak szokásairól.
– Egy DVD-lejátszó nem ártana – jegyezte meg
A
Amikor énekeltek a nénik, az vicces volt. A ruhájjuk nagyon tetszett, tele volt fodrokkal. Állítólag

Zsuzsi

Bálint jjó hangosan, de mi nem nevettünk rajta.

kkilenc alsószoknyát hordtak. Néha tizenkettőt.
Va
Vagy tizennyolcat. Százat!
Elm
Elmentünk az ottani gyerekek iskolájába is. Csak
nyo pici terem van benne. Szerintem a mienk
nyolc
so
sokkal
szebb. Viszont akkora udvaruk van, amekko sosem láttunk. Kerítés sincs, ezért az erdő is
korát
az iskolaudvar része.
Éjj nagyon nagy volt a csönd. Csak a tücsökzeÉjjel
ne hallatszott be a hálóba. Az ágyon kuporogtunk,
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– Ide figyeljetek, fiúk! Nincs jobb dolgotok, mint este lepedővel a fejeteken mászkálni? Nevetségesek vagytok!
– Különben is, titkos dolgokról beszéltünk – kontrázott Zsófi, és becsukta
az ablaktáblákat.
Csalódottan egymásra néztünk. Úgy látszik, a lányokat már tisztességesen megijeszteni sem lehet. Mit volt mit tenni, visszaindultunk.
Sötét volt, csak a hold világított. Már majdnem elértük a faházat, amikor
rettenetes dolgot láttunk. Egy hosszú emberforma árnyék vetült a fűre. Két

Peti

husáng volt a kezében, a fején rémisztő dudorok nőttek, de a legszörnyűbb
az volt, hogy pont felénk közeledett.
– Soha többet nem ijesztgetem a lányokat, ígérem, csak ezt éljem túl
– gondoltam, s felkészültem a legrosszabbra.
– Fiúk, most már tényleg itt az ideje lefeküdni!
A kísértet Ági néni hangján szólt hozzánk. Ahogy közelebb ért, láttuk,
hogy valóban ő az, hajcsavarókkal a fején. A két kezében egy-egy tekercs
csomagolópapír volt a holnapi vetélkedőhöz.
Aznap este még sokáig nem tudtam elaludni.
Végül mégiscsak sikerült halálra rémíteni a lányokat. Nem fogjátok kitalálni,
ez kinek sikerült: Balázsnak!
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zseblámpáztunk, és olyan csujogatókat találtunk ki, amilyeneket reggel egy
nénitől hallottunk. Muszáj volt nevetni. Ági néni ránk is szólt:
– Váltsátok fel a vihogást kuncogásra, különben némaságot rendelek el!
Még reggel is jókat mulattunk az éjszakai költeményeinken:

Zsuzsi
883
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Éppen egy tisztáson pihentünk a nagy túra közben, amikor odalépett a
lányokhoz.
– Ezt nézzétek, milyen szép! – mondta csillogó szemmel, s szétnyitotta
markát.
Egy óriási imádkozó sáska volt a tenyerében. A lányok nagyot sikoltottak, és
szaladtak szanaszét. Balázs nem értette, mire ez a nagy riadalom, és tanácstalanul nézett körbe. Bálint odalépett hozzá, s elismerően kezet rázott vele:

Peti

– Öregem, ez szép munka volt!
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Hol a mozi, hol a pláza?

Füldugót! – vagy megőrülök.

Ez itt csak a bába háza.

Kemencében kenyér sül,

Ez a boci nagyon bőg,

De mire az elkészül,

Nem leli a tusfürdőt,

Telerakom magam csipsszel,

Belelépett a nagy sárba,

Az én gyomrom sosem viccel.

Nem mehet istálló-bálba!

Hová tűnt a térerő,

Teljes lett az osztálylétszám,

Mért oly süket az erdő?

Fenn ülünk a nagy tyúklétrán!

Fafaragást tanultunk,

Akkora a csönd ma éjjel,

Sebtapaszhoz jutottunk!

Fel nem fogom én ezt ésszel!

Zsuzsi

Ciripel a sok-sok tücsök.
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Drága Nagyi!
It t Csákváralján so
kszor eszembe ju
t, amit
meséltél a gyerekk
orodról, hogy ho
g
ya
n
őriz ted a
libákat a réten, és
hogyan mentete
k
ka
rá
csonykor az
éjféli misére.
It t már nincsenek
libapásztorok , so
k a modern épül
autó.
et és az
A szállásunk mel
lett van egy torn
ácos, szalmatetős
és képzeld, diófa
ház,
áll a kertjében, úg
y, mint a ti régi há
udvarán!
zatok
Mindig, amikor el
megyünk mellett
e, az t képzelem, ho
ilyen volt a ti háza
gy
tok, meg hogy te
is kislány vagy, és
szol a diófa alat t.
ot t játSok puszi: Kata
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Szia Apa!
Képzeld, az itteni fiúk kih
ív tak egy focimeccsre.
A legkisebb volt a legü
gyesebb a csapatban.
Rögtön a
kezdés után rúgott is eg
y gólt nekünk . Ennek a
fele se tréfa, gondoltuk. Összesze
dtük magunkat, és a fé
lidő végére
már 3:1-re elhúztunk. De
az tán a helybéliek bírtá
k jobban
az iramot, nekünk meg
semmi sem sikerült. A
vége 5:4
lett, nekik! De azér t ne
m keseredtünk el nagy
on. Meccs
után meghívtak minke
t körözöttes kenyérre m
eg limonádéra. Ilyen jót még nem
et tem.
Dávid
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Szia B
át yus!
N em
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AKÁCIÓ!
Hú, hát ezt is túléltük! Ha belegondolok, nem is volt olyan rettenetes. (Főleg
így, a nyári szünet előtt néhány nappal!) Azért sok minden megváltozott
szeptember óta, mert mi is sokat változtunk.
Bálint felfedezte, hogy a focin túl is van élet, ezért többször jár Balázzsal
bogarászni, ritkábban vesz részt a meccseken.
A csapat balhátvédje Dávid lett, végre bekerült a „nagy csapatba”, ezért

Bálint

nem ér rá Tommal game boy-ozni.
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Kész szappanopera!
Az osztálykiránduláson rendesen összekuszálódtak a szálak.
Anna összebarátkozott Zsuzsival, emiatt Zsófi nem áll szóba Annával,
ezért aztán jókat beszélget velem.
Dávid, Kata állítólagos nagy szerelme többször rámosolygott Annára.
Anna viszont a lovakba szerelmesedett bele, így a hörcsögének nem sok jót
jósolunk.
Zsófi sokat beszélget Bálinttal, úgy néz ki, ők tényleg egy pár lesznek.
Ásó, kapa, nagyharang.

Lilla
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Tom egyre jobban beszél magyarul, ezértt szívesebgyartt is
ben van velünk. Év végére még a Talpra magyart
megtanulta!
Matyi összebarátkozott Leventével, ezért Zsolt
ó köti le,
megsértődött rá. Zsolt szabadidejét a dzsúdó
er még
szép eredményei vannak. Lehet, hogy egyszer
büszkék leszünk, hogy is
mi
ismerhettük? Biztos, ami

Bálint

bizto
o én aláírattam vele az
biztos,
osz
osztályfényképet…
Hogy mi lesz jövőre?
Van aki másik iskolába
Van,
m
megy,
van, aki más osztályba. Ott
sik
az ötödikben már
l ő k
keményedik a helyzet. A ffelnőttek
legalábbis ezt állítják. Majd meglátjuk. Én még nem
fo
foglalkozom
vele, mert mindjárt itt a
VAKÁCIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!
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És én? Szerintem Olivér tényleg helyes, ezért aztán úgy teszek, mintha
észre se venném. Zsófi szerint ez a jó taktika, s egy-két év múlva beérik a
munkám gyümölcse…
Apu és anyu egyre többet sopánkodnak, hogy nem lehet rám ismerni.
A nagyi azt mondja, hogy a kamaszkor küszöbén állok. Ez elég fenyegetően
hangzik, de én egész jól érzem magam a bőrömben.
Egyedül Ági néni áll rendíthetetlenül a helyzet magaslatán, de tőle sajnos
elbúcsúzunk, mert jövőre új osztályfőnökünk lesz.

Lilla

Hát most ennyi, folytatás szeptemberben!
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