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Minden jog fenntartva!

 

 

 

 

Az idő halad, a dolgok történnek, és ami elmúlt, az elmúlt. Nincs többé. Csak egy egyszerű emlék
marad az utókornak…

Vagy mégsem?

 



1.
 

A történet Albertirsán kezdődik, egy egyszerű kis városban. Az élet haladt a maga módján. A
felnőttek haladtak a munkába, a diákok pedig tisztességes tanuló módjára robogtak az iskolába
tanulni, hogy magukba szívják a tudást, hogy a tanítók és a szüleik büszkék legyenek rájuk, és persze
a saját maguk érdekükben is. Persze nem mindenki, de biztos van tíz százalék, ami így tett. A két
hetedikes  lurkó,  akikről  szól  a  történet,  természetesen  nem  tartoznak  ebbe  a  szorgalmas  tíz
százalékba. Ők csak ültek a leghátsó padsorban, és szorgalmasan foglalkoztak minden okossággal,
ami éppen nem az órához tartozott. Azért néha oda is figyeltek, de nem igen vitték túlzásba.

- Hmmmm... Matek… - Sóhajtott fel Kálmán az unalomtól. – Az egyetlen ahol természetes, hogy
egy reggelire a húsz almából befalsz tizenkettőt, és reggel még hajnalba is elmész a zöldségesbe
venni hetvenöt kilo krumplit. Ennek semmi értelme.

- Nincs hát. – Mosolygott Gábor. – Ez csak matek.

- Csinálom is a fizika házimat! – Előkapta a fizika füzetét, de reakciója erre is hasonló volt. – Na
ez sem sokkal értelmesebb. Inkább rajzolok.

Gábor elvette a füzetet és belenézett.

- Te le sem írtad a házit! Akkor meg most mit sírsz?

- Hát ez az. Ennek semmi értelme. Nincs is benne semmi. Amúgy jó, hogy második órán kérdezem
meg. Nézd el nekem. De milyen nap van ma? – Közben matatott a táskájában.

- Péntek.

- Jó hogy szerdára pakoltam be. – Elröhögte magát.

A tanítónő felfigyelt a beszélgetésre és odakiabált mérgesen. Amúgy is morcos volt és most még
kiabálnia is kellett.

-  Ha ennyire tudjátok az anyagot, akkor tessék kijönni és megtartani az órát helyettem! Ne
dumáljatok állandóan!

- Csak megkérdeztem, hogy hogy kell ezt kiszámolni tanárnő. – Gábor felszólalt.

- Akkor tőlem kérdezd! A hülyeséget nem tűröm!

- Kikérem magamnak, nem vagyok hülye. – Dünnyögött Kálmán óvakodva nehogy a tanárnő
meghalja.

A tanár visszafordult és táblára tovább irkálva az egyenleteket folytatta az órát. Kálmán pedig
folytatta a motyogást.

- Még hogy hülye. Hát… meg vagyok sértve.

Kálmán csak duzzogott mosolyogva, Gábor pedig röhögött rajta diszkréten. De mindegy volt,
hogy diszkrét e vagy sem, mert a tanárnő így is besokallt.



- Na most volt elég! Azonnal húzzatok ki a teremből, és ott vihogjatok.

- De tanárnő! Én csak…

- Semmi de! – Vágott közbe Kálmán szavába. – Kifelé!

- Csendben maradunk! Vagy elülök én. – Védekezett Gábor a kiküldéstől.

Gábort az első padsorba ültette, Kálmán pedig maradt leghátul.  Már csillapodtak volna le a
kedélyek, amikor Gábor hátranézett és elvigyorogta magát. Ezzel eljátszották az utolsó esélyüket is,
hogy benn maradjanak és szépen ki lettek rakva a teremből, fejenként egy-egy igazolatlan órával.
Nem veszítettek sokat, mert így sem figyeltek órán.

- Na és most?

- Röhögjünk azon, hogy mekkora barmok voltunk. ennyire még sosem untam magam órán. –
Vigyorgott Kálmán. – Nem tudom, de ne itt  a folyosón üldögéljünk, már ha kizavartak minket.
Menjünk az udvarra. Elvégre nyár van. Szívjuk magunkba a napfényt. – Ezzel ki is ment Gábor pedig
követte.

Kint  óvatosan kellett  mászkálniuk,  mert a tanárok látták az ablakból  az egész udvart  így a
mászkálási lehetőséget kifújva elvonultak a tornaterem mögé és oda ültek le diskurálni. Beszélgetés
közben bambultak át a szomszéd udvarban ahol kifigyeltek egy kóbor rókát. Gábornak felötlött egy
igen érdekes ötlet fejében.

- Csináljunk kis állatkertet!

- Persze… És hozzunk bele kis elefántokat.

- Lüke! Nem. Ilyen kis állatokkal, mint ez a róka például, meg foghatnánk őzet meg minden kis
valamit ami itt van a környéken.

- És hol tartanád? Füled mögé dugod?

- Persze… A fülem mögé, az őzet meg a hónom alá… Arra gondoltam kerítenénk el helyet nekik és
úgy.

- És hol?

- Unokabátyád nem adja oda a telkét? Ott van a házatok mellett üresen tök nagy rész.

- Ha azt nem is de a mi kertünkben lehet szerintem. Öregapám szegény már nem nagyon bírja a
kertet művelni, szóval szerintem mehetne ott. Bár öreganyám lehet rinyálna érte.

- De te tojsz arra, amit ő mond.

- Igazad van. Na akkor gyere át suli után úgyis csak öt óránk van.

- Jó. Hát hazamegyek, falok egyet és már tekerek is át hozzátok. Szerintem fél kettőre ott is
vagyok.

- Jól van. Meglessük miből élünk, és az alapján alkotunk valamit. Tyúk az már van az tuti.

Úgy is lett. A maradék három órát nehézkesen végig ülték majd kivárták a buszt és robogtak



haza.

Kálmán gyorsan átöltözött majd behuppant a TV elé ebédelés közben még várta komáját. Gábor
eközben át sem öltözött csak gyorsan összeütött egy szendvicset és már pattant is fel bicikliére.
Körülbelül pont a megbeszélt időre ért oda. Fél kettőre. Kálmán nem hallotta, hogy megjött így a
nagymamája vezette be őt a szobájába.

- Na mi van bolond? Hát milyen fogadás ez?

- Ja hogy itt vagy… Máskor ne osonj! – Vigyorgott Kálmán.

- Itt kiabáltam!

- És? Benn vagy, vagy sem? – Belebambult mélyen Gábor szemébe komoran. – Na ugye. Nem
értem hol itt a problematika. – Felállt majd elindult kifelé. – Na, gyere! Belesünk a kócerájba mink
van, aztán átnézzük a terepet, hogy mit és hogy csináljunk.

A garázsban találtak összetekert kerítésdrótot, és pár lécet, de nem valami sokat. Kálmán már
most nem fűzött nagy reményeket az egészhez. Ezután kimentek a kertbe és kémlelték a terepet.
Terület  ugyan  megvolt,  de  építési  anyag  hiányában  nem tudtak  nagyon  mit  kezdeni.  Kálmán
panaszkodni is kezdett.

- Hagyjuk a francba! Anyagunk sincs, meg még lehet meg is szólnának, hogy mért tartunk ilyen
állatokat.

- Ne sírjál már.

- Mert hova a tökömbe akarod tenni akkor az állatokat? A föld alá?

-  Nem is mondasz hülyeséget! Milyen állati  lenne már,  ha lenne egy földalatti  állatkertünk.
Valami eldugott helyre a bejáratot megcsinálnánk, és a föld alatt akár merre mehetnénk, nem látná
azt senki.! Tényleg basszus… - Gábor elmerengett.

- És hogy a francba csinálnánk meg? Ránk omlik az egész te ész!

- Dehogy… Ki szokták támasztani a falat. Majd lopunk cuccot, vagy nem tudom, de csináljuk már
meg.

- Végül is egy próbát megér.

Miután Gábornak sikerült rávenni Kálmánt a bizarr ötletére nekiiramodtak a bejárat keresésének,
hogy elkezdhessék az ásást. Először a házuk melletti rétet járták körbe majd Kálmánnak megfordult
a fejében, hogy jobb lenne, ha saját birtokon lenne a bejárat. Mivel Gábor testvéreivel lakott, akik
elég kotnyelesek voltak, Kálmánékra jutott a választás, mert ő csak anyjával és nagyszüleivel lakott.
Kitalálták, hogy a bejárat a lakásban legyen, mégpedig a pincében, ezzel is megkönnyítve dolgukat,
azzal  hogy mélyebbről  kezdhettek.  Ám azonban ez semmit  nem segített,  ugyanis  az első kettő
centiméternél feladták. És ráadásul az idő is elszállt. Beköszöntött a hat óra Gábornak meg haza
kellett mennie. Azt viszont megbeszélték, hogy ezt még át kell gondolni, mert biztos van valami
megoldás.  Miután Gábor hazatért Kálmán megfürdött majd elvonult  a szobájába. Behuppant az
ágyába és nézte TVt. Gábor hasonlóan tett.

Másnap reggel Kálmán hét óra körül kopogásra ébredt. Valaki bekopogott az ablakán, amit nem
értett hogyan lehet ugyanis ahhoz be kellett mászni az udvarba, hogy bekopoghassanak. Azt hitte



valamelyik családtagja. Felkelt, felhúzta a redőnyt és egy dobozt talált az ablakban. Meglepődve
leste, hogy ez most mi és hogyan is van tulajdonképp. Kinyitotta az ablakot és behúzta a dobozt.
Nem volt túl nagy doboz. Mindössze egy érdekes óraszerűség volt benne és egy levél melyen a
kézírás  rettenetesen  hasonlított  a  sajátjára.  Lerakta  az  íróasztalára  majd  kiment  megnézni  ki
lehetett. Öregapja a kertben kapált így ő nem lehetett, öreganyja a tyúk udvarban söpört így ő sem
lehetett, anyja pedig a boltban volt tehát az is kizárva. Az utcaajtó is zárva volt és a kulcs sem volt
kinn. Nem értette. Ezután visszafeküdt ágyába a dobozzal és a levelet elolvasta.

 

Na ide figyuzz Rambó!
 

Előbb ezt olvasd el figyelmesen mielőtt azt a bizbazt elkezded nyomogatni! Amúgy meg ne félj
tőle, hogy idegentől kaptad, mert nem. Tudom, hogy körbelestél az előbb és nem tudod ki lehetett,

de nem baj. Jobb ez így. Elég az, hogy attól kaptad, akit a legjobban ismersz. Mint látod ez egy
furfangos óra. Nem lesz egyszerű megtanulni kezelni, de azt is tudom, hogy a következő pár órában
a Vargával sokat fogjátok piszkálni. Attól ne félj, hogy késni fog az óra vagy véletlen siet, mert ezzel
amit beállítasz annyi lesz az idő. Használata nem olyan bonyolult, mint hinnéd elsőre… A felső részt

tekergetve az évet ( Akár milliós nagyságrendben is!), az alsóval pedig a pontos időt tudod beállítani.
Hónap, nap, óra, perc. A tetején látsz egy kis infra szerű lámpát. Azt a felét kell előre tartani és

maximum öt méterre lévő felületen meg tudsz vele nyitni egy időkaput, amitől nem kell félni, nem
bánt. Ja és persze nem árt, ha beállítod oldalt, hogy + vagy -, mert ugyebár nem mindegy, hogy idd

ki a bilit, vagy vidd ki a bilit! A hely meghatározót a másik oldalán találod, ha felhajtod a fedelét,
csak vigyázz le ne törd, mert ha letöröd sok gubancot okozhat. Az igazi élet most fog nektek

elkezdődni. Pontosan nyolc óra tíz perckor ott lesz a Varga. Érezzétek jól magatokat!
Ja és az állatkertet felejtsétek most el… Bolond ötlet az még nektek!

 
Rambó Bonjorno

 

Kálmán még értetlenebbül  nézett  és  még kétszer  elolvasta.  Furcsa  volt  neki,  hogy  azon  a
becenéven van megszólítva, amit alig két hete talált ki magának mikor egy haverjával videókat
csináltak a házuk melletti réten. Továbbá azt sem értette, hogy honnan tud a levélben mindenről,
ami eddig történt még csak aznap reggel, és honnan tudja, hogy Gábor nemsokára ott lesz. Ugyan a
levél  tartalma  megmagyarázza,  hogy  talán  ön  magától  kapta  a  jövőből,  de  elég  hihetetlennek
hangzott  számára.  Mint  mindenki  másnak is  annak hangzana.  Kezébe vette  az  órát,  amikor is
meghallotta,  hogy öreganyja szólt,  hogy megjött  Gábor barátja.  Azonnal  ránézett  az órájára és
pontosan az volt, ami a levélben meg volt írva. Pontosan nyolc óra tíz perc volt. Azonnal kirohant,
hogy beengedje.

- Csá! Hallod! Kaptam egy levelet valakitől ma reggel, hogy jöjjek mert mutatsz valami érdekeset
és basszus mindent tudott rólam az aki írta, hogy hogyan fogok reagálni! Mi ez?

- Jól van, gyere már! – Kinyitotta a kaput és beengedte. – Tedd a biciklit ahova akarod. Gyere a
szobámba!

Bementek Kálmán szobájába majd magukra csukták az ajtót. Kezébe nyomta Gábornak a levelet.

- Na akkor most ezt olvasd el! Ezt meg én kaptam.



Gábor elolvasta és hirtelen azt se tudta miről van szó.

- Hogy mi van? Ne szivass már. Látom, hogy te írtad.

- Igen? Akkor mivel magyarázod ezt? – Felmutatta, amit a levél mellé kapott. – Na meg azt, hogy
a levélben meg van írva, hogy te pontosan nyolc óra tízkor fogsz ide érni, holott azt mi beszéltük
meg, hogy te csak délután jössz kettőre?



2.
 

Kálmán  bedobta  magát  a  számítógép  elé  és  bekapcsolta.  Megnyitott  egy  mappát,  amiben
mindenféle kihalt állatok képei voltak elmentve korszakok szerint rendezve és elkezdett Gáborral
nézelődni. Gábor keresett egy tollat és egy papírt közben. Átgondolták ez egész levelet, és hihetőnek
találták az eddigiek alapján, akármennyire is elképzelhetetlen volt. Beindította fantáziájukat, hogy
mi mindent megtehetnek, és mennyi helyre elmehetnek ezek után akár mikor és akár melyik időbe.

- Mit csináljunk? Hozzunk valamit? Vagy mi legyen? Hova menjünk? És mikor? – Csak dőltek a
kérdések Kálmánból. – Mit hozunk? Vizit vagy szárazföldit? És hova tesszük?


