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Hétfő
2014. május 26-án, hétfő reggel nyolc óra előtt néhány perccel Áron kilépett a házuk ajtaján.

Kertes házban laktak, a szülei már korábban elmentek dolgozni, így ő hagyta el utoljára a házat.
Bezárta az ajtót maga után, majd kitolta a motorját a ház előtti kocsibejáróra. Áronnak rövid, fekete,
nem túl dús haja volt, de elől leért majdnem a szemöldökéig. Viszonylag vékony hajszálai miatt a
frufruja nem takarta el  teljesen a homlokát,  csak részben. Az öltözetében csupán két szín volt
felfedezhető. Fekete térdnadrágot, pólót és cipőt viselt, valamint csuklószorítót a jobb kezén, az öve
pedig  neonzöld  volt,  ahogy  a  felirat  a  pólója  mellkasán,  a  cipőfűzője,  illetve  a  cipője  és  a
csuklószorítója márkájának a logója is. Ez a színkombináció volt a kedvence, a fekete motorját és
bukósisakját is neonzöld lángnyelvek díszítették. Visszament bezárni a kaput, aztán felült a motorra,
és  felvette  a  sisakot.  Ránézett  a  bal  kezén  lévő  karórára,  látta,  hogy  három perce  maradt  a
becsengetésig, de ez nem igazán zavarta, gyakran késett pár percet az első óráról. Beindította a
motort, és elindult a gimnázium felé.

Ekkor lépett be a tanterembe Dávid, és ment a helyére, a középső padsor harmadik padjának az
ajtó felőli részéhez. A teremben három padsor volt, és mindegyikben öt pad. A középső előrébb volt
tolva egy padnyival a szélsőkhöz képest, így a szomszédos sorban ülő diákok nem egy vonalban
ültek.  A  középső  sor  első  padja  előtt  helyezkedett  el  közvetlenül  a  tanári  asztal.  A  diákok
szemszögéből nézve balról voltak az ablakok, volt egy alsó és egy felső ablaksor. A jobb oldali fal
viszont csupasz volt, az első pad előtt volt az ajtó, aztán pedig egy csap, fölötte egy tükörrel. A hátsó
falra a tanulók és az osztályfőnök felraktak néhány fényképet az osztálykirándulásokról és még egy-
két olyan eseményről, ami az egész osztályt érintette. A diákokkal szemben pedig ott volt középen a
nagy tábla, ettől balra egy kisebb, kb. fele akkora tábla, jobbra pedig a szemetes. Az összes terem
hasonlóan volt berendezve.

Dávid padtársa, Erik, ült a saját padján, és beszélgetett Katával, illetve inkább fűzte őt. Nem volt
nehéz dolga,  mivel  tudta,  hogy a lánynak bejönnek az izmos fiúk,  és  az  ujjatlan fekete pólója
egyáltalán nem takarta a bicepszét. Katának azonban még ennél is jobban tetszett Erik sötétbarna
haja, ami középen mindig fel volt zselézve, és nagyon jóképűnek tartotta. Viszont azt nem tudta róla,
hogy  jelenleg  is  volt  barátnője,  ahogy  azt  sem,  hogy  az  aktuális  barátnőjét  mindig  ideiglenes
barátnőnek tekintette, amíg talál jobbat, vagy amíg megunja.

- Sziasztok! – köszönt nekik többes számban, bár ez valójában csak Katának szólt, mivel Erikkel
már összefutott korábban. Ők is köszöntek neki, Dávid lerakta a táskáját a padra, majd észrevette,
hogy a mögötte ülő András fekszik a padon, és alszik.

- Komolyan kipróbálja ezt a naponta hatszor húsz perc alvás dolgot, amit tegnap mondott? –
kérdezte Dávid Eriktől.

- Micsodát? – kérdezte Kata meglepődve.

- Andris azt hallotta valakitől, hogy a szervezetnek elvileg elég naponta hatszor húsz perc alvás
egyenletesen elosztva, szóval négy óránként húsz perc – magyarázta el Erik a lánynak. – És így
naponta csak két órát pazarolsz el alvásra, nem pedig hatot vagy akármennyit. De egyébként nem –
válaszolt Erik a kérdésre Dávid felé fordulva. – Simán csak fáradt, mert hajnalig gépezett. Megkért,
hogy majd ébresszem fel, amikor bejön a tanár, ha nem kelne fel a becsengetésre.

Megszólalt a csengő, és pár másodperc múlva a 11. B osztály osztályfőnöke belépett a terembe,
mivel hétfőn az első órájuk osztályfőnöki volt. Erik megrázta Andrást a vállánál, aki erre felébredt. A
tanulók felálltak, vagy a helyükre mentek, ha eddig nem ott tartózkodtak. Közben előre néztek, de



nem azt az idős, szigorú tanár urat nézték, akit láttak így is eleget, hanem egy számukra ismeretlen
lányt, aki a tanár úrral együtt jött be, és ott állt mellette. A hetes kiment jelenteni.

- Tanár úrnak tisztelettel jelentem, hogy az osztály létszáma 29, és hiányzik Kitti és Áron.

- Köszönöm, üljetek le – mondta a tanár úr, de a hetes tisztában volt azzal, hogy a ,,köszönöm’’
valójában nem neki szólt, hanem az új lánynak, mivel a tanár úr nem szokta megköszönni a jelentést.
– Aki pénteken figyelt rám, az emlékezhet, hogy hétfőtől, azaz mától lesz egy új tanuló az osztályban,
ahogy mondtam. Ő Tímea – emelte a bal kezét a tanár úr, ezzel a lányra mutatva -, most költöztek
ide, és eddig is matematika tagozaton tanult, ezért fog éppen a mi osztályunkba járni.

Az osztály 29 tanulójából csak 7 volt lány, 22 pedig fiú, tehát a fiúk örülhettek, hogy Tímea javít
egy kicsit ezen az arányon. A lányok nagy része Tímea ruháját nézte azért, hogy ebből megítéljék a
stílusát vagy az anyagi helyzetét. A fiúk többsége viszont azt nézte, ami a ruhából kilátszott. Egy
piros felső volt rajta, amiből a mellei egyáltalán nem látszódtak ki, de nem is nagyon volt minek
kilátszani,  kicsi  mellei  voltak a fiúk nagy bánatára,  ezért inkább lejjebb pillantottak.  Egy rövid
farmernadrágot viselt, így a srácok láthatták a combjait, amelyek már elnyerték a tetszésüket, ezért
többen várták az alkalmat, hogy megnézhessék hátulról is. A lány alkatát teljesen rendben találták,
átlagos magasságú, karcsú lány volt. Világosbarna, hullámos haja a háta közepéig ért, de egy része a
válla előtt volt.

- Próbálja mindenki a normális énét hozni – mondta az osztálynak a tanár úr, és elgondolkozott
rajta, hogy hova ültesse Tímeát. Ha senki sem hiányzott volna, akkor ez a kérdés fel se merült volna,
mivel csak egy szabad hely lett volna, de most üres volt az András melletti szék és az ajtó felőli
padsor utolsó padja, ahol Kitti szokott ülni egyedül. Furcsa volt, hogy egy ilyen fiús osztályban senki
sem csapott le a lehetőségre, hogy egy lány mellé üljön, de Kitti nem volt túl barátkozós típus. A
tanár úr nem akarta egy üres padba ültetni Tímeát az első napján, és tudta, hogy Áron valószínűleg
csak késik, ahogy szokott, amit ő egyáltalán nem tudott tolerálni, ezért most élt a lehetőséggel, hogy
Tímeával jót, Áronnal pedig rosszat tegyen. – Ülj a negyedik padba András mellé, Áron úgysincs most
itt – mondta a lánynak.

Tímea elindult a hely felé, az első padokban ülő fiúk pedig kihasználták az első alkalmat, és egy
egyszerű  mozdulattal  hátrapillantottak  a  válluk  fölött.  Hamar  megállapították,  hogy  a  formás
combok formás fenékhez tartoznak.  Bár az osztályban vitathatatlanul  Eliz  segge volt  a  legjobb
továbbra is, de Tímeáé is feltűnően jobb volt az átlagosnál.

- Szia – köszönt Tímea kissé félénken Andrásnak, aki szintén köszönt neki, majd leült.

-  Most pedig beszéljünk az osztálykirándulásról,  ami jövő héten lesz péntektől  vasárnapig –
mondta a tanár úr. – Ez jó alkalom lesz neked Tímea, hogy jobban megismerkedj az osztállyal még a
nyári szünet előtt, ha van kedved jönni. Mondja az, aki már befizette a kirándulás költségét – szólt az
osztályhoz,  miközben a  kezébe vett  egy  lapot  az  osztálynévsorral  és  egy  tollat,  hogy  bejelölje
magának.

- Én.

- Én.

- Én – hangzott el a harmadik diáktól, de aztán a tanár úr a homlokára csapott, és egy pillanatra
lesütötte a szemeit.

- Ugye most csak szórakoztok velem? Pál elkezdi, és haladunk sorban értelemszerűen. Mindenki
mond egy igent vagy egy nemet.



Pál  az  ablak felőli  padsor  első  padjában ült,  közvetlenül  az  ablak mellett,  ezért  esett  rá  a
választás.

- Igen – mondta Pál, a tanár úr pedig tett egy pipát a neve mellé a lapon, majd a padtársa, Máté
következett, aztán pedig a mögöttük ülő Kata és Eliz, és így tovább.

Már a harmadik padsornál tartottak, amikor az ajtón kopogás hallatszott, és belépett Áron.

- Jó reggelt! – köszönt a tanár úrnak, és becsukta maga mögött az ajtót.

- Jó lenne, ha nem késnél el! – hangzott el szigorúan a tanár úrtól.

- Akkor csak reggelt! – mondta Áron flegmán, és elindult a helye felé, de ekkor észrevette, hogy
egy idegen lány ül ott, ezért megtorpant.

- Így jár az, aki elkésik… Ülj a hátsó padba!

Áron elindult az üres pad felé, hogy leüljön. Így most az ajtó felőli és a középső sor közötti
folyosón ment, normál esetben a másikon szokott. Az ajtó felőli harmadik padban ülő Viktor kirakta a
bal lábát azzal a szándékkal, hogy Áron elessen. Áron az új lányt nézte, és nem figyelt a lába elé, így
megbotlott  Viktor lábában.  Érezte,  hogy esik,  de nem tudott  elég gyorsan reagálni,  és  nagyon
szerencsétlenül megfejelte az András mögötti pad szélét. A jobb szemöldökéhez kapott, mert azt
verte be, majd elvette onnan a kezét, hogy megnézze. Látta, hogy véresek lettek az ujjai, de nem
csak ott látta a vért, mivel addigra lefolyt a szeméig a szemöldökétől. Lassan felállt, és dühösen
Viktorra nézett.

- Áron, menj le az orvosiba, Viktor, te meg hozd ki az ellenőrződ! – hangzott el a tanár úrtól.
Mérges volt, amiért az új lánynak ezt kellett látnia az első napján.

Áron kiment a teremből, Viktor pedig kivitte az ellenőrzőjét a tanári asztalra. A tanár úrnak volt
néhány keresetlen szava hozzá, de nemsoká folytatta azt, amit Áron megérkezése félbeszakított,
majd beszélt tovább a kirándulásról.

Később Áron visszatért  a terembe, és leült  a hátsó padba.  Ahol  a szemöldöke nemrég még
vérzett, ott most egy fehér tapasz volt látható.

- …ne felejtsétek el – fejezte be a mondatot a tanár úr, miközben Erikre és Dávidra nézett, ezért
ők úgy gondolták, hogy erre reagálniuk kell valamit.

- Jó – mondta Dávid.

- Rendben – helyeselt Erik is.

- Mit ne felejtsünk el? – kérdezte Dávid Eriktől, amikor a tanár úr már nem rájuk figyelt, mert
fogalma sem volt, hogy mire mondta azt a jót.

- Nem tudom – válaszolta Erik, mivel ő is hasonlóan volt a helyzettel.

- Hozni a pénzt a kirándulásra a héten – segítette ki őket András hátulról.

Megszólalt a kicsengetés, a tanár úr befejezte az órát, elköszönt, és kiment a teremből. A diákok
maradtak ebben a teremben, mivel itt volt a következő órájuk is. Viktor felállt, és elindult a kukához,
hogy kidobjon egy zsebkendőt, Áron pedig szépen, lassan követte őt. Kidobta a szemetet, majd
elindult vissza, de ekkor szembe került Áronnal, aki mindkét kezét egy pillanatra Viktor mellkasára



helyezve meglökte őt, mielőtt bármit mondhatott volna. Viktor csak azért nem esett el, mert nem
sokkal mögötte volt a tábla, ami így megtartotta.

- Bocs! – mondta Viktor gyorsan, mielőtt még eldurvulna a helyzet. – Én ezt csak viccnek szántam,
azt hitten, hogy maximum elesel, de az eszembe se jutott, hogy ez is történhet. Sajnálom – mondta
őszintén, és Áron felé nyújtotta a jobb kezét.

- Oké, felejtsük el – mondta Áron, és kezet fogott vele.

Viktor megköszönte, majd Áront megkerülve elindult a helyére. Áron megfordult, és a barátai felé
tartott. Amikor már Erik és Dávid padjánál járt, szemben találta magát az új lánnyal.

- Sajnálom… - hangzott el Tímeától bátortalanul.

- Mit? – kérdezte értetlenül, miközben a tengerkék szemeibe nézett.

- Azt, ami történt. Ha nem ültem volna a helyedre, akkor ez nem történt volna meg…

- Ne hülyéskedj, ez nem a te hibád. Ez Viktor hibája. Meg egyébként gondolom, az osztályfőnök
mondta, hogy hova ülj, szóval akkor meg az ő hibája, ha így nézzük. Vagy az én hibám, amiért
késtem, de biztos, hogy nem a tied – mondta Áron, miközben a lányra mosolygott, és látta rajta, hogy
megnyugodott.

- Köszi. Egyébként Timi vagyok.

- Szép név – mondta Áron, bár szinte akármilyen név esetén ezt mondta volna.

- Köszi.

- Én meg Áron vagyok, de ezt már talán tudod – mutatkozott be ő is, amire a lány bólintott. – És
hogyhogy most itt vagy ebben az osztályban?

- Múlt héten költöztünk ide, szóval mostantól ide járok.

-  Értem. Suli  után elmegyünk páran egy kocsmába, van kedved jönni? Van ott  biliárd,  meg
tudnánk beszélgetni.

- Szívesen megyek, köszi a meghívást! – válaszolta Tímea. Bár az előző iskolájában erre nemet
mondott volna, mivel nem szeretett kocsmába menni, de most örült, hogy már az első nap adódott
egy lehetőség pár diák megismerésére. – De csak, ha nem zavarja a többieket.

- Biztos, hogy nem, de kérdezzük meg őket – mondta Áron, és a mellette lévő Dávidra és Erikre
nézett, illetve Andrásra.

- Persze, hogy nem zavarsz – mondta András, és a másik két srác is egyetértett vele, ami nagyon
jól esett a lánynak. A három fiú bemutatkozott neki, bár András nevét már egyébként is tudta.

- Áron, hátra ülök én, oké? Ez a te helyed – mondta Tímea.

- Nem, maradj csak.

Tímea nem akarta elvenni senkinek a helyét, még így sem, hogy Áron nem bánta, de már nem volt
idő folytatni ezt a beszélgetést, mivel megszólalt a becsengetés, és elkezdődött a történelem óra. Így
Tímea ült továbbra is András mellett, és ez így maradt egész nap.



A töri tanárnő egy fiatal, kedves hölgy volt. Azon ritka tanárok közé tartozott, akik nem szigorral,
hanem kedvességgel vívták ki az osztály tiszteletét anélkül, hogy ez a tekintélyük rovására ment
volna. Amikor bement a terembe, a diákok abbahagyták a beszélgetést, és felálltak. A hetes kiment
jelenteni, és most külön kitért arra, hogy van az osztályban egy új tanuló.

- Köszönöm, üljetek le – mondta a tanárnő, majd pár mondattal köszöntötte Tímeát. A többi
tanárnő és tanár úr is hasonlóan tett az első találkozáskor. – A mai órán ismételjünk – kezdte az órát.
- Ez nem jegyre megy, csak lássátok, hogy mennyire emlékeztek, és mennyit felejtettetek. Persze
akinek volt mit felejteni – tette hozzá, amikor látta, hogy néhányan mosolyogva egymásra néztek. –
Aki emlékszik mindenre, amit egyszer megtanult, annak jobb lesz jövőre, mert nem érettségi előtt
kell majd mindent megtanulnia. Szóval mondom a kérdéseket, ti pedig írjátok le az egy-két szavas
válaszokat, utána pedig mondja valaki a helyes választ, aki úgy gondolja, hogy ő tudja. Az első
kérdés, mikor élt Hunyadi Mátyás?

- 1435-től 1497-ig – kiabálta be Norbert az ajtó felőli padsor utolsó előtti padjából.

- Norbi légy szíves várd meg, míg mindenki leírja, és csak utána mond. Egyébként nem pontos
évszámra gondoltam, elég annyi, hogy a tizenötödik században, és helyes is lett volna a válaszod, ha
évszázadot mondasz, de egyébként 1443-tól 1490-ig élt.

- Benne volt az intervallumban… - ragaszkodott Norbert a saját igazához.

- Mondjatok egy Habsburg uralkodót – mondta a tanárnő a második kérdést –, aki a lányát a
magyar királyi családba házasodtatta… vagy házasította, vagy hogy mondják ezt?

- Háziasította? – kérdezte Pál.

- Nem – mondta mosolyogva a tanárnő.

- I. Miksa – mondta Gergő a helyes választ az ablak felőli padsor harmadik padjából. – A lánya
pedig Mária.

-  Tehát  I.  Miksa  –  ismételte  meg a  tanárnő,  hogy  mindenki  hallja.  -  Ki  az  a  tizenhetedik-
tizennyolcadik században élt hadvezér, aki visszafoglalta Budát a törököktől?

- Savoyai Jenő – mondta Norbert határozottan.

- Igen. Honnan tudtad? – kérdezte csodálkozva a tanárnő, mivel nem volt ez jellemző Norbertre.

- Tehetség kérdése… - válaszolta Norbert, ezt már sokkal inkább rá jellemző stílusban.

- Sapoyai vagy Savoyai? – kérdezte Eliz, mivel nem hallotta tisztán.

- És a vége i vagy y? – kérdezte Kata.

- És a Jenő egy vagy két té? – kérdezte Pál komolytalanul, hogy ő se maradjon ki belőle.

A tanárnő felírta a nevet a táblára, hogy mindenkinek egyértelmű legyen.

- Milyen ügyek tartoznak az amerikai elnöki tisztséghez?

- A külügy, a hadügy és a pénzügy – válaszolta Gergő.

- Az egészségügy nem? – kérdezte Kata.



- Nem, az nem – válaszolta a tanárnő.

- A magánügy? – kérdezte Norbert.

- Sokkal több kérdésre lenne időnk, ha nem lenne ennyi hozzáfűznivalótok minden kérdéshez… -
mondta a tanárnő. - Hogy hívják Oroszországban az egyházi vezetőt? Hosszú szakálla van… - próbált
segíteni, amikor látta, hogy senki nem ír semmit a füzetébe.

- Télapó? – kérdezte Pál bátortalanul.

- Inkább pátriárka – mondta a tanárnő a helyes választ, miközben Pál válaszán mosolygott.

Ezután a tanárnő még feltett jó pár kérdést, a diákok pedig igyekeztek visszafogni magukat, és
nem mondani viccesnek szánt megjegyzéseket. Így a tanárnő kérdései el is fogytak kicsengetés előtt
pár perccel, és befejezte az órát. Elköszönt a diákoktól, ahogy ők is tőle, majd kiment a teremből,
ezután pedig a diákok is elhagyták a termet, és ahhoz a teremhez mentek, ahol a következő órájuk
volt. Hátra volt még öt órájuk, ami nagyon lassan, de valahogy csak eltelt, és 14:25-kor kicsengettek
a hetedik óráról, ami a tanítás végét jelentette. András, Áron, Dávid, Erik és Tímea együtt hagyták el
az épületet, majd átmentek az iskola udvarán, és ki a kapun.

- Na, majd találkozunk. Hellósztok! – mondta Áron, és elindult a parkoló felé a motorjához.

- Hova megy? – kérdezte Tímea a többi fiútól, amikor Áron már pár méterre volt tőlük.

- Hazaviszi a motort, és majd jön a kocsmába. Azért, hogy tudjon inni, mert vezetni meg nem akar
úgy – válaszolta András.

- Értem. És mi mire várunk most? – kérdezte, mivel Áron már elment, de ők még mindig a kapu
előtt álltak.

- Petit várjuk, ő is jön velünk.

- Peti? – kérdezett vissza a lány, mert egész nap nem hallotta ezt a nevet, bár ettől még járhatott
az osztályukba.

- Igen, évfolyamtársunk, csak ő az A osztályba jár. De ne aggódj miatta, jó srác. Nézd, ő az –
mondta András, miközben Péterre nézett, aki közelített feléjük.

- Császtok! – köszönt a fiúknak, és kezet fogott velük. – Szia! – fordult aztán a lányhoz. - Peti
vagyok.

- Szia, én meg Timi.

- Na, akkor menjünk – mondta Dávid, és elindultak a kocsma felé. Ahogy sétáltak egymás mellett,
illetve  mögött,  egyikük  se  tűnt  ki  különösebben.  Mindannyian  vékony  testalkatúak  és  hasonló
magasságúak voltak. A legmagasabb Erik volt a 182 centijével, Tímea pedig a legalacsonyabb, és
Áron se lógott volna ki közülük, ha ott lett volna.

- És mi a helyzet veletek? – kérdezte Péter.

- Lett egy új osztálytársunk – mondta Erik.

- Timi?



- Igen – válaszolta a lány -, nemrég költöztünk ide.

- És hogy tetszik a város?

- Még nem sokat láttam belőle, de tetszik.

- És a suli?

- Az épület tetszik, és a tanárok is kedvesek, legalábbis akikkel ma találkoztam.

- Azért kedvesek, mert ezek még csak a demo verziók, mivel új tanuló vagy. Majd jövőre meglátod
te is, hogy milyenek valójában.

Tímea erre nem válaszolt semmit, bízott benne, hogy nincs igaza Péternek.

- Engem ma is csak szívatott kb. az összes, amelyikkel órám volt – folytatta Péter. – A biosz tanár
kiosztotta a témazárót, amit már több mint egy hónapja írtunk, én meg szóltam neki, hogy én nem
kérem ezt az egyest, mivel nem kötelező beíratni, ha a tanár túl sok ideig javítja.

- És beírta? – kérdezte Dávid.

- Azt mondta, nem írja be, ha nem akarom, de akkor megfeleltet ugyanebből a témából most.
Szóval  választhattam, hogy egyes vagy egyes… De azért  kimentem felelni,  hogy ezzel  legalább
elteljen az órából pár perc. Énekből meg kaptam egy kettest tapsolásra.

- Nem tudsz tapsolni? – kérdezte Erik.

- Én tudok, a tanár nem tud… Szerintem még mindig azért baszogat engem, amiért régebben
mondogattam neki, hogy menjünk már ki focizni, mert az ének úgyis értelmetlen tárgy. Pedig én már
elástam a csatabárdot, de ha így folytatja, akkor kiásom. Úgyis tudom, hogy azért nem mentünk le
egyszer se, mert egy kövér állat, és nem akart lépcsőzni…


