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Október 3. 

Hétfő 

Az óra hangos csörgéssel jelezte, hogy immár elérkezett a 
reggel. Egy ideges kéz nyúlt ki a paplan alól és próbálta lekap-
csolni a zajos készüléket. Amint ez sikerült neki, a kéz gazdája 
a fejére húzott takaróval jelezte, hogy ő bizony még rápihen 
pár percet az ébresztőre. Peti utálta a korán kelést, és noha 
már egy hónapja elkezdődött az iskola, mégsem bírta soha 
megszokni. Az óra ismételt csörgéssel jelezte, hogy vége a 
pihenőidőnek. Ezt Peti is jól tudta, aki közben már kikászá-
lódott az ágyból. Peti nyúlánk, vékony testalkatú, barna hajú, 
és zöld szemű fiú volt. Amint ránézett az órára, azonnal tuda-
tosult benne, hogy sikerült rossz időpontra állítania az ébresz-
tőt. A késés ezen a ponton már elkerülhetetlen volt. A cuccait 
gyorsan összeszedve, kapkodva felöltözött, harapott egy darab 
kiflit és már rohant is ki az utcára. Futott a legközelebbi meg-
álló felé és szerencséjére pont jött is a troli, amire felszállt. 
Aztán villamosra váltott, utazott két megállót, majd leszállt a 
megfelelő helyen. Ekkor teljes erejéből futni kezdett és így 
esett be az iskola épületébe. Zihálva szaladt fel a lépcsőn, 
majd a tantermét megkeresve benyitott. Természetesen bent 
már mindenki ült és néma csönd honolt. 

– Áh, a szokásos késés! – fordult felé a tanár. 
– Elnézést – kért bocsánatot az érkező diák. 
– Hát persze. Na, menj a helyedre – felelt a tanár. Matek-

óra volt, amit Peti mindig is utált. 
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– Itt a csodálatos dolgozatod – nyújtott oda egy papírt a 
tanár. Peti elvette, majd a helyére sétált. Hátul ült, a középső 
padsorban. 

– Na hanyas vagy, te disznó? – szegezte neki a kérdést a 
padtársa, aki az egyik legjobb barátja volt. 

– Neked is jó reggelt, Dani! – válaszolt fáradtan Peti. Ek-
kor nézett rá a dolgozatára és kényszeredetten nyugtázta az 
ékes jegyet. 

– Hm, megint karó! – dühöngött Peti – Pedig mennyit 
tanultam rá! 

– Ja, képzelem – folytatta viccesen Dani. Peti ekkor oda-
köszönt másik barátjának, aki a fal mellett ült: 

– Csáó Laci! 
Ám ekkor a tanár már rég az anyagot magyarázta a táblá-

nál. 
– Péter! Nem elég, hogy elkésel, de még az óra menetét is 

zavarod! – emelte fel a hangját a pedagógus. Persze az osz-
tálytársak hátranéztek és mosolyogni kezdtek az intermez-
zón, ami Petit felettébb idegesítette. Ezután átadva magát a 
csodálatosan érdektelen órának, kelletlenül elővette könyvét 
és füzetét. 

– Na, mi van, ma nem felejtettél otthon semmit? – kérdez-
te halkan a mellette ülő Dani, akinek fekete haja és barna 
szeme volt. 

– Te meg belőtted magad, hogy ilyen jókedvű vagy? Hétfő 
van, ember! Mitől vagy ilyen vidám? – botránkozott meg Peti. 

– Hát nem olvastad? 
– Ugyan mit? – nézett értetlenkedve a padtársára. 
– Hát a suli újságot! Ki van téve a falra! – hangoskodott 

Dani. 
– Hát lehet, hogy nem figyeltél, de nagy rohanásban vol-

tam a késés miatt! Elkerülte a figyelmemet pár részlet útköz-
ben…– vágott vissza Peti. 
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– Fú, hallod, nem tudod, miről maradtál le! – feszegette a 
témát a barátja – A legújabb sztori, hogy állítólag van valami-
féle alagút az iskola alatt. 

– Alagút? – húzta fel a szemöldökét – Miféle alagút? 
– Olyan, amilyet a bombázások miatt fúrnak – találgatott 

Dani. 
– Ja, légópincének hívják vagy óvóhelynek – okoskodott 

Peti, aki jó volt történelemből. 
– Na, az. Állítólag, amikor itt voltak a német katonák, ők 

készítették, hogy támadás idején kijussanak máshová! 
– Hogyhogy máshová? Az óvóhelynek csak egy kijárata 

van! 
– De a sulinkban lévőnek van másik kijárata. Ami elvezet 

innen a belvárosból egy forgalmas térre. Állítólag. 
– Akkor ez tényleg egy alagút vagy mi… 
– Órák után szándékoztuk megnézni Lacival! – folytatta a 

témát Dani. 
– Jó benne vagyok, várjatok meg az udvaron! – lelkesedett 

Peti. 
De ekkor közbevágott a tanár: – Péter és Dániel! Utoljára 

szólok, hogy figyeljetek az órán! Legközelebb beírok az ellen-
őrzőbe! 

– Jó, most már tényleg figyeljünk – suttogta Peti, és ezzel 
átadta magát az óra anyagának. 

 
A három jó barát, Laci, Dani és Peti, a gimnázium kezdete 

óta együtt lógtak és szinte elválaszthatatlanok voltak. Ez az 
utolsó év, az érettségi éve, amit még egy osztályban tölthet-
nek, és ezt igyekeznek kihasználni, amíg lehet, mert utána 
mindegyikük más-más egyetemen szeretne továbbtanulni. 

Az óra végét hangos csöngetés jelezte és a három fiú már ki 
is lépett a folyosóra. 

– Na, végre vége ennek az unalmas órának! – sóhajtotta 
Dani – Akkor most hol töltjük a szünetet? 

– Öö… hát én Biával találkozom. – jelentette ki Peti. 



8 

– Ó a kis szerencsés! – irigykedett Laci, akinek barna haja 
és zöld szeme volt – De minden szünetben vele lógsz. 

Peti elengedte a füle mellett a megjegyzést, és már elindult 
a megfelelő terem felé. Biával alig egy hónapja, suli kezdetekor 
jöttek össze. Egy osztálykiránduláson találkoztak, és azonnal 
megtetszettek egymásnak. A baj csak az volt, hogy Bia sport-
osztályba járt, és az osztály fiúi állandóan piszkálták Petiéket. 
Emiatt Laci és Dani nagy ívben elkerülte azt az osztályt, amit 
Peti nem bánt, mert így kettesben lehettek a barátnőjével, 
csak előbb egy-két zavaró tényezőn túl kellett lennie. 

– Nézd már, megint itt ez a kis majom! – jöttek ki a te-
remből a sportosztályos fiúk, akiket Béla, egy jól megtermett, 
izmos srác vezetett. 

– Békén hagyhattok! – így próbálta Peti megmutatni, hogy 
vele nem szórakozhatnak. 

– Mit képzelsz, kivel beszélsz így? – Béla és a bandája kör-
bevette Petit – Hát nem emlékszel a múltkori dologra a vécé-
ben? 

Petinek bevillant, ahogy múlthéten a banda a csap alá tar-
totta a fejét a mosdóban, és ettől hirtelen kirázta a hideg. 

– Nem értem, hogy figyelhet fel egy ilyen majomra, egy 
olyan csaj, mint a Bia. De nem sokáig lesz már így, mert úgy is 
el fogod szúrni ezt az egész kapcsolatot – jelentette ki nyu-
godtan Béla – És akkor majd velem lesz a te kis csajod! Ma 
megúszod az agyalást, meccsünk van. Na, szevasz – azzal a 
csoport el is tűnt a folyosó végén. 

Végre a teremből utolsóként kilépett a várva várt ismerős, 
és Peti azonnal megnyugodott. Biának hosszú, szőkésbarna 
haja és sportos testalkata volt. Szemei igézően kékek voltak, 
mint az ég. 

– Szia Bia! Végre látlak! – örvendezett a fiú. 
– Szia Peti, úgy hiányoztál! – azzal Bianka Peti karjaiba 

vetette magát. A folyósón vadul csókolózni kezdtek, ám az 
első arra járó tanár felszólította őket, hogy az iskola nem 
játszótér és ilyet nem csinálhatnak a folyosón. 


