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Kezdődik az iskola!

 

 

– Jaj, ne már!

A kis ébresztőóra dallama élesen hasított a kora reggeli csendbe. Virág mérgesen a fejére

húzta paplanját,  és a másik oldalára fordult. Az ébresztőóra  is  szívesen tette volna  vele

együtt ugyanezt.

Egész nyáron rá se néztek. Tegnap azonban apa – biztos, ami biztos – kicserélte benne az

elemet, és ellenőrizte jól jár-e. Sajnos nagyon is jól járt…

Eltelt  öt  perc.  Újabb lágy,  felkelni  hívogató  dallam következett.  Virág  azonban  nem

moccant  a  paplan  alatt.  Dühös  volt.  Az  óra  megzavarta  abban,  hogy  a  nagy  nehezen

kettétört  almát odaadja  Feketének.  A lónak,  amellyel  tegnapelőtt  még vígan lovagolt  a

Mátrában. Vagy nem is Feketének, hanem Táltosnak, aki a lovastáborban lett a pajtása?

Virág latolgatni kezdte, vajon melyikük is volt, amikor meghallotta anya hangját.

– Ébresztő! Igyekezz! Elkésünk.

– Mrrrr… – Virág nem akart moccanni. Úgy tett, mintha már nem is lenne a paplan alatt.

Visszatért az álomhoz. – Szóval melyiknek is adtam az almát?

Az álom azonban elillant. Végül is két fél almája volt, így úgy döntött, mindkettőnek adott

egy felet. Hiába akarta tovább folytatni az álmodozást az óra újra megcsörrent, most már

egészen hangosan. Ráadásul anya is megjelent az ágya mellett.

– Halihó! – kapcsolta le az órát. – Hányszor kell még szólni neked?

– Még rengeteg idő van – húzta le fejéről a paplant Virág.



–  Érdekes… – sóhajtott  anya.  –  Egész nyáron hajnali  hatkor már kukorékoltál.  Most

bezzeg nem akarsz  felkelni, amikor ünneplőben évnyitóra kell  menni. A hajadat is csuda

szépre be akarom fonni.

– Tíz perc alatt felöltözöm – próbált alkudozni Virág.

– Persze… és ebből még öt percig az ágyban duzzogsz.

Anya leült az ágy szélére, és megsimította kislánya haját.

– Nem duzzogok…

– Dehogyisnem.

– Nem!

–  Na,  jó!  Én  mindenesetre  megreggelizem  –  sóhajtott  újra  anya,  mert  tudta  estig

folytathatnák ezt a vitatkozást. – Ha jönni akarsz velem a suliig, akkor igyekezz!

– Akkor is kész leszek, és nem duzzogok… – motyogta Virág már csak úgy magának meg a

plüss állatkáinak, és lerúgta a takarót magáról.

Hirtelen arra gondolt, talán csak álmodta ezt az ébresztést. Valójában csak hat óra van, és

csak  arra  ébredt  fel  kicsit,  hogy  apa  és  a  bátyja,  Marci  elindultak  otthonról.  Marci

gimnáziumban tanul Budán. Apa pedig Kőbányára jár dolgozni. Sajnos nem álmodta. Anya a

fürdőszobából a konyha felé tartott, és újra rászólt.

– Virááág! Ébresztőőőő!

Amikor anya így megnyújtja a magánhangzókat, azt jelenti, hogy fogy a türelme, de még

nem vészes. Virág ezért úgy döntött, hogy nem várja meg, amikor ezek a magánhangzók

hangosakká is válnak. Pár pillanatig álmosan lábával még a papucsa után tapodott, majd

eszébe jutott, hogy újra találkozni fog legjobb barátnőjével, Jázminnal. Végre elmesélheti

neki a nyári lovaglásokat. Olyan gyorsan beágyazott, és megmosakodott, hogy anya igencsak

meglepődött, amikor megjelent a konyhában.

– Kivasaltam az ünneplő blúzodat, és a szekrényedre akasztottam a szoknyával együtt.



Sietnünk kell! Elmúlt hét óra.

Virág meglepődött. Már ennyi az idő? Akármennyire is úgy tett, mint aki nem szeret

iskolába járni,  az igazság az volt,  hogy szeretett.  Azt  azonban mindig  hozzátette,  hogy

tanulni, na, azt már nem. Ám ez sem volt igaz. Csak, ha nem volt hozzá kedve. De iskolába

járni, az más! Szeretett elsőként beérni az osztályba. A barátnőivel versenyeztek, hogy ki ér

be  legelőbb. Anya  a kocsiból  mindig  fejcsóválva nézett utánuk,  ahogy rohantak befelé a

nehéz iskolatáskával a hátukon.

Virág is megreggelizett,  nem felejtette el  a bögrét és a tányért  a mosogatóba tenni.

Felkapta  a  konyapultról  a  tízóraiját,  és  betette  a  táskájába.  Ügyesen  felöltözött,  majd

fésűjével  a kezében  átszaladt anyához.  Nagyon szerette,  amikor  a haját fésülték.  Olyan

szoros  fonatot,  mint  anya,  senki  sem tudott  neki  készíteni.  Visszaszaladt  a  táskájáért,

belebújt csodaszép új ünneplő cipőjébe - melynek már kicsit magas a sarka -, s már kint is

volt az udvaron.

– Anya! Hol vagy? Elkésünk!

– Jövök már – mondta nevetve anya. – A sulis jelvényed itt maradt.

– Jaj, tényleg! – Virág gyorsan feltűzte a blúzára. Míg anya kiállt a kocsival, visszaszaladt

a szobájába, és egy csillámos pólót meg a kedvenc farmersortját is begyűrte a füzetei mellé.

Csak nem fog egész nap ünneplőben lenni! Jaj, és az új intelligens gyurma, azért is vissza

kellett még rohanni. Anya már a kaput csukta, épphogy ki tudott csusszanni mellette.

Már  bent  ült  a  kocsiban,  amikor  eszébe  jutott,  az  okost  nem hozta.  Nem is  baj,  a

napköziben úgyse lehet… De hisz  már nem is  lesz  napközis!  Harmadiktól  tanítás  után

egyenesen a mamához mehet, amíg anya érte nem jön. Elgondolkozva figyelte anyát, milyen

hangulatban van. Vajon mit szólna, ha még visszamenne az okosért.


