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– Igaz, nincs is nagyon olyan ruhám, amin állatfigurák 

lennének. Már nem hordok olyanokat, kinôttem belôlük! − 

gondolkodott hangosan. 

– Pedig pontgyûjtô verseny lesz az osztályok között! A ti 

osztályfônökötök hirdette meg a versenyt. Láthatod, hogy 

rajtam sem Hello Kittys felsô van − grimaszolt Rozi. 

– Alig találtam én is vállalható pólót − szólt közbe Buda. – 

Más állatunk meg nincs, pedig egy iguanát elfogadnék! 

– Hát én aztán nem, irtózom a hüllôktôl! − fintorgott a 

testvére. 

– Nem kell, hogy szeresd! Az én szobámban lenne! − ál-

modozott Buda. 

– Bôven elég a macska! Majd este készítünk neki tortács-

kát! Szépen feldíszítjük és felköszöntjük az állatok világnap-

ján! − lelkendezett Rozi.

A buszra felszállva aztán részletesen megbeszélték, hogy 

tortapapírból hogyan fognak ünnepi terítéket varázsolni, 

majd, hogy egy fénykép erejéig még koronát is tesznek 

macskájuk fejére. Vince félrehúzódva hallgatta a beszélge-

tést, és arra gondolt, hogy mi lenne jobb, ha egy testvére, 

vagy egy macskája lenne? Mindkettô elég macerás.
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Elérkezett a várva várt 

két napos október végi ki-

rándulás. Az iskolában az volt 

a szokás, hogy az ôszi szünet-

ben a diákok kirándulni mennek. 

A szünet elôtti napon már alig le-

hetett az osztállyal bírni. Mindenki 

izgatott volt a másnapi indulás miatt. 

A tanítási órákon a padok alatt kü-

lönféle üzenetek jöttek-mentek, apró 

fecniken kérdések és válaszok: 

– Hoztok zseblámpát? Ki hozza a foci-

labdát? Bicskát lehet vinni? Kártyázunk 

éj jel?

Márta néni még egy röpdolgozatot sze-

retett volna íratni matekból, de belátta, hogy ez már kép-

telenség lenne az izgô-mozgó gyereksereggel.

Másnap reggel az iskola elôtt volt a gyülekezô, a Sajó ik-

rek hatalmas hátizsákkal érkeztek, Ádám még horgászbo-

tot is hozott. Náluk csak a lányoknak volt nagyobb táskájuk, 

hajszárítóval, hajvasalóval, vagy hajgöndörítôvel és smink-

készlettel volt a csomagjuk tele. Eszter gurulós bôröndbe 

pakolt, amin jót nevettek, mikor elképzelték, hogy hogyan 

fogja felhúzni a hegyre.

– Nevessetek csak, de lefelé én leszek a leggyorsabb! – 

ütötte el egy poénnal. 

Legutolsónak Vince érkezett, Rita néni már aggódott, 

hogy elérik-e a vonatot. 

– Te milyen játékot hoztál? – kérdezték tôle a fiúk a villa-

moson. Azt próbálták összeszámolni, kinél van tollas, mini 

társasjáték, vagy kártya. 

– Semmilyet! Hoztatok ti eleget! − válaszolta Vince, és be-

dugta fülébe fülhallgatóját. 

A délelôtti túra a hegyekben mindenkinek tetszett, még 

Vince is megfelejtkezett magáról, mert fütyörészve kapasz-

kodott fel az erdei úton. Délután várjátékokon vettek részt, 

ahol minden gyerek az ügyességi játékoknál kis pontozófü-

zetet kapott. Volt dárdadobás, buzogányhajítás, íjazás, és a 

fiúk kedvence az ügyességi kötélpálya. A lányok közül töb-

ben nyafogni kezdtek, hogy mára nekik elég a mászásból, 

kúszásból, nem szeretnének részt venni több versenyen. 

A fiúk eközben összehasonlították a szerzett pontjaikat. 

Legtöbb pontja Vincének volt. Isti volt a második és Buda 

a harmadik. 

– Hiába, ebbôl is látszik, ki itt a menô! − hencegett Vince. 

– Na, majd csak várd ki a végét! − mondta Buda. 

Mióta Vince az osztályukba járt, a sportban már nem Isti 

volt az elsô. Nyurga, vékony, izmos fiú volt. Számos sport-

ágban jeleskedett. Amolyan csodabogárként sok minden ér-

Az őszi 
kirándulás



30 31

dekelte, de ez a jegyein nem látszott. Pedig az osztályban ô 

tudott a legtöbbet az állatvilágról, különös kísérleteket vég-

zett otthon, régi rádiókat gyûjtött, mindig szerelt valamit.

Egy hatalmas munkapad volt beállítva Isti szobájába, amin 

csavarok, félbehagyott szerkezetek, szigetelôszalagok, dró-

tok, csavarhúzók hevertek szanaszét. A nagy összevisszasá-

got még egy ékszerteknôs birodalma is tetézte. A mûanyag 

akvárium a szerszámok között állt. A lakásban kutyák és 

macskák is szabadon jöttek-mentek. Minden állatról lelkiis-

meretesen gondoskodott, etette, ápolta, kényeztette ked-

venceit. De ha verset kellett tanulni, szokás szerint elfelej-

tette a határidôt. Saját világot épített maga köré, és ebbe 

nem fért bele az iskola. 

Isti jó mókának tartotta a kiránduláson az akadálypályát. 

Azt figyelte, hogyan volt összeépítve a rendszer, mellesleg 

könnyûszerrel végighaladt rajta. A leggyorsabb tanuló 10, a 

második 9, és a harmadik 8 pontot kapott. A többi versenyzô, 

ha végig tudott menni a pályán 5-5 pontot érdemelt. Isti és 

Buda ügyesen és gyorsan végeztek a távval, Vincének igye-

keznie kellet, hogy megtartsa elsô helyét. Olyan nagy lendü-

lettel kezdett neki, hogy a mozgó pallóknál, majd a második 

feladatnál, ahol a legnagyobb türelemre és koncentrációra 

lett volna szükség, megint csak megszegte a szabályokat. 

Annyira sietett, hogy minden második rönköt kihagyta.

Az utolsó résznél pedig nem biztosította ki magát, mert 

úgy gondolta azzal is értékes perceket veszít. 

A játékvezetô megkérte ôt, hogy azonnal forduljon vissza, 

és menjen végig még egyszer a szakaszon. Ekkor dôlt el a 


