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Marci első napjai a suliban

Mamája kezét fogva ment Marci az iskolába. Még csak
pár  napja  vallhatja  magát  kisdiáknak.  Neki  minden
olyan más, nem olyan, mint az óvodában. Új társak,
és rengeteg új  feladat.  Bár  már tud írni  és olvasni,
mégis ott rejtezik benne a kíváncsiság, hogy még több
mindent  tudjon  a  világról  és  az  őt  körülvevő
természetről.  Ám  ezen  a  reggelen  mégis  kicsit
lassabban iparkodott az iskolába. Mamája közben adta
a szokásos utasításokat. "figyelj oda a tanító nénire,
bátran  kérdezz,  ha  valamit  nem  értesz,  és
illedelmesen viselkedj  mindenkivel"  Marci  hallgatta a
tanácsokat és "tudom, tudom" "mindig tudom" volt rá
a válasz,  kicsit  hetykén és  vagányan,  de most  nem
volt  annyira  erőteljes  a  hangja,  ahogy  az  tőle
megszokott.  Hiszen  még  mindig  ott  motoszkált  a
fejében a tegnapi esemény.
Utolsó órájuk a testnevelés volt. Egyik társa elfoglalta
a sorban az őt megillető helyet. Marci pedig vitatkozás
helyett sértődötten kivonult a tornateremből. A tanító
néni  ezt  látva,  utána  eredt,  és  behívta  egy  másik
terembe. Röviden elbeszélgettek, majd visszatértek az
osztálytársakhoz.  Marci  érezte,  hogy  nem  az  a
megoldás,  hogyha  valami  problémája  van,  akkor
elvonul.  De  ami  megtörtént,  az  megtörtént.  Ami
igazán fájt a kis lelkének, az a tanítás után történt.
Papája ment érte, és amikor a társai meglátták, hogy
érkezik,  szólamban kiabálták.  "A  Marci  rossz  volt,  a
Marci  rossz  volt".  Pedig dehogy akart  ő  rossz  lenni.
Gondolt a tegnapra rossz kedvvel.



Aztán odaértek az iskolához. Mamája elköszönt tőle, ő
pedig  próbált  úgy  viselkedni  mindenkivel,  mintha  a
tegnapi nap meg sem történt volna. Ám szíve zugában
ott a pecsét "a Marcika rossz volt".
Katica  tanító  néni  aznap külön  figyelmet szentelt  az
érzékeny kisfiúnak. Látta a gyermeken, hogy ügyes és
értelmes, viszont a lelkesedése a mai nap kicsit alább
hagyott. Sejtette és tudta, mi lehet az oka. A tanítási
idő utolsó perceiben kiment a folyosóra, és várta Marci
papáját. Aki időben érkezett. A teremajtó csukva volt.
Szólt  a  nagyszülőnek,  hogy  fáradjon  be  vele  a
terembe.  A  papa  kicsit  megvakarta  a  buksiját,  és
csóválta a fejét. "Mit csinálhatott az ő kis gézengúza?"
A két felnőtt belépett a terembe. Ekkor a gyermekek
hangja  visszhangban  harsogta  "a  Marcika  jó  volt,  a
Marcika  jó  volt".  Nagy  meglepetést  okoztak  a
papának,  de  még  nagyobb  meglepetést  Marcikának,
hiszen  nem  tudott  erről  a  kis  összeesküvésről.
Boldogságában felfeküdt az iskolapad tetejére és olyan
hangos nevetésbe kezdett, mint még soha. Keze lába
kalimpált. A többi gyermek pedig tapsolt neki. Papája
kicsit  zavarban  volt,  megszólalni  sem  tudott.  Aztán
letessékelte  Marcit  a  pad tetejéről.  "gyere le onnan,
nem szép dolog a pad tetején...". A gyermek meg sem
akarta  hallani,  folytatta  tovább  az  örömmámort  a
többiekkel. Ekkor papája kicsit hangosabban próbálta
a padról  lecsábítani  a  gyermeket.  Mire  Katica  tanító
néni szólt neki: "Hagyja kérem, hiszen most boldog!".
Mire  a  papa  arca  pirosra  és  fülig  érő  mosolyra
változott.  "Igen,  Marcika  most  boldog,  én  is  boldog
vagyok, hogy ilyen tanító nénije van!"




