
XII. F 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer harminc gyerek a környék különböző tájairól, 

tele reményekkel, várakozással és álmokkal. Örömteli szívvel és izgatottan álltak a hatalmas 

épület udvarán 2010 szeptemberében a nagy találkozásra várva. Bár akkor még nem tudták, hogy 

három próbatétel áll előttük: megismerni, elviselni, majd megszeretni egymást. 

 Első hetekben az iskola egy elvarázsolt kastélynak tűnt, melyben egyetlen jótevőjük az 

oszibácsi volt. Egy ismeretlen birodalom kapuja nyílt meg előttük, a változatos ismeretek világa. 

Nekirugaszkodtak több-kevesebb sikerrel a hódításnak. Sokszor versengtek, vállvetve szaladtak 

az ismeretlen felé, néha barátként, máskor ellenfélként. Dolgozatok nehezítették, versenyek 

színesítették napjaikat, díjakat nyertek, babérokat arattak. Hisszük, hogy Bolyai is büszke lenne 

rájuk!  

 Nemcsak a tudás fáját, hanem a parajdi sóhegyeket is megmászták, és még sok más 

kirándulás élménye kovácsolta őket össze. Időközben kis csoportjuk új tagokkal gazdagodott, 

egyiküket elengedték, ám lelkükben mindig hozzájuk fog tartozni. Hétköznapjaikat 

megszínesítették a gólyabálok, ballagások, iskolai előadások, évfordulók és a szalagavató - 

mindenből nagy lendülettel vették ki részüket. Kacagásukat és felejthetetlen tapsukat 

visszhangozzák az osztálytermek. Tökéletes példa erre az is, amikor Románia térképe 

tanulmányozása közben megtanulták, hogy a méhecske valójában egy jelmezbálba készülő 

fekete párduc, vagy amikor tudomásukra jutott történelemórán, hogy Decebal nem szerette a 

bálokat. Szociológia órán a csoport kialakulásának négy szakaszát saját bőrükön tapasztalták 

meg. Mindezek mellett az oszióra nyújtotta nekik a legtöbbet: betekintést nyertek a nagybetűs 

Élet kulisszái mögé. 

 Közben a három próbát sikeresen kiállták. A mesének azonban lassan vége szakad, és az 

idő úgy elröpül, mint az álom. Eljött az a pillanat az életükben, amikor hivatalosan felnőtté 

válnak. Elég idősek lesznek ahhoz, hogy szavazzanak, és más, érett emberhez méltó feladatokat 

vállaljanak. Hirtelen elvárják tőlük, hogy felelősségteljesek legyenek. Komolyak, felnőttek. Bár 

legszívesebben visszapörgetnék az időt, hogy újra átéljék a mesét. Most mégis lassan 

felébrednek, és itt állnak nagykorúsításuk napján, amit sajnos, szokásukhoz híven már nem 

tudnak elhalasztani. Szívük is díszbe öltözött, hiszen a dal nekik zeng, a vers róluk szól, és most 

mind arra várnak, hogyan fog befejeződni a történet, melyet négy évvel ezelőtt oly félve kezdtek 

el. 


