
Új suli 

Féltem, hogy nem illek a csapatba, hogy mindenki furának néz, senkivel nem találok közös 

hangot és csak egy szenvedés lesz ez az öt év... 

Ilyen gondolatokkal vágtam neki a gólyatábornak, igaz sose voltam negatív de az új 

dolgoknál egyszerűen bennem van a "krumpli vagyok es senki se fog bírni" érzés, de ez most 

se így volt. 

Egy hihetetlenül jó csapatot kaptam, ahol nem gáz, hogy nézel ki, mit szeretsz vagy éppen 

milyen hülye bogaraid vannak. 

Kisebb-nagyobb kalandokkal megérkeztünk Lellére, ahol hamar megtaláltuk az összhangot, 

ugyanis estére már a külön szobánk helyett, mindannyian együtt, egy szobába húztuk össze 

magunkat, mert mi eldöntöttük, hogy beszélgetünk. Este tízkor már igaz jöttek szólni, hogy 

azért el kéne menni már a saját szobákba... 

Utána se aludtunk, létezik telefon es azon belül is már szerencsére csoporthívás, a 21. század 

csodái. 

Reggel viszont senki nem számított hajnali vízipisztolyos ébresztésre, így a reggeli futás és 

más bolondos feladatra sem. Elvileg mivel rendesen végig csináltuk a feladatokat (van aki ki 

se jött futni) ezért a "csodálatos" ebédünk után elvittek minket a drága Dököseink Mekibe, 

vagy ahol valami ehető kaját találtunk. 

Azért valljunk be Zsobrák tanárnő se ellenezte a bolt ötletét, szóval a menza kaját nem csak a 

mi gyomrunk nem bírta. Este újabb kihívások várták az évfolyamot, amit szemfülesen 

lencsevégre is kapott az elején még, a Colos Fotós, aztán később már Bazsa néven ismert 

Dökösünk. Utolsó este volt egy kisebb "buli", amin (mint gólyabálon is) a végére csak mi 

maradtunk. 

Tomi, a nagy „veterán”, megdicsért minket, mivel állítása szerint ez volt eddigi legjobb 

gólyatábora, így elkönyvelhettük, a 9ny sikeresen összekovácsolódni látszott. 

 Boti (harmadik apukánk a Dököseinktől) már-már osztálytársunk lett, vele volt a legkisebb a 

korkülönbségünk, így nem is csodálom.  

De lehet, hogy ezen a tökéletesnek tűnő csapaton, az iskola és a csoportbontás változtatott? 

Vagy megmaradt egy bohókás mégis ha kell komoly osztálynak?  

 

 


