
DINÓK ZOLTÁN

Hiányzás

Az apa fáradtan feküdt le, miután hazaért az asztalosműhelyből. Felesége dolgozni

volt oda a postán. Sanyi éppen elszenderedne, mikor kopogtatnak. Az osztályfőnök

volt az, Lajos bácsi. Sanyi ajtót nyit.

- Jó napot! – mondja Sanyi

- Jó napot uram! – mondja az osztályfőnök

- Maga az osztályfőnök, ugye?

- Hát persze! Nem ismer meg?

- Kérem, fáradt vagyok, most jöttem haza

a munkából, mondja már mit akar?

-  A  fia  egy  hete  nem  volt  táján  se  a

gimnáziumnak!

- Ez nem lehet. Az én fiam? De miért?

- Nem tudom! S gondolhatja, hogy nem kis ügyről van szó, ha már önhöz eljöttem!

- Biztos hogy az én fiam?

- Hát persze! Kérdezze csak őt meg!

- S most hol van?

- Fogalmam sincs!

- Tehát az utcán lődörög?

- Nem tudom. Valószínű.

- Majd beszélek vele. 

- Kérem győzze meg hogy járjon be, különben kicsapja a tanári kar! - Sanyi látta,

hogy  ez  nem tréfa.  Lajos  elköszönt.  Péter  meg  egy  negyed  óra  múlva  hazajött.

Táskáját lerakta, úgy csinált, mintha minden rendben lenne. 

-Hol voltál?

-Hogy-hogy hol voltam? – kérdezi a srác

- Lajos itt járt! Azt mondta, hogy lógsz!



- Ez nem igaz!

- Egy hete az iskola táján se voltál!

Peti  lehorgasztotta  a  fejét,  érezte,  hogy  most  valami  hegyi  beszéd,  intő

figyelmeztetések sorozata jön.

-De hát miért lógsz?

Peti nem akart válaszolni. Nem merte bevallani, hogy Zsolt bántalmazza őt. 

-Valami bajod van? Beteg vagy tán?

- Nem – válaszolt nyersen Peti.

- Hát akkor?

- Az iskolában egy gyerek…

-  Egy  gyerek?..  Mit  csinál?  Nem  hagy

békén? Vagy ver?

- Igen, néha molesztál!

- Hogy hívják azt a gyereket?

- Zsolt az!

-Nahát  ezt  majd  elmondom  az

osztályfőnöknek!

- Inkább ne!

-  Már  hogyne!  Neked  nem  kell  félned!  Majd  alaposan  móresre  tanítom  azt  a

gyereket!

Peti szíve felengedett. Tudta, hogy apjára végül is mindig számíthat.

-Most egyél valamit! Rém sovány vagy!

Nem sokat  evett.  Fáradtan  és  kimerülten  feküdt  le.  A dologból  aztán  nagy

botrány  lett.  Sanyi  mindent  elmesélt  a  tanári  karnak.  Zsolt  beismerte,  hogy

bántalmazta Petit. Az ügy odáig fajult, hogy már nem Peti volt bajban, hanem Zsolt.

És a többi gyerek volt a szemtanú arra amit ez a gyerek művelt szegény Petivel. 

Ő újra iskolába járt,  míg Zsoltot megfenyegették – ha még egyszer bántani

meri Petit akkor kicsapják. Az osztály is nagyon örült. S a harmadik év végén Zsolt

irodalomból meg is bukott. Így már az egész diáksereg fellélegezhetett, boldog volt.

Évet kellett ismételnie. 



A negyedikbe már majdnem mint felnőtt gyerek lépett Peti, aki mindenből jó

vagy jeles osztályzatot kapott. Most már egy napot sem hiányzott szinte. Beteg sem

volt  s  megszabadult  a  kiállhatatlan  Zsolttól,  akit  egyébként  a  tanárok  is  utáltak.

Minden a  rendjén ment,  Peti  már  csak azon törte  a  fejét,  hol  is  folytassa tovább

tanulmányait. Sanyi büszke volt fiára, hiszen alighanem jobb tanulónak bizonyult,

mint  amilyen  ő  volt  annak  idején  s  minden  bizonnyal  Petiből,  a  munkásember

apjából  már  nem egy  hétköznapi  munkás,  hanem egy  felfelé  törekvő értelmiségi

lett…
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