
Helyesírási történet 

„Helyesírás” – állt Béla lapján. Az agya felfogta ugyan, hogy dolgozatot ír, de a tolla nem 

mozdult. Soha nem szerette a nyelvtant, könyvet sem olvasott még. Mellette a padtársa már rég 

készen volt.  

- Hát persze, Karcsinál mindenki tudja, hogy jó tanuló, hobbiból olvas, nem csak amikor a tanár kéri.  

Béla gondolatait a csengő szakította félbe. Már megint üresen adta be a lapot. Mikor már 

összecsomagolt, és éppen a büfébe indult volna, Karcsi megszólította:  

- Látom, nem igazán ment a mai dolgozat. Hadd segítsek – és ezzel Béla kezébe nyomott egy könyvet. 

– Ráérsz visszaadni, ha elolvastad – és ezzel kilépett a teremből. 

Béla először nem tudta hova tenni osztálytársa szavait, de végül úgy döntött, tesz egy próbát: egy 

ilyen okos gyerek nem mondhat bolondságokat. Mikor hazaért, azonnal kezébe vette a könyvet. 

Megnézte a borítóját, nagy meglepetésére még néhány illusztrációt is talált, amik felkeltették az 

érdeklődését. Egész este olvasott, és mire másnap iskolába indult, már a könyv felénél járt. 

Meglepődött magán, hiszen nem tartozott a gyorsolvasók táborába. A filmeket szerette, és tudta, 

hogy a kedvenceit is könyvek alapján készítették, de nem gondolta, hogy ezek a poros lapok tényleg 

átadják az élményt, még jobban is, mint a film. Szünetben el is mondta padtársának tapasztalatait, de 

Karcsi csak mosolygott: - Majd a dolgozatnál meglátod – ismételgette. Aznap este Béla befejezte a 

könyvet, és a sikerélmény mellett valami ürességet is érzett: már ne izgulhat a szereplőkért, már nem 

térhet vissza ebbe a világba.  

Még azon a héten újabb helyesírási dolgozatot írtak. Béla meglepődött, mennyire jól sikerült. 

Minden szóról beugrott neki egy rész a könyvből, így le tudta írni őket, sőt még a jelentésüket is 

ismerte.  

Óra után odasétált Karcsihoz, aki épp az ablakpárkányon ült. Béla beszélni kezdett, hálálkodott, 

dicsérte a könyvet. Mesélte, hogy mennyi mindent tudott a dolgozatban. Karcsi erre csak ennyit 

mondott:  

- Van ám második rész is …   


