Ez hol van benne a házirendben?

– Mi? Az, hogy nem káromkodsz az órán? Ezt neked a házirendben kell látnod? Ez nem magától értetődő? Hát hova jutnánk, ha itt mindenki ami-aszívén-a-száján, gyerünk, jól megmondja?
– Jó, de tanárnő, a „baromi” az káromkodásnak számít?
– Ide figyelj, itt nem erről van szó, ide kell egy
hozzáállás! Egy attitűd, hogy nem szemeteljük tele a
légkört csúnya szavakkal.
– Jó, de akkor nekem az az attitűdöm, hogy itt nagyon meleg van, amióta újak az ablakok, és én ujjatlanban vagyok, és tanárnő, az nem baj?
– Hogy jön ez ide?
– Mert a folyosón az ügyeletes mondta, hogy ujjatlanban nem lehet jönni, mert benne van a házirendben. De tanárnő, a póló kiment a divatból, nekem
csak ujjatlanom van, mit csináljak?
Hú, de bonyolult ez. Mint valami osztályharc vagy macska-egér játék. A mi időnkben mintha ez egyszerűbb lett
volna: nem lehet a diáknál drága ékszer vagy éles kés, a
többit pedig megoldja a mindent beborító köpeny. De ma?
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Ma a szoknyahosszt a bevásárlóközpontok ajánlása
alapján lenne érdemes rögzíteni a házirendben, évenként
újraírva, hiszen amikor a mini a divat, akkor még a turkálóban sem lehet térdig erőt kapni. Mármint tiniknek.
Nagymamáknak még csak-csak, bár ahhoz is kitartó utánajárás kell.
Blúzhossz a szalagavatóra? Hosszú ujjú blúz nincs, nem
létezik, a diákok azt sem tudják, mi az, csak a megsárgult
fotókon láttak ilyet szüleik gyermekkori albumjában. Meg
a jelmezkölcsönzőkben.
Körömfestés? Hát ez lenne egy mai kamaszlány egyetlen
kibontakozási lehetősége, ha jól vagyok értesülve. Ha már
nincs pénze új cipőre és farmerra, legalább a naponkénti
körömszínváltással jelzi magát a szürke tömegben.
– Jó, de színtelen lehet, tanárnő? És opál? Barack?
Törtfehér? Korall? Púderrózsaszín? Selyem?
– Mobiltelefon?
– Dehogyis! Hogy képzelitek?
– Jó, de a mobilomon van az órarend. Meg hogy
melyik teremben lesz az óra. Meg a lecke. Meg a
szótár. A számológép. Meg hogy hányra kell menni
fogászatra.
– Az uzsonnád, az nem ott van?
– Mindjárt megnézem.
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És idén a legújabb, legalábbis nálunk:
– Húzd ki a fülhallgatót a füledből! Benne van a
házirendben!
– De most szünet van!
– A házirend a szünetre is vonatkozik.
– De miért nem hallgathatok zenét?
– Mert inkább beszélgess valakivel! És különben is,
aláírtad a házirendet, nem?
– Igen, de ezzel nem értek egyet.
– Nem gond. El tudod képzelni, nekem hány olyan
szabályt kell betartanom, amivel nem értek egyet?
És különben is, hívjatok össze diákönkormányzati
ülést, adjatok be petíciót, gyűjtsetek aláírást, érveljetek! Vannak módszerek. De a szabály az szabály.
Valahol ezt is meg kell tanulni. Erre legalább jó a házirend.
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ÓRAREND
FejezetREND

Reggel nyolcra
Ezt nem élem túl!
Az anyatanár napjai
Csak el ne felejtsem!
Kezdés az Úristennel

Szeptembertől júniusig
Good Bye, Trevor!
Muszáj holnap ünneplőben jönni?
Megjött a Mikulás?
Karácsonyi készülődés
Mit csinálok egy szalagavatón?
A tanárnő nyáron

Angol
Open your füzet!
Haladok a korral
Hogyan mondják angolul: uzsonna?

Diákok
Rám tessék figyelni!
Éhségfaktor
A fiúk nem is dolgoztak!
Mélyre menő motívumok

Tanarno.indd 173

5
7
10
13
16
21
23
26
29
31
34
36
39
41
43
46
51
53
56
59
62

2019.09.25. 19:17:47

Szabályok
Ugye nem írunk?
Ez hol van benne a házirendben?
Ez most komoly?
A tanárnő és a nem valódi világ

Tanári szemszög
Ez nem igazság!
A lemez két oldala
Ki mire emlékszik?

Osztályfőnök
Ofő lettem
A padtársam és én
Új gyerek
Mikor lesz vége?
Fotózni lehet majd?
Kupaktanács
Ki mit rosszalkodik?
Megnemtámadási szerződés

teológIA
Irgalom
Haragszik a tanárnő?
Az ellenség szeretete
Vigasz
Nem én voltam
Hazudni könnyű

Utóirat
A keresztény gyermek – több? jobb?
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