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Peti egy szép őszi reggelen elindult az iskolába és azt látta, hogy egy idős, lyukacsos ruhájú férfi                 
reszket egy pad mellett a parkban. Peti nagyon megsajnálta, és bár késésben volt, mégis megállt egy                
pillanatra. Levette válláról iskolatáskáját, belenyúlt és kivette belőle a szendvicsét, amit édesanyja            
csomagolt neki uzsonnára. Császárzsemle volt, jól megrakva szalámival, sajttal és savanyú uborkával.            
Peti kedvence. Mégis bánkódás nélkül nyújtotta át az öregnek, hiszen úgy érezte, neki nagyobb szüksége               
lehet rá. Az idős férfi remegve elvette, arcán boldog mosoly terült szét, és így szólt Petihez:  

- Köszönöm fiacskám! Te voltál az egyetlen, aki szánt rám egy kis időt. Bár sok mindenem nincs,                 
én is adnék neked valamit. Fogadd el tőlem ezt a tollat. Becsüld meg jól, és meglátod, meghálálja neked-                  
ezzel átnyújtott a fiúnak egy tollat. 

Az íróeszköz meglehetősen öregnek tűnt. Fekete külsején sok kicsi karcolás látszott. Peti            
meglepődött, vonakodva elvette a tollat, megköszönte, majd az órájára nézett. Háromnegyed 8 múlt 5              
perccel. Rohannia kellett, hogy legalább órakezdésre beérjen. A hátralevő utat futva tette meg. Éppen              
csengőre esett be az osztályterembe. Az első óra nyelvtan volt, amit Peti nagyon nem szeretett. Nehezen                
ment neki az elválasztás, az ly-os j-s szavak helyesírását is csak találgatta. Ráadásul lusta is volt, nem is                  
gyakorolt eleget. Miközben Peti álmodozott, a többiek már előkészítették a tankönyvüket. Ő is gyorsan              
kipakolt, és már lapozott is a megfelelő oldalra, ahol a megadott szavakat szótagolva kellett leírni. Peti                
elővette a tollat amit az idős férfitől kapott, és nekiállt a feladatnak. Az első szónál még semmi különös                  
nem történt, a másodiknál azonban a toll nem engedelmeskedett a fiú akaratának, és saját maga kezdte                
elválasztani a szavakat. Peti alig fogta, a toll magától mozgott. Fél perc alatt végzett a feladattal, sokkal                 
gyorsabban, mint a többiek és minden megoldása helyes lett. Meg is dicsérte a tanító néni.  

- Mostantól minden dolgozatom ötös lesz, és még annyit sem kell gyakorolnom mint eddig! -               
gondolta Peti. 

Az óra végén a tanító néni felhívta a figyelmüket a pénteki témazáró dolgozatra. A toll matek és                 
olvasás órán is kitett magáért, szinte az összes feladatot maga oldotta meg. Talán matematikából volt a                
legkevesebb dolga, mivel gazdája a számolásokban csak ritkán tévedett. Így telt az egész hét. Peti               
örömében szökdelve járt haza az iskolából. Otthon a sarokba dobta táskáját, és minden délután csak               
játszott. Semmit nem tanult, hiszen a toll úgyis mindent megírt helyette. 

Elérkezett a péntek. Peti aggodalom nélkül sétált be az iskola kapuján, előkészült a nyelvtan              
dolgozatra, ami szótagolással kezdődött. A fiú magabiztosan kezdett neki a feladatnak, de akárhogy is              
forgatta a tollat, de az egy vonást sem írt. Peti pánikba esett.  

- Elégtelent fogok kapni, ha nem találok ki valamit. De mi legyen az? Egy szót sem tanultam, a                  
toll pedig szemmel láthatólag a legrosszabb pillanatban romlott el- gondolta, és még egy kicsit rázogatta               
is, hogy az írószert jobb belátásra bírja. De semmi nem használt. 

- Látom Petikém bajban vagy. Adok egy másikat.- Ezzel Peti kezébe adott egy teljesen              
hagyományos kék tollat. Peti csak most esett igazán pánikba. Nem volt más választása, el kellett kezdenie                
a dolgozatot, minden segítség és felkészülés nélkül. Az pedig épphogy csak kettes lett. A tanító néni                
szomorú tekintettel adta át a kisfiúnak. 

- Nagyon sajnálom!- mondta- Pedig egész héten olyan szépen dolgoztál. Még meg is dicsértelek. 
Peti elszégyellte magát, de nem mondott semmit, csak egy elhatározás érett meg benne. Hazafelé              

az úton újra a park felé ment, ahol hét elején az öregemberrel találkozott. Meg is találta a tóparton egy                   
padon. A bácsi kedvesen rámosolygott. Peti szó nélkül felé nyújtotta a tollat. 

- Nincs nekem erre szükségem. Vissza szeretném adni.- mondta. 
- Szóval rájöttél a titokra?- kérdezte az öreg. 
- Igen, de egy még annál is fontosabb dologra jöttem rá. A tanulással megszerzett tudást semmi                

sem helyettesítheti. 
- Nagyon büszke vagyok rád. Igazán jó diák vagy. Úgy látom, megtanultad a leckét- vette el tőle a                  

tollat az öreg, és Peti legnagyobb meglepetésére köddé vált. 



Peti szívéről nagy kő esett le. Futott hazáig, hogy megírja az aznapi fogalmazás órán feladott               
szorgalmi feladatot. Egy mesét, aminek ő a főhőse.  


