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Lenne egy kérdésem hozzád. Eldobnád-e egy álmodat, mert valaki azt mondta? Ez a 

kisfilm ezt a kérdést dolgozza fel.  

Zsófi új iskolájába érve azonnal meghallja a kórus énekét. ,,Minden bú, minden baj, 

minden bánat messze tűnjön”, ezt éneklik. Ez az ének a film végén még fontosabb lesz, de 

menjük szépen sorjában. A következő percekben Lizát látjuk, aki az osztály legnépszerűbb 

lánya. Liza a folyóson ül két lány között, majd egy harmadik csatlakozni kíván hozzájuk, de 

ezt nem akarja a másik kettő. Lizának ebből elege lesz, ezért inkább bemegy az 

osztályterembe, Zsófi is ott van. Összebarátkoznak.  

 

Ezután a kórust látjuk, megérkezik Erika néni. Kihirdeti, hogy verseny lesz, amit ha 

megnyernek, nagy jutalomban részesülnek. Neki is látnak gyakorolni. Bemelegítenek, majd 

elkezdik az éneklést. ,,Itt állok térdig érő sárban”, most ezt dalolták. Ez a dal azért érdekes, 

mert ez után a tanárnő magához hívja Zsófit, majd közli vele, hogy ne énekeljen, csak 

tátogjon, mert nem elég jó. Ezt persze el kell hallgatnia a többiek elől, tehát átvitt értelemben 

tényleg „térdig érő sárban van”. A bikaviadalt, a kóruspróbán, vehetjük amolyan ’győzött a 

gonosz’ éneknek. Liza észreveszi barátnőjén, hogy nem énekel, aki rá is kérdez ennek a 



miértjére, de Zsófi másra tereli a figyelmét. Éppen Lizához tartanak, ahol még jobban 

kibontakozik a barátságuk. Liza ismét rákérdez, hogy miért nem énekel Zsófi, aki tovább 

titkolózik, de elsírja magát.  

,,Rájuk vár csak boldogság”, hallatszik a dal a kóruspróbán. A boldogság szónál Liza 

elhallgat, ugyanis eléggé zavarja a barátnője problémája. Körbetekint és észrevesz valamit. 

Nem csak Zsófi tátog. Ezt meg is mondja a tanárnőnek, aki először hízeleg a kislánynak 

mézes szavakkal, majd bűntudatot kelt benne (meg még pár kórustagban) azzal, hogy megkéri 

a tátogókat, vállalják fel magukat. Ezután visszarendeli Lizát a helyére, azzal a mondattal, 

hogy el lehet menni a kórus csapatából, ám megvesztegeti őket. Ha elmennek, az igazgató úr 

és szülők szomorúak lesznek. A próba végén a szokásos csokiosztásnál a tagok kiveszik a 

maguk adagját, de nem eszik meg, a bűntudat miatt.  

Liza elmegy Zsófihoz, ahol kidolgoznak egy tervet a tanárnő ellen. Másnap elmondják 

ezt a többi tagnak, akik belemennek. A verseny napján semmiről sem tud Erika néni, csak 

akkor szól rá a lányokra, amikor már készülnek a színpadra fellépni. Sorba rendezi őket a 

tanárnő, int, hogy kezdhetik, ám ez a tagoknak mást jelent. Éneklés helyett tátognak. A 

tanárnő hiába kezdi újra, hiába mondja, hogy ezt nem csinálhatják, hiába rázza a tagokat, 

akkor sem énekelnek. Dühében lemegy a színpadról.  

 

Liza ezután elkezd énekelni, majd a többiek is követik az ő példáját. ,,Bodzavirágból, 

bodzavirágból”, énekli mindenki az ő csodaszép hangjával a dalt. Minden bú, minden baj, 



minden bánat messze eltűnik. Szeretném kijelenteni, hogy itt ugyan a diákok győznek, mégis 

kárörvendnek. Ez számomra egy negatívum a filmben, ugyanis ezt elsőre nem vettem észre, 

sőt én is örültem a tanárnő ’büntetésének’, hogy nesze, ezt megérdemelted, de sokadik 

újranézésre ez észrevehető.  De mindezt elhalványítja a filmben a barátság ereje, illetve az, 

hogy küzdenek egy álomért. 

A kérdés még mindig ugyanaz: Feladod az álmodat? Készségesen elfogadod, ha nem 

valósul meg, vagy harcolsz érte? Ha bánatod van, soha ne hallgasd el. Soha ne hazudjál, és ha 

aggódsz, mondd el valakinek, mi bánt. Soha ne titkold el, ha valami baj van. Tudom, tudom, 

eléggé nyálasan hangzik, mégis van benne igazság. Ha egy barátodnak elmondod a 

problémádat, sokkal kevesebbnek fogod érezni a súlyt a válladon. A film ezt szeretné 

demonstrálni, így bárkinek ajánlom ezt a fél órás kisfilmet. 
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