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Cea mai plictisitoare  
oră de matematică  

din lume

Când șeful clasei se ridică în picioare, Max își dădu 
seama că totul este pierdut. Terminat, încheiat, 

gata! Karl von Streichzapf va vorbi. Nu, de fapt, va cânta 
precum o pasăre!

O mai făcuse și până acum. Doar că încet, foarte, 
foarte încet.

– Clasa secretă... trebuie să mă duc...
Abia se auzise, fusese mai mult o șoaptă, dar Maximilian 

Zack îl auzise:
– ...clasa secretă!
Încet, cu o mișcare foarte lentă, Max își îndreptă spatele 

în scaun. Karl își ridică brațele în față, până când acestea 

ajunseră în poziție orizontală. Degetele îi tremurau.
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– Clasa secretă... trebuia să merg în clasa secretă...

Max își ținu respirația. Ce face, Karl? Va vorbi, oare? Îi 

va rosti numele cu voce tare în câteva secunde?

Nu, șeful clasei nu ar risca atât de mult. Cunoștea 

regulile. Toată lumea știa cât de aspre erau pedepsele 

atunci când vorbeai neîntrebat la Școala Schnittlich: o 

călătorie înspăimântătoare până în biroul temutului 

director Schnittlich, care te-ar fi pus să... 

Simplul gând îl făcu pe Max să tremure.

Dar Karl stătea acolo, nemișcat. Și bolborosea. Apoi, 

mai încet decât se ridicase, se întoarse. Acum privea fix în 

direcția lui Max.

Îl apucă tremuratul. Ochii lui Karl! Goi, complet goi și 

fără viață...

Un strop de salivă se scurgea din colțul gurii șefului 

clasei. O pată groasă de grăsime se formă pe gulerul 

cămășii lui de un roz-palid.

– Trebuie să merg în clasa secretă...

Max privi spre tablă. Doamna Penne, profesoara lor, 

nu observase încă nimic. Ce noroc!

– Max, ce ne facem? Fă ceva! Numai tu îl poți opri...
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Vocea Friedei lovi puternic în gândurile lui Max. Frieda 

era colega de bancă și vecina lui. Ea știa. Întotdeauna știa. 

Totul. Tocilarul prin definiție, ea era! Uneori, foarte 

enervantă.

Max începu să se gândească. Ce ar fi trebuit să facă 

pentru a-l opri pe șeful clasei? Să-l scoată pe Karl von 

Streichzapf din starea asta de zombi. Orbecăind pe drumul 

ce ducea spre deconspirarea lor. 

Situația era extrem de gravă!

Doamna Penne nu trebuia să afle, în niciun caz, că 

fuseseră cu toții în dormitorul directorului Schnittlich! Și, 

cu atât mai mult, că în spatele baldachinului din camera 

acestuia descoperiseră o clasă secretă. Nici nu dorea să-și 

imagineze ce furtună s-ar fi declanșat dacă directorul ar fi 

aflat...

Privi în jur. Băncile erau acoperite cu stive de caiete ale 

colegilor săi.

În bănci, copiii moțăiau cu capul pe mese. Nimeni nu 

observase, nimeni nu schițase vreun gest. 

Cu excepția lui Karl, care se mișca precum un som  nam-

bul, nimic nu mișca.
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– Trebuie să-l trezesc cumva! șopti Max și se vârî sub 

scaun.

– În niciun caz! șuieră Frieda. Trezirea unui som nam bul 

poate fi deosebit de periculoasă. Oricine știe asta! mai spuse 

ea, și-l trase pe Max înapoi în bancă, lovind din greșeală un 

teanc de caiete. Precum ceilalți, și ea umpluse deja zeci de 

caiete de matematică de dimineață și până acum.

Unul dintre ele îl lovi pe Felix. Somnoros, acesta se 

ridică speriat și clipi des. 

– Prezent! E totul în regulă? mormăi el și căscă.

– Nu, nimic nu este în regulă..., șopti Frieda și-l privi 

pe Karl cum o luă pe culoarul dintre bănci.

– Și dacă doamna Penne află că am umblat prin 

coridoarele secrete din spatele biroului lui Schnittlich? 

spuse Max, ridicându-se în picioare.

Trebuia să intervină. Karl se ducea glonț spre catedră. 

 „Asta nu trebuie să se întâmple!“ își spuse Max.

– Hihihi, ce face Karl? chicoti Felix.

– Trebuie să ajung în clasa secretă... 

Vocea lui Karl nu mai era doar o șoaptă, ci auzea clar 

acum!
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Max aruncă o privire scurtă spre profesoară, suficientă 

pentru a se convinge că aceasta era concentrată asupra 

sarcinii pe care o începuse cu patru ore și jumătate în 

urmă. Ajunsese abia la exercițiul 458 și, de regulă, continua 

până la exercițiul cu numărul 500.

– Nu te bucura prea curând! Dacă greșește calculele, se 

oprește, spuse Frieda. Așteaptă, trebuie să notez ceva repede 

și să calculez... Fii cu ochii pe Karl! Ai auzit? 

Frieda mâzgăli în grabă ultimele cincisprezece calcule, 

apoi își luă un caiet nou.

Max își umflă obrajii. Ar fi vrut să se repeadă și să-l 

oprească pe Karl înainte de a da pe goarnă întregul lor 

secret, dar nu își mai putea permite încă un avertisment.

– Fir-ar..., se auzi Frieda. Ceva e în neregulă. Pregăteș-

te-te pentru ce e mai rău!

Profesoara se îndoi de spate, aplecându-se spre tablă.

– 1 254 minus 354 este egal cu... hm... cinci minus 

patru și...

Doamne Penne consultă broșura cu răspunsuri.

– Aici spune că rezultatul exercițiului 458 ar trebui să 

fie 25...
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Karl se împiedică și căzu în fața catedrei.

Max își împreună palmele ca într-o rugăciune. „Nu te 

întoarce, nu te întoarce!“, repetă el în gând, încercând să-i 

transmită asta profesoarei.

– Am greșit la calcule! anunță doamna Penne și se 

întoarse spre clasă cu o mișcare lentă. Din păcate, continuă 

aceasta, trebuie să o luăm de la capăt.

Friedei îi scăpă un geamăt și se luă cu mâinile de cap.

– Știam eu...

Max își ținu respirația. Doamna Penne nu-l văzuse 

încă pe Karl.

– Nu, te rog! se tângui Frieda și-și lăsă capul pe bancă.

– Putem continua chiar dacă rezultatul este greșit.

Elinore, care ocupa banca din față, privea obosită prin 

părul ei drept, sârmos: 

– Nu-mi pasă...

Suse strigă:

– Dar am rămas fără caiete!

Și ca și cum ar fi apăsat pe un buton, șuvoaie de lacrimi 

mari începură să i se rostogolească pe obraji, căzându-i pe 

tricoul roz și udându-l.
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Karl se ridică, apoi se scutură. Era contrariat când 

doamnei Penne îi căzu, în sfârșit, privirea pe el.

– Domnule von Streichzapf? întrebă ea, ridicând din 

sprâncene. Vă pot ajuta cu ceva?

Max începu să respire. Frieda își ridică fruntea de pe 

bancă.

– Exercițiul 289 este greșit. Rezultatul corect este 124, 

nu 128, spuse Karl cu o voce metalică, de parcă ar fi vorbit 

un robot.

– Ce? zise Max.

– Cum a calculat atât de repede? întrebă Frieda, mijin-

du-și ochii. Nimeni nu calcula mai repede decât ea! Nici 

măcar Karl... Cel puțin nu când era treaz...

– Acum doarme sau nu? întrebă Max retoric.

– Regula numărul 339 din Regulamentul școlii prevede 

că, în cazul unor calcule greșite, exercițiul trebuie reluat de 

la început.

Doamna Penne trase aer în piept, apoi oftă:

– Regulile sunt pentru a disciplina... ă... spiritul.

Max gemu. Lucrarea diavolească a directorului 

Schnittlich – inventase sute și sute de reguli doar pentru 



a-i chinui pe copii. Asta pentru că directorul ura copiii 

mai mult decât ura animăluțele, ori florile.

– Karl von Streichzapf! Stai! țipă doamna Penne.

Dar Karl nu se opri. În schimb, continuă să murmure:

– Trebuie să merg în clasa...

O, nu, nu, nu!

Un țiuit asurzitor străbătu întreaga clasă. Copiii 

tresăriră speriați. Max își vârî degetele în urechi. Ding! 

Dang! Dong!



– Test, 1-2-3! Se auzi o voce tremurândă de 

femeie, urmată de un cârâit strident. 

Apoi vocea femeii se auzi din nou:

– Cred că funcționează!

În difuzor se auzi un scârțâit, apoi vocea unui bărbat:

– Ei bine, atunci să începem odată!

Înspăimântat, Max recunoscu vocea directorului.

Apoi se auzi o tuse și femeia din difuzor vorbi din nou:

– Dragi copii, am de făcut un anunț!
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Nu știa dacă să plângă sau să râdă, însă anunțul acesta 

chiar pica la momentul potrivit.

– Am plăcerea să vă invit la prima inspecție a ghiozda-

nelor, croncăni vocea din difuzor. Era doamna Heuchle, 

secretara școlii. Potrivit Regulamentului școlii, continuă 

vocea, și în conformitate cu amendamentul 5.A.21.B – 

intrat în vigoare azi –, de azi înainte vor exista controale 

regulate ale echipamentelor elevilor. 

Difuzorul cârâi iar. Copiii își acoperiseră urechile cu 

palmele. 

– Nu-i așa că e minunat?! se auzi iar, apoi difuzorul 

cârâi și liniștea se așternu.

O liniște de mormânt. Nimeni din clasă nu mai vorbea, 

nu mai scotea nici măcar un sunet. Frica paraliza corzile 

vocale ale elevilor, ca o melasă grea și sufocantă. Lui Max 

nu-i venea să creadă cât de ghinionist era.

Încet, ca într-o filmare redată cu încetinitorul, observă 

cum buzele profesoarei se răsuceau într-un zâmbet subțire, 

răutăcios.

– Maximilian Zack, ghiozdanul dumitale, te rog!


