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SZÉPIÍRÁS

Pánik
Amikor a tanárok is kiszabadulnak az iskolából, már majdnem július
van, de azt a bizonyos búcsúünnepet hetekkel előbb kitűzik, álta
lában az általános szünet második napjára, mert az első délutánon
sokáig kint maradnak a kertjeikben. tanácstalanul álldogálnak az
esti súrlófényben; mire hazaérnek, a családtagjaik már megvacso
ráztak, vagy tapintatosan el is utaztak - ők is harapnak valamit
fürdés után, olvasnak pár oldalt egy könyvből, és elnyomja őket az
álom. Hajnali fél háromkor arra riadnak, hogy szél csapkodja a
függönyöket, esik az eső, és az ablak előtt a szobában vizes minden
- megjött a hidegfront: az első presszió.

Másnap délután négy órakor, kissé kedvetlenül nekiindulva, de
összegyűlnek az iskola legfelső emeletén, nem messze a csilla
gászati szoba feljárójától; a tantermekben kipróbálják a különböző

helyeket; valaki elkésik ugyan, de valaki más felfigyel arra, hogy
a városszéli erdők fölött egy egészen határozott vonalban vége
szakad a felhőknek és derül az ég, s mire a környező tűzfalakat

is aranyfénnyel hinti be a nap, ők már azt kiáltozzák: "Menjünk,
meniilnkl", s van, akinek az Aranysárkány jut eszébe, van, akinek
Kosztolányi rövidnadrágban, másnak Seneca, vagy a Pó deltája,
egy derékszögű háromszög, a Kepler-törvények és a csillagászati
szoba, ahol péntekenként szakköri órákat tarthatnának; van, aki
nek az új regénye, s akad, aki azt mondja, hogy az mind semmi.

Az ajtó nyitva marad, és ők lezúdulnak a lépcsőn, felkiáltanak
a fordulókból, rosszul lépnek és orra buknak, belerúgnak az útba
eső szertárajtókba. Kiérnek az utcára, sodródnak, valaki taxit fog
na, s a többiek felelősségre vonják, a taxi üresen el; intenek erre,
intenek arra, "Csak így tovább!" - bíztalják egymást, hogy vala
miből erőt merítsenek, miközben emelt hangon leszólnak a máso
dik emeletrők " Vadállatok!" , és csapódnak a spaletták. A hídon 
mitagadás - lassul a tempó, a köpködésre alkalmasabb oldalt
megfontoltan kell kiválasztaniuk. .. Elég erőtlenül köpnek a vízbe,
anyálukat szánalmasan csorgatj ák. mert a dolog technikáját, mi
ként a magasugrásét, már elfeledték, vagy nem is ismerték soha
- a szájukból engedett folyékony damilra várják a halakat.

Amíg kiérnek a városszéli kerthelyiségbe. a jóérzésű emberek
behúzódnak a négy fal közé, néhány gyanútlan turista marad
csak az utcákon, meg egy-két merészebb diák, hogy legalább a je
lenlétével fegyelmezzen. persze mindhiába; a tanárok tavaly is el
vették egyikük motorkerékpárját, pedagógiailag kétes értékű kije-
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lentéseket tettek, s letaposták a virágágyásokat, főként a tanárnők.

Az igazgató urat az idén már jó előre figyelmeztették, hogy tart
son nagyobb rendet; a botokat. szegény, el is vette, de tudja, min
den hiába, megint be fogják hivatni raportra,

Ez alkalommal nagyobb vérveszteség nélkül foglalják el a Vir
rasztó Pelikán kerthelyiségét, behúzódnak a hullámtetős színbe, ol
dalt táblaüveg, rajta fényes festékkel mázolt stilizált képek: habzó
sörök, pezsgő hűsítők, gőzölgő kolbászok gyerekfej nagyságú csá
szárzsemlyékkel. Eleinte izgatottak és nem találják a helyüket, ci
pősarkaikkal feltépik a padokra rajzszögezett csomagolópapírt; a
zakók lekerülnek, majd felkerülnek; szamócát gyűjtenek, kis ku
pacokban felhalmozzák (4/12 rész Fourier szerint), aztán a felhal
mozott részt is eltűntetik, apró bordó foltok maradnak az asztal
teritőn.

Másnap reggel szörnyű bűntudattal ébrednek, a lakások tükreit
jótét lelkek selyempapírral megelőzőlegmár tapintatosan elfüggö
nyözték; az ebédnél váratlanul feloldódnak, bár keveset esznek;
délután meglátogalják a nagymamát vagy elviszik a gyereket a
Vidámparkba, s ha netán kollégákkal találkoznának, gyorsan elsi
etnek egy-egy nehezebben belátható ligetes rész felé. Este még be
fejezik elmaradt leveleiket, és másnap a postán expressz külde
ményként adják fel őket, hiába; a postai dolgozók még jó ideig
nem köszönnek vissza, de a boltban sem és sehol. A posta után
néhányan megvárják az igazgató urat, raportról jövet, most per
sze torkukra forr a szó, ez nem lehet kétséges; .Porold le, kérj bo
csánatot" - suttogja valaki az iskolai sportkör vezetőjének.
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