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apám
Anyám péntek délben hívja a kollégiumot, nem vagyok ott, órám van, új-
ra hív, a portás az étkezőben szed ki az ebédsorból. Apám kórházban van. 
Agyvérzés, de nincs életveszélyben. Megfordul velem a világ. Röviden be-
szélünk. Menjek be ma délután, ha tudok. Leküzdök néhány falatot, ösz-
szepakolok, de otthagyom a dagadtra tömött hátizsákot a szobában. Gya-

log indulok a kórházba, nem jár a villamos. A körúton végig, a lámpás kereszteződések-
ben rohamosztagosok állnak, sisakjuk a kezükben, átlátszó, plexi pajzsuk a rohamkocsi 
oldalához támasztva.

A Nagyrét úton csikorgó, lánctalpas kocsik jönnek szembe, a kertvárosi részen kerülök 
a kórház felé. Aztán mégis visszakanyarodok. A főiskolai lakóblokkok harmadik és ne-
gyedik emeleti ablakában műanyagzacskók lógnak, de az ablakok mindenütt zárva. Men-
nék tovább, a stadionból katonai teherautók fordulnak a kövesútra. Egy kapualjba hú-
zódva várom meg, amíg dübörögve elvonulnak. A salakpálya üres, nem hallani a szagga-
tott, máskor szüntelenül ismétlődő sípjeleket.

Apám nevét nem találják a recepción. Telefonálnak, intenzíven van, kérdezi a fogszabá-
lyozós, szőkített hajú, kissé dundi recepciós lány. Tudtommal igen, válaszolok. Bemondja 
apám nevét a telefonba, vár. Aprókat bólogat, aha, aha, köhécsel, leteszi a kagylót. Józsi, 
szaladj már át a belgyógyászatra, nézd meg ott fekszik-e, itt mondja apám nevét, köszike, 
kiált oda egy fehér köpenyes, vékonydongájú ápoló fiúnak. Rám néz, széttárja a karjait. 
Az intenzíven nincs, mondja a kelleténél kicsit hangosabban, bár, meglehet, itt ez a szo-
kásos hangerő. Akkor ugrik be, hogy apámnak hivatalosan Sándor a neve, mondom ne-
ki gyorsan, nézze meg úgy is a könyvben. Nézi, csóválja fejét, megint egy hülyét kellett 
kifognia, így péntek délután. Második emelet, jobbra a harmadik ajtó, mondja szelíden, 
hozzászokott már a hülyékhez, gondolom. Vegyen fel lábzsákot és szájmaszkot, mielőtt 
bemegy, kiabál utánam.

n a g y  g e r Z s o n n o v e l l a c i k l u s
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Apám az ablak melletti ágyon fekszik, a zöld függöny által megszűrt fényben, a vé-
kony lepedő alatt alakja karcsúnak, törékenynek látszik. Arcán háromnapos, ősz borosta.

Azonnal észrevesz, bal kezével int, hogy menjek közelebb hozzá. Odalépek az ágya és 
az ablak közé, leülök az ágy szélére, megfogom a kezét. Könyökhajlatában branül, egy fo-
gasra akasztva infúzió csöpög. Az arca jobb oldala le van simulva, ajka lebiggyed, szem-
héja ráncosan simul a szemgolyóra. Orrlyukaiban fehér gumicsövek. Suttogva, rekedten 
beszél, minek jöttél be, mondtam anyádnak, hogy ne szóljon, csak ha már jobban leszek. 
Alig lehet érteni, amit mond, nehezen mozgatja a nyelvét. Akaratlanul is közelebb húzó-
dok, megcsókolom az arcát. Érdes a szőre, sohasem láttam még ilyen borostásnak.

Nézd csak, mondja, és fejével a mellettünk lévő ágyra mutat, ezt a csajt tegnap este hoz-
ták, altatókat vett be, öngyilkos akart lenni. Odanézek, az ágyon fiatal lány fekszik, tizen-
nyolc lehet, kezei, lábai az ágykerethez szíjazva. Lecsúszott róla a takaró, teljesen mezte-
len. Sötét a bőre, mintha sokat napozott volna. Szépek a mellei, gömbölyűek, széles, bar-
na mellbimbókkal. Csípője telt, combja izmos, fanszőrzete sűrű, olajos, fekete.

Elkapom a tekintetem, apám röhögni kezd, a röhögés köhögésbe fullad. Kibámulok az 
ablakon. Az erdő puhán nyújtózik el a kórház épülete mögött, kilométereken át a hegyek 
irányába. Apámnak lenyugszik a mellkasa. Valami fejes van itt, kérdezi. Látja, hogy nem 
értem, a városban, teszi hozzá. Az új miniszter, vagy kicsoda. Végre leesik, mire gondol, 
összeáll a kép, a rohamkocsik, a katonai teherautók. Az üres stadion. Bólogatok, a mi-
niszter, igen, látogatást tesz a városban, ismétlem, amit a rádióban hallottam. Apám el-
fordul, minek ez a kurva nagy felhajtás egy miniszter miatt, mondja, és bal kezével fél-
kört ír le a levegőben, olyan hevesen, hogy kis híján fellöki az infúziós állványt. Vissza-
ejti karját az ágyra.

A plafont nézi, lehunyja a szemét. Sokáig hallgat, percekig. Mi van az iskolában, szólal 
meg végre. Mi lenne, semmi, válaszolok. A szokásos. Mégis, mit mondjak neki ? Azt még-
sem újságolhatom el, hogy egész héten alig aludtam a ballagás előkészületei és az éjszakai 
szerenádok miatt. Apám nem nyitja ki a szemét. A lányt nézem, a szomszéd ágyon, a dús 
szőrzetet a hónaljában, az apró ráncokat a mellbimbója körül. Apám azt hiszi, már nem 
vagyok szűz, pedig még nem kúrtam soha. Pinát sem láttam még ilyen közelről.

Mondd csak, szólal meg váratlanul, még mindig csukott szemmel, a matematika ver-
senyről miért jöttél ki korábban ? Megszorítja a csuklómat a bal kezével, felszisszenek. Szür-
ke szemével hidegen mér végig, figyeli, hogyan reagálok. Azonnal nem is tudok megszó-
lalni. Erről meg honnan tudhat ? Jár az agyam, de hiába. Honnan tudsz te erről, kérde-
zem elcsukló hangon. Nem válaszol. Hogy is válaszolna. Adjál egy pohár vizet, morog-
ja. Körbenézek, de nem látok sem üveget, sem vizespoharat. Az éjjeliszekrényben, az alsó 
polcon, mutat lefelé. Türelmetlen szokott lenni, ha nem találok valamit, szeget a kamrá-
ban, edényt a nyári konyhában, szerszámot a fiókban, de most nyugodt. Kitöltöm a vizet, 
a szájához emelem. Kortyról kortyra megissza. Visszateszem a poharat az éjjeliszekrénybe. 
Na, hadd halljam, fiam, mi történt, néz rám, felhúzza a bal szemöldökét.

Addigra azért összeszedem magam. A pulzusom visszaáll normálisra. Egyenletesen lé-
legzem. Semmi különös nem történt, mondom, kijöttem a felénél, ennyi volt. Az első két 
feladatot befejeztem egy óra alatt, a második kettőhöz meg hozzá sem tudtam szagolni. 
A szemöldöke továbbra is fel van akadva. Minek üljek ott még egy órát, feleslegesen, ma-
gyarázom tovább. Végre megmozdul, összehúzza a szemét, egyetértően bólogat. Most úgy 
tesz, mintha értene a matematikához. Mindig úgy tesz, mint aki mindenhez ért. Azért 
próbálkozhattál volna, mondja. Megrázom a fejem, határozottan felelek: a második két 
példát esélyem sem volt megcsinálni.

Elhallgat, de félek tőle, nem fogja ilyen könnyen feladni. Főleg, ha másról is tud, más 
körülményről, az előzményekről, az előző napról, az előző éjszakáról. Mert ha tud róla, 
hogy korábban kijöttem a matekversenyről, jó eséllyel tudhat az előző éjszakáról is.

A matekversenyt megelőző éjszakán, a huszonnégy órás kosármeccsen smároltam 
a tesitanárnővel. Az iskolát a kollégiummal összekötő folyosó kiszögellésében heverész-
tünk a nagy, szögletes szivacsokon, gin-tonikot ittunk, csókolóztunk és megengedte, hogy 
benyúljak a blúza alá és megsimogassam a mellét. Utána nem mindenre emlékszem. Ki-
mentem az udvarra cigizni, három meccsem is volt hajnalban, reggel lezuhanyoztam, mi-
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előtt a tanárok megjöttek. Tízkor kezdődött a verseny, indulás előtt sokáig öklendeztem 
a kollégium fiúvécéjében.

Apám hosszasan méreget, de nem szólal meg. Elered az eső. Előbb csak halkan kopog-
tat az ablakon, de egyre inkább monoton zúgássá erősödik.

Orvosok jönnek be, egy nő és egy férfi, hosszú, fehér köpenyben. A nő magas, sas-
orrú, hidrogénezett szőke haja magas copfban van összefogva hosszúkás koponyája te-
tején. A szomszéd ágyhoz ugrik, betakarja a lányt az átizzadt, gyűrött lepedővel. A fér-
fi közben a kórlapot tanulmányozza. Középtermetű, köpcös, kecskeszakállú. Holnap fel 
kell ébreszteni, mondja. Maga mit gondol, kollegina ? Én amellett vagyok, mondja a má-
sik, hogy hagyjuk aludni még egy napig. A pulzusa alig tapintható, vérnyomása kriti-
kus, várjuk meg, amíg normalizálódik. A férfi idegesen toporog, végül bólint. Tovább 
lépnek, apám ágya elé.

Odakintről tompa puffanások hangja szűrődik be a nyitott ablakon. Nem lehet pon-
tosan kivenni, mi az, talán fát vágnak az erdőben. A férfi az ablakhoz lép, kinéz, hallgató-
zik. Bevág az eső, összefröcsköli a homlokát. Kézfejjel lesöpri a vizet, becsapja az ablakot, 
visszafordul. A kórlapra rá se pillant. Apám továbbra is csukott szemmel, ernyedten fek-
szik, mintha aludna, de szerintem csak szimulál. Az orvos rám néz, maga kicsoda, kérde-
zi nyersen. A fia vagyok, válaszolok. A nő közelebb jön, behátrálok az ágy és az ablak kö-
zötti keskeny résbe, az éjjeliszekrényhez szorulok. Leguggol, bal kézzel kitapintja apám 
pulzusát, de nem veszi le rólam a szemét. Mozog az ajka, magában számol. Szoknyája fel-
csúszik a combján. Felpattan, megtántorodik, elkapom a karját, tartom, amíg visszanye-
ri az egyensúlyát. Elnézést, hebegi. Reszket a hangja az izgalomtól, int a társának, kivi-
harzanak az ajtón.

Apám egyenletesen szuszog, az ablakhoz fordulok, megnyitom, nedves levegő teríti be 
az arcomat. Ömlik az eső, sistereg, ahogy a puha talajba csapódik. A vastag, tűlevéllel tö-
mött ágak lágyan rezegnek a vízcseppek súlya alatt. Elálmosodom ettől a fakó csillogás-
tól, bámulok kifelé, elképzelem, ahogy a favágók lecsapnak a fejszével, messzire spriccel 
a víz a fakéregről.

Lehet, hogy nem is favágók, hanem katonák vannak odakint ? Ellenálló csoportok, he-
gyi partizánok ? A puffanások nem is a fejsze hangjai, hanem puskalövések ? Az ellenállók 
a hegyről indulnak, tizenöt fős csapatokban, géppisztollyal, gépkarabéllyal, kézifegyverek-
kel és gránátokkal felszerelve. Mostanra érik el a körút sarkán a főiskola épületeit, ha át-
törik a gyűrűt, szabad az útjuk a városháza felé.

Megfordulok. Érzem, hogy ki fog csapódni az ajtó, és a magas, szőkített hajú orvosnő 
ront be a szobába. Jobb kezében pisztolytáska, pisztollyal. Megáll apám ágya előtt. Reszket 
a szája széle. Hátrébb lépnék, de az éjjeliszekrény közvetlenül ott van mögöttem. Apám 
unottan néz föl, bal kezét észrevétlenül a combomra teszi, közelebb húz az ágyhoz, magához.

Az orvosnő végre elszánja magát. Ezredes úr, mondja, a kelleténél kissé magasabb han-
gon, itt az idő, áttörtük a gyűrűt. Apám továbbra is unottan bámul. Lehet, hogy csak a le-
bénult jobb oldala miatt tűnik ilyennek az arckifejezése, abból a szögből, ahol én állok ? 
Mosolyogni próbál, de az orvosnő nem viszonozza. Ezredes úr, mondja, az előzőnél is ir-
ritálóbb hangon, sürgetik a választ, elvállalja az ideiglenes hadbíróság vezetését ?

Apám leveszi a kezét a combomról, kurta mozdulattal lecsapja magáról a takarót. Csu-
pasz ágyéka felé mutat. Ernyedt farkából katéter lóg ki. Kedves Szimonetta, mondja, a lé-
tező legbarátságosabb hangján, amit valaha hallottam tőle, ha kiveszi ezt a csövet a fa-
szomból, úgy megbaszom, hogy csillagokat fog látni, de semmilyen hadbíróságban nem 
vagyok hajlandó részt venni.

Szimonetta elröhögi magát. Fejét felveti, a plafon felé, most lehet látni, ahogy meg-
nyúlik a teste, milyen hosszú, csinos lábai vannak az orvosi köpeny alatt. Harisnyatar-
tót visel. Sándor, Sándor, maga aztán nem változik, mondja. A lövések egyre messzebbről 
visszhangzanak. Megállt a levegő a szobában. Apám bal kezével erőteljesen előrelök, Szi-
monetta kihúzza a pisztolyt a pisztolytáskából, éppen ráesek, amikor elsüti, a golyó a pla-
fonba fúródik, mindketten a földre zuhanunk, bal térdével az ágyékomba rúg, felüvöltök, 
de meghallom apám kiáltását, elkapom Szimonetta nyakát, szorítom, mind a két kezem-
mel, szorítom, amíg mozog.
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Lihegve szállok le róla. Remegnek az izmaim. Felveszem a pisztolyt a padlóról, bera-
kom a táskába, a derekamra szíjazom. Apám megpróbál felülni az ágyban, de visszaha-
nyatlik. A farkára mutat. Egyetlen, erőteljes mozdulattal kitépem a katétert, apám össze-
szorított fogakkal üvölt. Kiszedem a branült, rászorítom a vénára a gézcsomót, visszail-
lesztem a ragasztásokat. Két percet várunk, még mindig lihegek. Szedd össze magad, fiam, 
suttogja. Belékarolok, felemelem az ágyról. Ráerőltetem a kék-fehér csíkos frottír fürdő-
köntöst, amit az ágy korlátján találok. Elindulunk, át kell lépnünk Szimonetta élettelen 
testén. Apám az ajtó felé néz, jobb oldala merev, húzza maga után a lábát. Ölbe kapom, 
olyan könnyű, mint anyám.

Amikor kilépünk, a folyosó üresnek látszik, de a lift előtt fehér köpenyes férfi fekszik 
a kövön. A kövér orvos, aki apámnál vizitelt. Tarkója ragacsos a vértől. Apámat a lift mel-
letti falnak támasztom, megnyomom a lift hívógombját. Lehajolok az orvoshoz, megta-
pintom a pulzusát. Még él, mondom apámnak. Apám legyint. A zöld neon kijelzőt bámul-
ja. Megérkezik a lift, széles fémajtaja kinyílik, apámmal belépünk, megnyomom a gom-
bot, becsukódik az ajtó. A pisztolyt, mondja apám. Kicsatolom a pisztolytáskát, kiveszem 
a pisztolyt, beillesztem apám bal kezébe. Biztosítsd ki, mondja. Kibiztosítom. A lift na-
gyot rázkódik, kinyílik az ajtó. A kórház előtere üres, a recepciós pultnál a fogszabályzós, 
dundi lány véres feje az asztalra borulva. Kinézek mindkét oldalra, tiszta a levegő. Felka-
pom apámat, a kijárat felé cipelem. Jobbról, a lépcső felől lábdobogás hallatszik, apám 
röviden céloz, háromszor egymás után elsüti a fegyvert. A zöld köpenyes orvos lebucs-
kázik a lépcsőn. Egyenesen a műtőből jött ? Tovább botorkálunk, a kijárat is tiszta. Egy 
opálzöld Suzuki személyautó parkol a kórház főbejárata előtt, ajtaja nyitva, kulcs az in-
dítóban. Apámat a vezető melletti ülésbe tuszkolom, becsatolom a biztonsági övet, bevá-
gom az ajtót, hátulról megkerülöm a kocsit, beülök a vezetőülésbe. Bal lábammal a kup-
lungot keresem, de hiába. Automata, mondja apám, és a sebességváltóra mutat. Rálépek 
a fékre, begyújtom a motort. Drive módba kapcsolok, rátaposok a gázra. A kis autó nagy 
nyomatékkal gyorsul. A visszapillantó tükörben látom, hogy a főbejáraton zöld műtőru-
hás orvos rohan ki, géppisztollyal a kezében. Mögötte még egy. Előttem a nagykapunál 
a portásfülke romokban hever, a gerendák még mindig füstölögnek. Ezt telibe találták, 
mondja apám. Hátunk mögött felugatnak a géppisztolyok. Jelentős az előnyünk, a lesza-
kadt vaskapu mellett, 100 km/órás sebességgel robogunk ki a főútra.

Kétszáz méter után balra fordulok, az erdő felé. A motor felbőg a meredek emelkedőn, 
az eső feláztatta a talajt, a kocsi eleje jobbra-balra csúszkál a keskeny földúton. Lassab-
ban, mondja apám, bal tenyerét az ajtó tetejéhez feszítve. A frottírköpeny öve kioldódott, 
a köpeny szárai lecsúsztak a combjáról. Jobb keze tehetetlenül himbálózik a törzse mel-
lett. A pisztoly a köntöse bal zsebében. Combja szárán, a köpeny belső részein sárgás-pi-
ros, nyálkás váladék kenődött szét.

Feltűnik végre, a kaptató legtetején, a barnára festett, tornácos faház. Leadom a fényje-
leket. A sűrű esőfüggönyben azonnal érkezik a válasz. A gázra lépek, az autó meglódul, az 
utolsó kanyar után az út meredeksége enyhül, sarat és vizet fröcskölve farolunk be a ház 
előtti tisztásra.

Két esőkabátos férfi lép ki a tornác alól. Egyikük reflektort tart a kezében, amivel a fény-
jeleket adta. A másik, szemüveges férfi közelebb lép az autóhoz, kisegíti apámat, esőkö-
penyt borít rá, tiszteleg. Bőrig ázok, amíg a tornáchoz érünk, ami valamennyire már védve 
van az esőtől. Odabent egy szál villanykörte ég a szoba közepén álló, téglalap alakú tölgyfa 
asztal felett. Apám a kezembe csúsztatja a pisztolyt, észrevétlenül zsebre teszem. Lerántja 
magáról a köpenyt, a helyiség sarkában lévő vécé felé mutat. Odatámogatom, kinyitom 
az ajtót, ketten be sem férünk egyszerre. Lecibálom róla a frottírköntöst, nehézkesen meg-
fordul, ráesik a vécéülőkére, nagyot reccsen alatta. Levegő után kapkod, kopasz homloka 
esővel kevert izzadságtól fénylik. Előrehajol, bal kezét a hasára szorítja, erőlködik, nyom, 
hugyozni próbál. Szája sarkából habos nyál csorog a combjára. A roham alábbhagy, ki-
egyenesedik. Hozzál nadrágot, inget, utasít kurtán. Kilépek a vécéből, katonai rádió áll 
az asztalon felszerelve, a fényszórós férfi ül előtte, fülhallgatóval a fején. Rám néz, feleme-
li a jobb hüvelykujját, mosolyog. Az ajtó melletti fogasról terepmintás, katonai nadrágot, 
fehér inget, sötétkék zubbonyt akasztok le, láthatóan minden gondosan elő van készít-
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ve. Apám felöltözik, jobb karját felkötöm egy fehér kendővel. Zoknit, cipőt nem hajlan-
dó húzni, mezítláb, egyenruhában ül az asztalhoz. A szemüveges férfi babkonzervet me-
legít a tábori tűzhelyen.

A rádiós hirtelen felpattan az asztal mellől, leveszi a fülhallgatót, apám felé nyújtja. Ez-
redes úr, mondja, Önnel akarnak beszélni. Apám lehajtja a fejét, a csupasz lábujjait né-
zi, a lefelé gömbölyödő sárga körmöket, talán elindult egy újabb roham, gondolom. Int, 
hogy tegyék a fejére a hallgatókat. Egy ideig fülel, összeszorított szájjal, csukott szemek-
kel, aztán türelmetlenül az asztalra csap. Nem értek egy szót sem, üvölti. A rádiós ijed-
ten csavargatja a gombokat a szerkezeten. Recsegés. Apám bemondja a jelszót. Recsegés. 
Bemondja a jelszót még egyszer. Maga elé húzza az odakészített jegyzettömböt és ceru-
zát, bal kézzel lassan, szaggatott mozdulatokkal írni kezd, számok, szóköz, számok, szó-
köz, számok, szóköz, számok.

Három sort ír tele, ez is majdnem tíz percbe kerül. Értettem, mondja végül, majd megint 
a jelszót, leteszi a fülhallgatót az asztalra. Sóhajt. Az asztal fölé görnyed, most mégis tíz év-
vel fiatalabbnak látszik, mint egy órával ezelőtt. Csak babkonzerv van ?, szól oda a szem-
üvegesnek, aki még mindig a tűzhely mellett álldogál.

Indulj, mormogja. Tiltakoznék, de az asztal alatt megszorítja a csuklóm: ez parancs. Föl-
állok, leakasztok a fogasról egy esőkabátot, a vállamra dobom. A rádiós férfi utamat állja 
az ajtó előtt. Apám rárivall, minden erejét összeszedve. Ezt a hangját jól ismerem. Azon-
nal álljon félre. Összenéznek a szemüvegessel, a rádiós kénytelen-kelletlen félrehúzódik. 
Kilépek az esőbe. Sötétedik. Tornacipőm a sárba süpped, de nem törődöm vele. Beszállok 
az autóba, a fékpedálra taposok, elfordítom a kulcsot, felbőg a motor.

A faház egyetlen ablakán át sárga fény ömlik az esőtől csillogó tisztásra.
Megrezzenek. Kicsapódik az ajtó, a magas, szőkített hajú orvosnő lép a szobába. A hu-

zat bevágja az ablaktáblát. Megfordulok. Apám alszik. Az orvos hátralép, hátával szorosan 
hozzásimul az ajtóhoz. Meglepetten bámul, mintha még sohasem látott volna.

Franci
A kollégium tömzsi, szögletes C-alakú épülete két, csenevész platánokkal 
szegélyezett, szűk utca sarkára épült. Alaprajzában a C-alak nem lelhető 
fel, valójában csak az emlékezetemben maradt meg ez a forma, amit a lé-
gi felvételek tulajdonképpen alátámasztanak. A tényleges alaprajz téglalap, 
50 méterszer 20 méteres, az iskolaudvarra néző, első emeleti terasz vágja 

ki a téglalapból a C-betű formáját.
A földszinten, ahogy a kollégiumot az iskolával összekötő folyosóról belépünk, jobb 

kéz felé tágas aula terül el, a főbejárat innen nézve az aula túlsó végében van, az épület 
keleti oldalán. Az aulából nyílnak az orvosi és a vendégszobák, szemben a gondnok rezi-
denciája. A folyosóval szemközt, a portásfülke üvegbetétes, ormótlan blokkjától balra van 
a lépcsőház és a lift, az épület iskolaudvar felőli szárnyát pedig teljes egészében az étkező 
és a konyha foglalja el.

Az első emeleten laknak a fiúk. A lépcsőházból az emeletre érve, középen és jobb olda-
lon a tanuló-, a rádiós- és a tévészobák, baloldalon pedig a nevelők szobái a teraszra néz-
nek. A folyosó mindkét szárnyát fémkeretes, masszív, üveg-csapóajtó vágja ketté, ezen túl 
kezdődnek a hálószobák. Az első közvetlenül a csapóajtó mögött nyílik, vele szemben a vé-
cék és a zuhanyozók. A folyosó ezt követően elfordul a terasz irányába, és az épület két vé-
gén, a szárnyak külső oldalain helyezkedik el a maradék három-három szoba, ablakaikkal 
az utcára, illetve a tornapályára nézve.

A nyolcfős szobák berendezése azonos, az alig huszonöt négyzetméteres helyiséget ká-
vébarnára festett, a padlóhoz és a plafonhoz csavarozott, fémvázas, furnérbetétes köny-
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vespolc osztja ketté, ami könyvek híján teljesen átlátható. Mindkét oldalon egy-egy ablak, 
az ablak alatt felnyitható, világoszöldre lakkozott, döntött fedelű tanulóasztal, felső szeg-
mensében toll- és ceruzatartó mélyedésekkel. Az asztal szélein a lakkozás repedezett, kö-
römmel alá lehet nyúlni, felpattintani. A felpattintott, nyers fába, az erezetekbe golyóstol-
lal mély gödröket lehet szántani, körzőheggyel apró jeleket, betűket belevájni.

Két-két ágy van hosszában a fal mellett, ezekkel párhuzamosan, a könyvespolc két ol-
dalán a másik kettő. Az ágyak között épp csak annyi hely van, hogy a tanulóasztal befér-
jen, kisöpörni mögötte, vagy az ablakot kinyitni, ehhez már fel kell az ágyra állni. A folyo-
sói falon fehérre mázolt, hosszú, keskeny, zárható szekrények sora húzódik, egészen a pla-
fonig felnyúlva. Az ajtó mellett, a sarokban mosdókagyló, keskeny falipolc, fogkeféknek, 
fogmosó poharaknak. Az ágyak matraca egyszerű, rugós szivacs, felnyitható, alatta ágyne-
műtartóval. A padló drapp linóleum, vékony fekete csíkok futnak az ágy alá.

A szoba nyolc lakójából a szilencium ideje alatt ketten tanulnak idebent, a többiek a zsú-
folt tanulószobában, nyolcszor hatos padsorokban ülve, a tanári asztallal szemben. A pa-
dok karcsú fémlábai zöldre festve. A nevelőtanár tekintete elől tökéletesen rejtve, a térdre 
helyezve Rejtő Jenőt, Verne Gyulát lehet olvasni, Stephen Kinget is. A szilencium három 
óra, fél órás vacsoraszünettel kettévágva.

A második és a harmadik emelet a lányoké.
A csapóajtót este 10-kor bezárják.
Ébresztő 6:30-kor, felüvölt a hangszórókból a zene. A nevelőtanár végigjár a szobákon, 

felkattintja a villanyt, ez különösen télen fájdalmas. Decemberben a nap 07:00 és 07:20 
között kel, de ennél már félórával korábban világosodni kezd keleten. A tornapályára né-
ző nyugati szárny szobáiban azonban 6:30-kor még koromsötét van. A naposok kikászá-
lódnak az ágyból, nekik kell rendbe hozni a szobát, söpörni, felmosni, a mosdót letaka-
rítani, mielőtt reggelizni indulnak. Néhányan a fejükre húzzák az ágyneműt, jól tudják, 
van még fél órájuk, mielőtt a nevelőtanár visszatér. Igaz, utána kapkodva kell öltözni, ro-
hanni az étkezőbe, sietve enni, és kenyér sem mindig marad, csak a szárazabb, vékonyabb 
darabkák. A legtöbben azonban már ébren vannak, pár perccel, másodperccel az ébresz-
tő megszólalása előtt. Hétkor, pontosabban: 6:55 és 7:05 között, hiszen végig kell járnia 
újra mind a nyolc szobát, a nevelőtanár megjelenik. Már nemcsak a fejét dugja be, mint 
előzőleg, sokkal inkább kidüllesztett mellekkel, peckesen lép a szobába, hogy lerántsa a ta-
karót az ágyban heverészőkről.

Ilyenkor egy-egy tréfás megjegyzést is megenged magának, valamelyikünk kárára, aki-
nek nem sikerült még magához térnie. Ezen nevetni illik, annak is, aki a reggeli mereve-
dését takargatja vagy a csipát dörzsöli a szeméből.

Rohanunk hugyozni, szarni. A négy szobára, ha senki nem hiányzik, 32 fiúra négy an-
golvécé és négy piszoár jut, toporogva várunk a sorunkra. Igaz, a zuhanyozóba is lehet hu-
gyozni, meg a zuhanyozóval szembeni mosdókagylókba, sőt, a szobában lévő mosdókagyló-
ba is, bár azt csak vészhelyzet esetén, vagy akkor használjuk, ha ki akarunk tolni a napossal. 
A tisztaságmániások reggel is zuhanyoznak, de legtöbben csak este, naponta vagy kétna-
ponta. Ha valaki egyáltalán nem zuhanyozik, az gyorsan kiderül a testszagból, vagy abból, 
hogy az illető minden alkalommal kifogást keres, amikor a szoba együtt indul a fürdőbe.

Reggeli 7:00-tól. Az első óra 7:40-től. Aztán az iskolában vagyunk egész délelőtt, ket-
tőig, fél háromig, délben egyórás ebédszünettel.

A szilencium 16:00-ától kezdődik, addig szabad program. A városba is ki lehet men-
ni, de minek. Idebent mindig történik valami. 18:00-kor vacsora, fél hétkor vissza tanul-
ni, még egy hosszú órára. 19:30 és 21:30 között szabad foglalkozás, 21:30-kor megszólal 
a csengő, kiürül az étkező, a tornaterem és az aula, 22:00-kor leoltják a szobákban a vil-
lanyt, kulcsra zárják a csapóajtókat.

Az étkezőben vacsora után a lámpa lekapcsolva, hangosan megy a tévé, néhányan, öten-
hatan, főleg lányok, sorozatot néznek. Az udvar felőli, eldugott sarkokban, ahová a tévé 
kékes fényei sem érnek el, és ezért a kivilágított aulából az ajtón belépő nevelő számára 
hosszú másodpercekig láthatatlanok maradhatnak, párocskák bújnak egymáshoz. Több-
nyire felsőévesek, bár a végzős lányok ritkán alacsonyodnak le ehhez a fajta közszereplés-
hez. A légyottokat inkább a szobájukban bonyolítják, szervezetten, őrök állnak az ajtó előtt, 
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a lépcsőfordulónál, az aulában, csevegő tiniknek álcázva. A fiúk nem ennyire válogatósak: 
bármelyik helyszín megfelel, amibe a lányok belemennek, bár a második vagy harmadik 
emeleti lányszoba kockázatát csak az igazán nagymenők merik bevállalni.

Az öltöző löncshús és tartós tej illatú sötétjében a lány a fiú ölébe ül, arc arccal szem-
ben, átöleli a nyakát, csókolóznak. A fiú a lány pólója alá nyúl, simogatja, gyúrja a melle-
it. A lány aprókat sóhajt. Amikor a fiú keze lejjebb csúszik, a lány elhúzódik, ránéz a fiú-
ra a sötétben, megfogja a csuklóját. Akinek smárolás közben nincs végig csukva a szeme, 
és hozzászokott a sötéthez, láthatja a lány meglepett, dühös, sőt, felháborodott tekintetét. 
Nem nyúlunk a puncihoz, az étkezőben ez a szabály. Én se nyúlok a te farkadhoz, akár-
hogy is szeretnéd, akárhogy is szeretném. A fiú visszacsúsztatja tenyerét a feszes mellekre, 
mutatóujját a mellbimbóra. Áll a farka, kemény, mint a kocsirúd. A lány persze érzi, rá-
csúsztatja az ölét, alig érezhetően mozogni kezd. Mindketten puha tréningnadrágot vet-
tek föl, a fiú kénytelen volt bokszeralsót is, különben a sperma átüt a nadrágon, sötét fol-
tot hagyva. A fiú is billenti a csípőjét, bár a merev étkezőszéken, ölében a lány teljes sú-
lyával kevés a mozgástere. A lány bedugja nyelvét a fiú szájába, csípőjével körözni kezd, 
úgy helyezkedik, hogy a fiú makkja a csiklóját dörzsölje. A három réteg pamutszöveten 
át is érzi a fiú farkának forróságát. Arra gondol, hogy lámpaoltás után, amikor elcsönde-
sedik a szoba, a paplan alatt szétnyitja a combjait, bugyiját oldalra húzza, két ujjával dör-
zsölni kezdi magát, egyenletes tempóban, amíg el nem élvez. Valójában most akar elél-
vezni, de tudja, ez reménytelen. Nem egyenlők az esélyek. Megreccsen a szék, egyre erő-
sebben szorítja a karfát. A fiú elmegy, megrándul a teste, hátrafeszíti a nyakát, a lány érzi 
a farok lüktetését. A nedvesség szétterül az ölében. Megindul a keze, hogy a fiú gatyájá-
ba nyúljon, szétkenje az ondót, megszagolja, megérintse a nyelve hegyével. De a fiú már-
is papírzsebkendőt gyömöszöl a nadrágjába, leemeli magáról a lányt. Smárolnak még ki-
csit, állva, a fiú nem akar hozzáérni a lányhoz, úgy érzi magát, mintha behugyozott vol-
na. Megvárják, amíg szemük hozzászokik a sötéthez, akkor indulnak el az asztalok kö-
zött a kijárat felé. Egy másik sarokban a lány a fiú ölében ül, a lány háta, feneke ütemesen 
hullámzik. Nyikorog alattuk a szék. A tévé kékes fénnyel világít. Az ajtónál a lány kikém-
lel, int a fiúnak, a fiú kisétál az étkezőből, sietős léptekkel felmegy a lépcsőn, a fal mellé 
simulva, remélve, hogy nem találkozik senkivel. A szobába érve lerángatja magáról a tré-
ningnadrágot, ellenőrzi, nem lett-e ragacsos, foltos, megszaglássza, szerencsére rendben, 
az ágyra dobja. Lerúgja a bokszeralsót, két ujja között tartja, a szekrényből nylonzacskót 
vesz elő, beleejti, becsomagolja, visszalöki a felső polcra. Törölközőt csavar a dereka kö-
ré, papucsba bújik, megtapogatja a farkát, még mindig duzzadt, kidomborodik a frottír 
anyagon. Elégedett mosollyal indul a zuhanyozóba. Ha tehetséget érez hozzá, fütyörészik. 
A lány ekkor lép ki az étkező homályából a folyosóra.

A 21:30-as takarodó időpontját hangos berregés jelzi. A nevelőtanárok lázasan járják 
végig az összes lehetséges helyszínt, ahová a diákok elrejtőzhettek. Ez persze teljesen ér-
telmetlen, mert mindenki fejvesztve rohan a szobájába. A lépcsők megtelnek lihegő, egy-
mást eltaposni igyekvő elefántcsordákkal. A szobába érve ledobálják ruháikat az ágyra, tö-
rölközőben vonulnak a zuhanyozó felé. Öt, legfeljebb tíz perc alatt, amikor teljes terhe-
lés alatt vannak, elfogy a csövekből a meleg víz. Néhány elsőst úgy kell kirugdosni a forró, 
majd langyosodó vízsugár alól. Vannak, akik a hideg vizes locsolást választják erre a cél-
ra, a csapot ujjuk végével befogva, a vizet a zuhanyzófülkék felé irányítva. Ennek persze, 
a művelet kiszámíthatatlansága miatt, de olykor szándékoltan, mások is áldozatául esnek. 
Kurva anyádat, kiáltja valaki, aki megcsúszott a síkos kövön, és a meztelen seggére esett.

Megjelennek a kosarasok, az iskolai csapatból, egyiküknél szorosan összecsavart, vizes 
törölköző. Bal kezével a feje fölé emeli a törölköző hegyes végét, jobb karját megfeszítve 
kilövi, mint egy parittyát. Ha jól méri be a távolságot, elegendő erőt adva a mozdulatba, 
a törölköző nedves, keményre varrott széle felszakíthatja a bőrt. Ez csak ritkán esik meg, 
általában nem hagy maradandó nyomot, de akit eltalálnak, fájdalmasan felüvölt. A für-
dőre várók a fal mellé húzódnak, akinek keze ügyében van a törölközője, védekezéskép-
pen maga elé kapja, a többiek jobb híján a feneküket fordítják a célzó felé. Tenyerükkel 
eltakarják a nemi szervüket.
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Tízkor mindenki ágyban. A nevelőtanár csakúgy, mint reggel, végigjár a szobákon, sa-
ját kezűleg kapcsolja le a villanyt mindenütt. Nagyritkán jön csak vissza, ha fényt lát, zajt 
hall valahonnét. A folyosóról nyíló, ablaktalan mosókonyhában külön engedéllyel kint 
lehet maradni, verset tanulni, felkészülni a másnapi vizsgára. Az utolsó szobában, az aj-
tó előtti ágyon fekvő szőke, jóképű fiú ugrálni kezd a matracon. Reggelente későn éb-
red, nehezen tér magához, könnyű céltáblája a nevelőtanár tréfáinak. Gyere, te hülye, te 
fasz, gyere, ha mersz, kiabálja, vinnyogva röhög, gyere, bazmeg, megbaszlak, recseg alatta 
az ágy. Odaszól valaki, hogy kussoljon, maradjon már csöndben. A többiek a paplan alá 
bújva vihognak. A mosókonyhában tanuló szobatársuk hangtalanul az ajtó elé oson. Egy 
bazmeg és egy kurvaanyád között óvatosan lenyomja a kilincset, leheletfinoman belöki az 
ajtót. A fiú odabent elhallgat, mozdulatlanná dermed, az ajtót figyeli, ahogy centiről cen-
tire, nyikorogva kinyílik. A szája tátva, kicsordul belőle a nyál.   
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