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A ballagás után
 

Egy zakatoló vonat. Az intercity ablaka hűvös tenyérként
tapadt homlokához, majd furcsa tócsában meggyűlt a pára az
arcán.  Hatalmas  dudálás,  és  robogás  az  alagútban,  az
intercity  néha  megremeg  a  sebességtől,  az  emberek
hangosan felkiáltanak, valamin veszekedhetnek, de neki még
mindig nedves az arca, és…

Erik fejébe úgy robbant be az öntudat, mintha petárdához
rögzítették volna, és hirtelen felkapta a fejét, amitől nyakába
őrült görcs rándult. Felnyögött a fájdalomtól, és masszírozni
kezdte a duzzanatot, ami lassan adta csak meg magát, de
végül  mégis  lelohadt.  Az  arcához  tapadt,  egyre  terjedő
nyáltócsa szerint  már jó  ideje feküdhetett  itt.

Hol?

Megpróbálta ülő helyzetbe tornázni  magát,  amitől  jobb
vállába  is  görcsös  fájdalom hasított,  ám néhány  aprócska
vállkörzésnek köszönhetően ez is enyhült.  Viszont a nyaka
még mindig annyira fájt, hogy képtelen volt balra fordítani
fejét.

Egy padon feküdt.



A  teremben  félhomály  tompította  a  látását,  és  az
összevissza dobált padokról végre eszébe jutott hol is van.

--

A  ballagás  közben  rohadt  melege  volt.  Sőt,  az  nem
kifejezés, egyszerűen majd meg döglött abban a lehetetlenül
vastag öltönyben, és ahogy időnként körbenézett, ugyanazt a
szenvedést látta a legtöbb arcon.

Kicsit  meglazította  nyakkendőjét,  és  a  ballagókra
pillantott, akik a tűző napon kínlódták végig a legalább 10
fokkal melegebb klímát, mégis a többségük hősiesen kitartott.
Unokatesója, Eszter még szinte nem is izzadt, bár ahogy Erik
ismerte, ő még egy sivatagban sem érezné túl melegnek a
levegőt.

Tüdeje  egyre  furcsábban  működött,  és  mintha  szűkült
volna a látótere. Nem feltűnően, csupán lopva, mint árnyék
mozgása a napon, és a következő pillanatban már azt vette
észre,  hogy  egy  ismeretlen  erő  húzza  oldalra  fejét,  aztán
egyre több fekete pont cikázik a szeme előtt.

Mielőtt elesett, még gyorsan átvillant a fején, hogy akkor
most ő rosszul lett, de aztán képszakadás.

--

Valahonnan kintről pislákoló fény szűrődött be a résnyire
nyitott  ajtón,  és beszélgetés érthetetlen foszlányai  szálltak
felé a levegőben.

A terem úgy nézett ki körülötte, mintha egy őrült partizást
követtek volna el benne, mert a székek össze-vissza voltak
dobálva, sőt, a padok közül is jó néhány fel volt borítva. Erik



óvatosan  kikerült  egy  elgörbített  lábú  széket,  majd  egy
lapjára döntött  asztalt,  és  ekkor az ablakra pillantott.

Olyan sötét áradt befelé, mintha feketére lennének festve.

Gyorsan  keresztüllavírozott  az  akadálypályán,  ami  még
elválasztotta az ablaktól, és kinézett.

Balra,  legalább  másfél  méterrel  alatta  egy  nagy,
villanyoszloplámpa  volt  az  épülethez  rögzítve,  ami  most
baljóslatúan  szórta  szét  egyébként  megnyugtató
narancssárga  világát,  és  úgy  egy  méterrel  a  lámpa  alatt
valami visszaverte a fényét.

Valami fehér massza.

Erik még nézte egy ideig a furcsa látványt, aztán hirtelen
rossz  érzés  fogta  el ,  és  a  megmagyarázhatatlan
klausztrofóbia  úgy  megszorongatta,  hogy  majdnem  ismét
rosszul lett. Gyorsan elfordult az ablaktól, és szinte kifutott a
teremből.  Mikor kilépett a félhomályos folyosóra, alaposan
körbenézett.  Tőle jobbra egy ezeréves,  rozsdás,  falba vert
vaslétra ágaskodott felfelé, hogy aztán eltűnjön egy fekete
folt, a padlásajtó alatt a homályban. Szemben Erik termével
egy  kilincsére  csukott,  másik  terem volt,  balra  pedig  egy
hosszú  folyosó,  párhuzamosan  mindkét  oldalon  termekkel,
akár egy kórházban, vagy laktanyában. A beszélgetés egész
közelről hallatszott, és a gyenge fény is ezt látszott igazolni,
mert bal oldalt, a tőle számított negyedik terem ajtaja félig
nyitva hívogatta.  Erik bátortalan lépésekkel  indult  meg az
ismeretlen  felé,  hogy  aztán  -  ahogy  egyre  közelebb  ért  -
szinte  lopakodva  odaosonjon  egészen  az  ajtófélfáig,  és
belehallgasson a beszélgetésbe.



-  Mondom, szerintem keressünk valamit az arcunk elé!
Hátha van valahol valami szar gázálarc a padláson, vagy mit
tudom én! - mondta egy fiatal hang.

- Felőlem keressünk, de ziher, hogy én nem próbálom ki
odakint! - válaszolt rá egy szintén fiatal srác hangja.

- Akkor mi a fenét akarsz itt csinálni? Várni, hogy föntebb
jön-e ez a szar?

- És ha…

- Ha mi? - rivallt rá az első hang egy lányra, aki egyből
elhallgatott.

Erik belépett.

Olyan csönd támadt, mint egy színházban, ha felhúzzák a
függönyt,  és  minden  szempár  rá  szegeződött.  A  figyelem
középpontjában lenni  hirtelen nyomasztó erővel  préselte a
fiút visszafelé a folyosóra, ám erőt vett magán, és megszólalt.

- Mi a franc van itt? - ennél frappánsabbat is mondhattál
volna, átkozta magát, de úgy látszott, ez is elég. A tábla fölött
égő  lámpa  bizonytalanul  villant  egyet,  mintha  hunyorogni
próbálna.

-  Nem  látod?  -  kérdezett  vissza  egy  sovány,  magas,
félrenyalt hajú srác, aki lazán felgyűrte karján az inget, és
meglazított,  oldalra  csúszott  nyakkendővel  olyan  hatást
keltett  a  tanári  asztalon  ülve,  mint  egy  hadvezér,  aki
ellenséges kémre tekint éppen. Eriknek csöppet sem tetszett
ez a parancsoló hangsúly, hiszen minimum öt évvel idősebb
lehetett a srácnál, és legalább egy fejjel nagyobb is.



-  Nem  látom!  Most  ébredtem  fel  az  egyik  szomszéd
teremben.  -  válaszolta.

- És hogy kerültél te oda? - kérdezte egy matrózblúzos,
valamikor szőke kontyot viselő lány, akinek most megtépázott
haja  olyan  összevisszaságban  pihent  vállán,  mint  egy
számtalan harcot  végigélt  amazoné.

-  Az  a  kurva  meleg  délután  taccsra  vágott!  De  valaki
mondja hát meg, hogy mi folyik itt!

Sötét szemek vizslatták Eriket, és senki sem szólalt meg,
így paradox módon esélye nyílt, hogy mindenkit szemügyre
vehessen.

Az öt srác, és a három lány vegyes osztályokból állhatott
most  össze,  mert  az  egyik  f iún  piros  ing  volt  kék
nyakkendővel  (Erik  szerint  ennél  ízléstelenebb  választást
kevésbé  hozhattak  volna  össze),  kettőn  halványék,  barack
sárga  nyakkendővel,  a  másik  kettőn  pedig  vajszín  ing,
ugyancsak  vajszínű  nyakkendővel.  A  háromból  két  lányon
kosztüm, a harcias amazonon viszont csak sima matrózblúz
volt.  A piros inges szószóló még mindig karba tett  kézzel
ücsörgött a tanári padon, és néha bele-belesarkalt az asztalba.
A  kék  ingesek  ikrek  lehettek,  mert  mindkettőnek  hasonló
szalmaszínű lófarokba fogott, hosszú haja volt, és arcvonásaik
feltűnően egyeztek.


