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Van egy hét minden tavasszal, amikor a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium környékén felpörögnek az események. Amikor plakátok, falragaszok tömegével telik meg a Dayka Gábor utca környéke és a kollégium még szabad felületei kívül-belül egyaránt, érkeznek zenészek, komédiások, lacikonyhások, és persze egy zászlóaljnyi biztonsági őr, akik minden(ki)re vigyáznak, de főként a csinosabb lányok hátsó fertályával vannak elfoglalva – ami igencsak megkönnyíti a bejutást az elzárt területekre, illetve bárhova, ahová éppen az egyszeri látogató úri kedve tartja. Fesztivál rét és vízpart, napsütés és madárcsicsergés nélkül. Fesztivál a legkülönbözőbb kulturális és szórakoztató programokkal, melyek után az egyszeri kollégista és szűkebb baráti köre a kényelmetlen sátor helyett puha ágyikóban hajthatja álomra a fejét. Van egy tippem, hogy nem sok hasonlót rendeznek a világon, de az országban biztosan nem. Lehet rá büszkének lenni.

Heti bontás

Úgy tisztességes, ha eláruljuk, hétfőn és csütörtökön nem volt szerencsénk jelen lenni az eseményen. Előbbi nappal kapcsolatban a többséggel egyetértésben úgy gondolkodtunk, hogy rá kell pihenni még a későbbi éjszakákra, és a Kistehén Tánczenekar amúgy sem tartozik a hazai könnyűzene élvonalába, nem forgolódtunk álmatlanul a hét első napjának éjjelén az elmulasztása felett érzett bánat okán. Ellenben akik ott voltak, állítják: direkt kellemes volt a „családias” hangulat a keményebb éjszakákra való felkészüléshez.
A keddi sötétedés azonban már a KCSSK-ban kapott el minket, és különösebb teketóriázás nélkül bele is merültünk a kavalkádba. A bemelegítést némi folyékony kenyérrel és a Lóri-féle idegmérgekkel oldottuk meg, aztán jöhetett a lazulás az Emil.Rulez!-re. Semmi komoly, emlékezetes, csak a szokásos, enyhén szétesős diszciplína, ahogy azt Hajóséktól megszokhattuk.
Bezzeg a szerda! Alvin és a Mókusok, hármas csapó… Némi, Viki elmaradása okozta hiányérzettel. No meg déja vu-vel. Évekkel ezelőtt egy Tankcsapda-koncerten bejött közénk pogózni egy fazon szöges bőrdzsekiben. Nem zártam a szívembe. Most, pár esztendővel később, lemásoltam a „teljesítményét”. Őszintén elnézést kérek mindenkitől, aki ott volt. Többé nem fordul elő.

Gála

Nyilván a rutin meg az évek, de tudtam, hogy ki fogja nyerni a királyválasztást. Persze, hogy elárulom már az elején. Hát a Bolyai Club, ki más. Negyedszer. Zsinórban. De ne rohanjunk ennyire előre! Szerintünk kevesen voltak, de felvilágosítottak, hogy ez már csak ilyen kis lazítás. Egy hét vad alkoholizálás és partyzás után, ilyen kis laza kis lötyögés pár sörrel meg felessel. Legyen így. Egyértelmű volt, hogy a BC-nél vertünk tanyát. Egyrészt jól ismertük a pultos lányt, másrészt meg ott volt a legtöbb ismerős. Persze koktélbár off, rebesgették, a többi csapat, meg a fair play miatt idén először nem volt ilyen. Ja, hogy nem tudod, mi a koktélbár? A B épület alagsorában kialakított nagyszerű italozó, ücsörgő, beszélgetős, félreesős helyiség. Idén ez ott nem volt. Volt azonban Blaze - tizenévesek rockbandája. Azt hittem viccelnek, de mint kiderült, valóban pár gimnazista kissrác jött anyuval-apuval és tolta a zúzást a színpadon. Teljesen ki voltak akadva, mert nem kaptak alkoholt (nyilván mindenki ismeri a 18-as karikát a sörösüveg alján). Azért játszottak becsülettel. Azt hiszem, mi ekkor kerestük fel a Gelillaz-t, merthogy ott is volt mit nézni. Főleg. Szóval színdarabok a nagyszínpadon, ilyen vicceses made-yourself, a kisszínpadokon ilyen-olyan zenekarok, mit tagadjuk, sört ittunk és lányoknak udvaroltunk. Azután Sziámi. Én nem hittem, hogy a Müllerék még tudnak mutatni a színpadon, de egészen pofás kis show-t adtak elő. Volt füst, fények, gitár, dob és persze vokalistalányok. Vagy a konzumált alkohol, vagy a lelkes (nagyon-nagyon lelkes) lányok voltak az okai, de tényleg élveztem. Végül eredményhirdetés. Feljött a tavalyi nyertes, és jól elmondta mindenkinek, hogy ki lett a negyedik (Club '89), a harmadik (Keleti Dokk), a második (Ferencesek), és persze hogy a Bolyai Club nyert. Onnan, hátulról, ha jól láttam, egy bazi nagy kulcsot. Ezúton is gratulálunk Pif Spencernek és Ference Hill-nek. Használják egészséggel!
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