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Tovább az úton

2014. október 3. Még mindig nem tudtam egyedül felöltözni,
cipőt húzni, de még hajolni sem. Ki gondolta volna, hogy egyszer
majd Anya az ágyamban mossa meg a hajamat, fejem alatt egy
lavórral, hogy a hátamat ne érje víz? A mankóval való közlekedés okozta a legnehezebb feladatot, állandóan figyelnem kellett,
hogy magamhoz képest jól lépjek és ne billegjek, a csípőmet csak
így tudtam tehermentesíteni.
Hirtelen azzal kellett szembesülnöm, hogy tényleg olyan,
mintha kisgyerek lennék, aki most tanulja irányítani a mozdulatait lépésről-lépésre. Tehát egy durva állapotromlást kellett
előidézni, hogy később jobbat lehessen belőlem csinálni. Gabi
ragaszkodott ahhoz, hogy a mankót ne használjam, inkább kézen fogva sétáltunk, elvette tőlem, amint megérkeztem.
Egyedül nem bírtam felszállni a futópadra sem, lelépni meg
főleg, mert egyből csuklott össze a lábam, így át kellett karolnom a nyakát, hogy levehessen róla. Súlyokat állva nem emelhettem, csak ülve és kizárólag megtámasztott háttal. Leülni és
felállni sem tudtam a földről, ahogyan régen, mert az szigorúan
tilos volt. Az oldalra fordulást csak magzatpózban tudtam megtenni, minden olyan mozdulatot mellőzni kellett egy bizonyos
ideig, ami csak egy kicsit is csavarta volna a gerincemet nagymértékben. Még a kórházban kaptam ortéziseket, ami próbálja
korrigálni és nyújtani a lábakat. Viselni nem volt éppen kellemes, pláne éjjel, így inkább napközben hordtam, amikor pihentem és olvastam, és azt vettem észre, hogy egyre inkább hozzá-
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szokom. Az új helyzettel viszont sehogyan sem tudtam megbarátkozni. A tömegközlekedést felváltotta Apa, aki kocsival vitt
mindenhova. Borzasztó volt, hogy még olyan dologban is segítséget kellett kérnem, mint a padkára való fellépés. Aludni éjszakánként még mindig döcögősen tudtam, ami igencsak megnehezítette a napközbeni teendőimet. A kórházban töltött idő alaposan megtépázott, alig 40 kilóra fogytam. Soványan és nyúzottan,
de összeszorított fogakkal egy szó nélkül csináltam a tornát délutánonként.
A második hétnek álltunk neki, a járást gyakoroltuk, fogta a
kezemet, majd néha elengedte, de szorosan jött mellettem, hogy
meglegyen a biztonságérzetem. A cérna még nem szívódott fel
teljesen a bőrömben, húzódott, viszketett egyszerre. Segített
öltözni, kenegette a hátamat, emelgetett, ha kellett. Látta rajtam, hogy frusztrál az egész, bár ezt igyekeztem minél kevésbé
kimutatni, de Ő szavak nélkül is tudta és érezte, hogy bíztatnia
kell.
– Hová sietsz? – kérdezte aznap tőlem.
– Próbálom összeszedni minden erőmet – feleltem.
– A lehető legjobban kell felépíteni téged, ehhez pedig nem
szabad kapkodni. Nézd meg hol vagyunk most és, hogy honnan
indultunk! Ez már önmagában egy csoda! – mondta mosolyogva,
miközben magához ölelt és megpuszilt.
Próbáltam nem rágörcsölni, hagytam, hogy szépen menjenek
a dolgok a maguk módján. Ezután pár nap elteltével el is hagy-
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Szüleimmel és testvéreimmel
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