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– Márton, hát te miért álldogálsz ott a sarokban? – kérde-
zem hunyorogva. Elég sötét van, úgyhogy a majdnem fekete 
öltöny szinte beleolvad a minket körülölelő estébe. 

– Láttam, mi történt, gondoltam eljövök érted. Talán baj? 
– kérdezi az arcomat fürkészve. 

Nem felelek egyből. Furcsa érzésem támad, mintha ez nem 
lenne helyénvaló, hogy itt van a szobámban. Talán már vele 
sem lehetek? Vagy összevesztünk valamin, és haragudnom 
kellene rá? Hisz’ jól megvoltunk. 

– Nem, nem baj – súgom végül, de a kellemetlen érzés a 
mellkasomban marad. 

– Akkor gyere, menjünk! – lép felém, és a kezét nyújtja. 
Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy helyes, amit 

teszek, de én is felé nyújtom a kezem. Már majdnem összeér a 
tenyerünk, amikor valaki a csuklómra kulcsolja hűvös ujjait. 
Furcsa, de eddig észre sem vettem, hogy Mártonon kívül más 
is van a szobában. Most felpillantok a fiatal nőre, aki az 
ágyam szélén ül. 

– Anna néni, maga meg kivel próbál beszélgetni? – hajol 
egészen közel hozzám. Fehér pólójából csak úgy árad a fertőt-
lenítő szaga. 

A sarokba pillantok, ahol Márton ácsorog, idegesen, egyik 
lábáról a másikra nehezedve. Emlékszem, az előbb már olyan 
közel volt hozzám, hogy majdnem megfogta a kezem, nem 
értem, hogy került megint a sarokba. 

– Hát az urammal beszélgetek, jött értem, hogy hazavi-
gyen – mondom a fiatal hölgynek. Azaz, akarom mondani. 
Ugyanis a szavak helyett, amik az agyamban szépen sorban 
megformálódtak, csak furcsa, artikulálatlan nyöszörgés hagyja 
el a számat. Próbálom megnedvesíteni a nyelvemmel az aj-
kam, hátha az a baj, hogy túlságosan kiszáradtam, de nem 
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sikerül. A nyelvem helyén mintha egy hatalmas, kemény és 
száraz húsdarab feküdne. 

A nő megérti kínlódásom és egy kispohárban vizet tart 
elém. Szomjas vagyok. Próbálok belekortyolni, sóvárogva 
hagyom, hogy a hűs folyadék belefolyjon a számba, de amikor 
arra kerül a sor, hogy lenyeljem, fuldokolni kezdek. 

Nem kapok levegőt! 
Megfulladok! 
– Jaj, Anna néni, próbáljon odafigyelni a nyelésre! Menni 

fog az! Próbálja meg újra! 
Megpróbálom. Először nem sikerül, de aztán végre, nagy 

nehezen lenyelek pár kortyot. 
Azt hiszem, most már mozog a nyelvem, és az ajkaim sem 

olyan cserepesek, úgyhogy újra próbálkozom. 
– A férjemmel beszélgettem. Hazamehetek vele? – kérde-

zem. Azaz, kérdezni akarom, de a hangok, amik kijönnek 
belőlem, most is ugyanolyan rémisztők, mint az előbb. 

– Áááábeemmmffffeeeghheee – hallom magam. 
A döbbenettől elkerekedett szemmel nézek előbb Márton-

ra, aztán a nőre. 
– Semmi baj, néni! Csak pihenjen. Talán rendbe jönnek a 

dolgok – mondja a nő mosolyogva, aztán feláll mellőlem, 
eligazítja a takarómat és kisétál a szobából. 

Márton még mindig a sarokban áll. 
– Tudod mit, Anna? Maradj még. Hátha rendbe jönnek a 

dolgok – mondja kedvesen. 
– De én nem akarok itt maradni! Vigyél el innen! Vigyél 

haza! 
A fejét rázza. 
– Eljövök hozzád minden nap, jó? Meglátogatlak! 
Kellemetlen érzésem támad. 
– Várj, Márton! Valami baj van? Olyan furcsa vagy. És én 

is olyan furcsán érzem magam. 
– Nem tudom, Anna. Talán még nem jött el az idő. Vár-

junk még, jó? 
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Bólintok, bár még mindig nem értek semmit. 
Aztán Márton eltűnik. Egyedül maradok a szobában, és 

mivel az ágy, amiben fekszem, kezd kényelmetlen lenni, úgy 
döntök, felállok. Kezemmel félrehajtom a takarót, aztán fel 
akarok kelni, minden erőmet latba vetem, hogy felüljek, hogy 
a lábaimat lerakjam a földre, de egyszerűen nem sikerül. Nem 
sikerül! A lábaim nem engedelmeskednek a parancsnak, nem 
mozdulnak, csak fekszenek a fehér, rongyos lepedőn, mint 
egy darab halott hús. És mióta szoktam én rongyos lepedőn 
feküdni? Mindig, mindent megfoltoztam, amit csak lehetett. 
Az ágyiruhákat, a zoknikat, a nadrágoknak a térdét. Hogy 
lehet a lepedőm rongyos? 

Hallom, hogy valaki zihál mellettem. Olyan gyorsan kap-
kodja a levegőt, hogy szerintem, ha így folytatja, pár percen 
belül el fog ájulni. A lélegzetvételek egyre hangosabbak, a 
fejem pedig mindjárt széthasad. 

Szédülök. 
Nem kapok levegőt! Zsibbad a kezem, fáj a mellkasom. 
A zihálás már elviselhetetlen. 
Istenem, hisz én zihálok! 
– Segítsen valaki! – kiáltanám, de torz hangok hagyják el 

az ajkam. 
Elsötétül körülöttem minden. 
Békés lesz. 
Csendes. 
 
– Ébredezik – hallok egy távoli hangot. A fejem sajog, a 

fülem hangosan zúg. 
– Anyu – érinti meg valaki az arcom. – Anyu, hallja, amit 

mondok? 
Felpillantok. 
Egy ismeretlen nő ül mellettem, szeme vörös, arca köny-

nyektől csillog nedvesen. Amikor ránézek, mosolyt erőltet 
magára, de látom, hogy nem valódi. Fogalmam sincs, ki ő. 
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– Anyu, mondjon valamit! Hogy érzi magát? Fáj valamije? 
Nem éhes? 

Nem tudom, miért szólít anyunak. Alaposan megvizsgá-
lom az arcát, a haját, a ruháit. Szürke szeme körül szarkalá-
bak sorakoznak, egészen keskeny arcát barna haj keretezi, 
amit néhol már egy-egy ősz hajszál is tarkít. Egyszerű, barna 
pulóvert visel. Tekintetéből aggodalom és fájdalom süt. Meg-
rémít. 

– Anyu, miért nem válaszol? – kérdezi elcsukló hangon. 
Elfordítom a fejem, a sarokba bámulok, de Márton nincs 

ott. Biztosan később jön. Úgy döntök, a sarkot fogom nézni 
egészen addig, amíg újra ide nem ér, mert ezzel az idegen, 
rémült nővel nem akarok beszélgetni. 

Ő egy darabig a kézfejemet simogatja, aztán feláll, és ki-
megy a szobából. 

Körülnézek. 
Minden fehérre van meszelve, az ágyamon és az éjjeliszek-

rényemen kívül nincs is más berendezés. Fertőtlenítőszag 
terjeng, és még valami más. Először nem tudom, mi lehet az, 
de aztán rájövök: ez valószínűleg vécészag. Biztosan a szobá-
ból nyílik a mellékhelyiség, ha ennyire érezni lehet a bűzt. Az 
ablakot, ami a velem szemben lévő falon van, résnyire kinyi-
tották, de ez nem elég ahhoz, hogy kiszellőzzön a szoba. 

De mégis milyen szoba ez? Én nem ilyenben laktam. Bár 
nem tudom felidézni magamban az igazi szobámat, de abban 
biztos vagyok, hogy ez nem az. 

Újra körbepillantok, megvizsgálom a mennyezeten vibráló 
fénycsöveket, a régimódi, zöld sötétítőfüggönyt, a kopasz, 
fehér falakat, az ágyam melletti éjjeliszekrényt, amin egy 
kancsó, és rajta valami felirat díszeleg sántán. 

A felismerés remegve suhan keresztül rajtam. 
Ez egy kórházi szoba! 
Egy kórházi ágyban fekszem. 
Már éppen elhatalmasodna rajtam a kétségbeesés, amikor 

két nő lép be az ajtón. 




