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Már megtanultam, hogy az élet a legnagyobb 
ajándék, akár kerekes székes, akár egészséges 
az ember. És azt is tudom, hogy küzdeni fogok 
a létezésemért, akár a tudat határozza azt meg, 
akár fordítva.  

A démonom? Talán önmagam. Nem úgy, ahogy 
apu mondja. Nekem azt kell csinálnom, amit 
szeretnék. Írni. Nem szabad beletörődnöm 
valamibe, ami megöli a lelkem. Ha a testem 
haldoklik, a lelkemre számíthatok csak. 

A halál csak egy pillanat, és az a pillanat 
éppolyan lesz, mint bármelyik másik: gyorsan 
elszáll. Addig meg kiszipolyozom az életet, mert 
rengeteg mindent akarok levetíteni abban az 
utolsó „filmben” magamnak.

N. V.
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A Szerző előszava

Nem vagyok Hanna. Hanna az én Esti Kornélom bizonyos értelemben. A 
másik személyiségem, a sclerosisos részem.

Nem vagyok skizofrén.

2010-ben megkeresett egy újságíró, hogy írna a történetemről egy cikket 
az állandó rovatába (ami amúgy vidám, vicces családtörténetekkel vált 
népszerűvé).

‒ Persze megváltoztatnám a neved, mondjuk Verára ‒ mondta.

‒ Neee! – szakadt ki belőlem udvariatlanul. ‒ Egyszer írtam egy sztorit, 
amiben a nem kedvelt szereplőt hívták Verának.

‒ Jó, jó – mosolygott a telefon túloldalán az újságíró.

‒ Legyek inkább Hanna, az tetszik.

Így lettem Hanna. Ennek leginkább akkor örültem, mikor elkezdtem 
újságíróként dolgozni annál a magazinnál, amelyikben megjelent ez a 
cikk. Nem akartam, hogy én legyek a sclerosisos újságíró. Azt se akartam, 
hogy minden ismerősöm tudja, SM-es vagyok. Úgy akartam cikkeket 
írni, hogy senkinek ne jusson az eszébe: „Ez az a sclerosisos lány, tudod.” 
Nem akartam, hogy sajnáljanak, ítéletet mondjanak, pletykáljanak, ezért 
felvettem a Hanna nevet, és egészen a részemmé vált.

Vanda vagyok, nem Hanna, de Hanna a részem. Talán nem mertem 
volna minden cikis, kínos, megalázó helyzetről ennyire őszintén írni, 
a kapcsolatfüggőségnek tűnő párkapcsolati kálváriámról ilyen nyíltan 
beszámolni. Hadoválni. És nem utolsó sorban: borzasztó nehéz volt az 
elején elfogadnom, hogy én, Vanda, sclerosisos vagyok. Ezért inkább 
Hanna lett sclerosisos.
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Sclerosis multiplex: A központi idegrendszer akut 
gyulladásos megbetegedése. Fiatal felnőtteket 
érintő betegség, gyakoribb a nőknél. Kezelhető, 
de nem gyógyítható. Úgy gondolják, hogy a 
kiváltó ok lehet például vírusfertőzés, és nagy 
meleg hatására rosszabbodhatnak a tünetek.

Schrödinger macskája: Gondolatkísérlet, amely 
Erwin Schrödinger Nobel-díjas osztrák fizikus 
nevéhez fűződik. A tudós egy képzeletbeli macskát 
zárt dobozba helyezett, amelybe kívülről nem 
lehetett belelátni. A macskát egy puskacsővel 
szemben helyezte el. A puska ravaszát egy 
Geiger‒Müller-számlálóhoz csatlakoztatta. A 
dobozban van egy darab radioaktív urán (de 
nem akkora, hogy az megölje a macskát). Az 
urán magja instabil és véletlenszerű időpontban 
sugárzást bocsát ki, amelyet észlel a Geiger‒
Müller-számláló, s ha a készülék meghúzza a 
puska ravaszát, az elsül, és a macska meghal. 
Hogy eldöntsük, a macska él-e vagy meghalt, ki 
kell nyitni a dobozt. A gondolatkísérlet arra az 
abszurditásra mutat rá, hogy a macska élő vagy 
holt állapota attól függ, megfigyeli-e valaki ezt 
az állapotot.
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2008 
A hatos kórterem 

Augusztus

Az a baj veled, hogy mindent azonnal szeretnél

Valami van a szememben. Legalábbis azt hiszem. Zavar, nem látok tőle. 
Egy csík vagy folt… Biztos egy szempilla. Elmegyek a mosdóba, nem 
látok semmit a szememben. De zavar, nem tudok dolgozni. Szinte a 
szemgolyóm mögé nyúlok, hogy kivegyem azt az… izét. A kollégáim 
sem látnak semmit. Pedig valami van!

Este kérdezem Pockot, van-e valami a szememben. (Egy párkapcsolatban 
kivédhetetlenek a saját szavak, így lettem én Manó, a pasim pedig 
Pocok ‒ mint két mesefigura! Egyszer még képregényt is elkezdtünk 
gyártani hozzá, ő rajzolta, én írtam. Elég egyszerűen lettem Manó: épp 
egy kapucnis hosszú ujjúba voltam belebolondulva, mindenhová abban 
mászkáltam, tényleg úgy néztem ki, mint egy manó. Neki meg barna 
gombszemei voltak, mint egy csomó más állatnak, mégis Pocok lett.) 
„Nincs” − válaszolja határozottan. Lefekszünk, és mély álomba merülök.

− Pocok! − keltegetem a páromat.

− Tessék, Manó? – szól álmosan. De rögtön élénk lesz, mikor észreveszi, 
hogy sírok. – Mi a baj?

− Nem tudom, de alig látok. Az a valami a szememben egyre nagyobb − 
próbálok viccelni.

Futva öltözünk, megyünk a legközelebbi szemészetre. Mielőtt benyitnék 
a rendelőbe, Pocok rám szól, hogy ne legyek agresszív. Ezt meg miért 
mondja? Már a nyaralás előtt is furcsa volt. Amíg szeretsz valakit, 
mindenestül szereted, aztán csak a hibáit látod…

A szemész fiatal, kedves nő. Olvastatja velem a számokat. Jobb szemmel 
tökéletes. Bal szemmel csak a táblát látom, a számokat nem. Sírva 
fakadok. A nő megértően nyugtat, de azért elmondja, hogy ez valami 
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rossznak az előjele is lehet. Nem értem, minden összemosódik hirtelen. 
Két betűt emleget, de nem figyelek. Csak azt jegyzem meg, hogy el kell 
menni a Mária utcai szemklinikára. Azonnal!

*

Felhívom a főnökömet, hogy nem tudok bemenni. Megértő. Pocok 
stílust vált, a határozott, tettre kész, okos férfi szerepét ölti magára.  A 
férfiszerepet! Fogalmam sincs, mi történik, de félek. A kórházból hívom 
anyut, majd kicsit később aput is. Épp tegnap vesztünk össze. Pocok 
győzköd, hogy az most nem számít. Minden elmosódott. Halvány, krémes. 
Ez az! Mintha krémet kentem volna el a szememben! Az ambulancián 
bele kell néznem egy gépbe, ahol tájkép van, majd elolvastatják velem 
a táblát, mint nemrég. Villódzó lámpát nézek, és meg kell mondanom, 
mikor áll el a villódzás. Sakktáblás vizsgálat következik. Jól hangzik 
a neve. Néznem kell a fekete-fehér kockákat. Közben valamit mérnek. 
Nem érdekel. Ha megkérdezném, hogy működik, érdekelni kezdene. De 
nem érdekel! Távolságtartóan akarok viselkedni ezekkel a fura izékkel. 
Haza akarok menni, de befektetnek egy kórterembe. Pocok hazamegy 
a cuccaimért, én meg elveszett kisgyerekként üldögélek az ágyamon. 
Francba, már megint bőgök!

Anyuék lóhalálában futnak hozzám. Pocok is megjön hamarosan. Egyre 
kevesebbet látok.

*

– Reggeli! Ébresztő! Reggeli! Ébresztő!

A nővér végigcsörtet a folyóson, és lélegzetvételnyi szünet nélkül darálja 
az ébresztőt, ami nem túl kedves, de hatásos. Hozzám külön benyit, 
pedig nem adtam rá okot, hogy azt higgye, kóros alvó és szófogadatlan 
vagyok. Ugyanazzal a mosollyal köszönt, mint tegnap. Azzal a fáradt, 
kiégett mosollyal. Most veszem csak észre, hogy püffedt, eres bal lábán 
bokalánc van. Kis ezüst, szolid ékszer díszíti a valamikor jobb napokat 
látott végtagot. Férjnél van, látom a névtábláján és a karikagyűrűjén. A 
kis láncot biztosan a férjétől kapta. Erre mondaná a barátnőm, hogy naiv 
vagyok, a szeretője vette neki. Javíthatatlan idealista vagyok! Szívesebben 
látom magam előtt a munkától csüggedt ápolónőt, ahogy otthon, utolsó 
erejét is összeszedve, meghitt táncot lejt élete választottjának, és 
ebben a rituáléban fontos szerepe van az ezüstfityegőnek. A nőiességét 
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hangsúlyozza, melyet a kórház csempés koszossága figyelmen kívül 
hagy. Felkapcsolja a villanyt a szobában, hogy nyomatékosítsa: szándéka 
komoly, fel szeretne kelteni. 

Felülök a csuromvizes ágyon. Jó, most már ki kell nyitnom a szemem. 
Letakarom a jobb szemem és kinézek álomittas légváramból, melyben 
minden éjjel helyet foglalok. Semmi. Fekete minden, továbbra is. Mit is 
vártam? Hullnak a könnyeim. Fáradt könnyek áztatják kipihent arcom. 
Legszívesebben visszafeküdnék, de nem akarok renitens lenni, reggeli 
idő van. Arcot kell mosni, meg fogat. Elveszem a kezem a jobb szemem 
elől. Így gond nélkül eltalálok a fürdőszobába. Nézem magamat és a bal 
szememet a tükörben. Minden normális, nem látszik, hogy megvakultam. 
Próbálom észrevenni enyhe szemtengelyferdülésemet, ami Pocok 
szerint szexivé tesz. A vakságomtól a világ legkívánatosabb nője 
lehetek a szemében. Olyannak látom magam, amilyennek a régi építésű, 
használaton kívüli lakásokat: lepukkantnak. A hajam vizes, ettől lázas 
beteg benyomását keltem. Az arcom sápadt, akár egy hulláé, a szemem a 
legszebb hajnali égboltot megszégyenítő vörös színben ég. A mosolyom, 
vagy az annak látszó valami, a régi.

Ideje fogat mosni. Félrenyúlok, másodízben tudom felemelni a fogkefét. 
Nincs térlátásom, de még nem szoktam hozzá. Tegnap, a parkban tett 
séta közben vettem észre, hogy a „behajtani tilos” és a „megállni tilos” 
táblákat egy síkban érzékelem egészen addig, míg az orrom hegyével 
meg nem érintem az egyiket, és látom, hogy a másik még három méterrel 
arrébb van. Nem tehetek róla, a fogkrémhab keveredik a könnyeimmel. 
Nehéz lesz összeszedni magam, mire jönnek a többiek. 

Három percig kell fogat mosni. Anyutól tudom. Számolom a másodperceket. 
Anyuval nagyon el kell hitetni délután, hogy nincs baj. Az anyák egy 
kis meghűléstől is kétségbeesnek. Hatvanhat, hatvanhét, hatvannyolc. 
Mindig aggódnak. Milyen jó volt, mikor kiskoromban beteg voltam, és 
anyu otthon maradt velem. Finomakat főzött, kiszolgált, mesélt nekem, 
együtt gőzöltünk! Mennyire szerettem a szüleimmel együtt a pokróc 
alatt kuporogni, a sámlira helyezett kamilla fölött izzadni! Anyu és apu 
akkor még együtt volt. Kilencvenegy, kilencvenkettő, kilencvenhárom. 
Azért is rajongtam, amikor kiporszívózta anyu az orromat. Mókás érzés 
volt szipkával az orromban. Azonkívül, hogy végignevettük ezt a furcsa 
tortúrát, hasznos is volt. Százhárom, száznégy, százöt. Száznyolcvan. 
Vége. Öblítés. Zuhanyozni is kéne, vakegér! 
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Reggeli!

Nincs rá idő. Majd a vizit után. Mosakodás, öltözés. Nem számít, mit 
veszek föl, tegnap már megfigyeltem. Pizsamában is jó leszek, ahogy 
tegnap is. A köntöst még magamra kapom, hogy ne mutogassam magam 
a férfiaknak.

*

Mikor közölték, hogy a férfiosztályra kerülök, nem hittem el, hogy 
ennyire rossz a magyar egészségügy. Szerencsére kiderült, hogy eggyel 
alattunk felújítják a női osztályt, ezért helyeztek el itt, a hatos kórteremben 
– Csehov jut eszembe –, ami egy teljesen szeparált, zárható szoba, külön, 
kulturált mosdóval.  Azt hiszem, még jól is jártam.  Már csak a hajamat 
kéne összefogni. Hova is tettem a hajgumit? Talán a párnám alá. Vagy 
esetleg a szekrényre? Nem, persze, hogy leesett a földre. Térdepelve 
igyekszem elérni, mikor a hátam mögül megint hallom, hogy külön 
engem sürget az ápoló.

Megyek már, megyek. Akár csak az elemiben, jól viselkedem. Ki akarok 
tűnni a teljesítményemmel. Meg szeretném mutatni, hogy jól viselem 
a kórházi körülményeket; hogy mindenben készségesen segítek; hogy 
időben reggelizek, ebédelek, lefekszem. Nem zajongok, hőbörgök, csak 
gyógyulok. Amivel egyelőre nem haladok túl jól, de mindenki az időre 
hivatkozik, úgyhogy próbálok én is. Bár a türelem nem az erősségem. 
Erre már tizenéves koromban felhívta a figyelmemet a nagyi. „Kötni 
csak úgy lehet megtanulni, drága gyermekem, ha elég időt fordítasz rá. 
Nem megy egyik pillanatról a másikra. Az a baj veled, aranyom, hogy 
mindent adj uramisten, de azonnal szeretnél.” Soha nem mondtam a 
nagyinak ilyesmit, de ő szívesen találgatott. Ha belegondolok, még 
kisebb koromban egy türelemgombóc voltam. Napokig építettem a 
legóváramat például, hetekig játszottam egy történetet a babáimmal, akár 
egy sorozatot. Amikor a nagyi azt mondta, ne türelmetlenkedjek, hirtelen 
tényleg fontos lett, hogy minél előbb megtanuljak kötni. Tulajdonképpen 
ez viszi előrébb a világot: mindenki törekszik arra, hogy a lehető 
leghamarabb megoldjon, megtanuljon dolgokat, csak éppen a dolgok 
sokszor elhúzódnak és folyamattá válnak.

*

A legrosszabb az, hogy úgy érzem, találgatnak az orvosok. Bent fekszem 
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két napja, de még semmilyen gyógyszert nem kaptam, és nem kaptam 
visszajelzést, hogy mit mutat az MR-vizsgálat. Egyáltalán nem volt 
kellemes abban a búgó, zakatoló, koporsószerű kapszulában feküdni, 
úgyhogy most már érdekelne, mi az eredménye megpróbáltatásaimnak.

A folyosó kövein sokadmagammal csoszogok az ebédlő felé. A 
vizsgálóban, ami majdnem szemben van a szobámmal, már vannak 
orvosok. Mindegyik fiatal, nemrég végezhettek az egyetemen. A vizsgáló 
előtti kis fehér padon hárman is ülnek. Ők már befejezhették a reggelit, 
vagy nem is éltek vele. Idős bácsik, akik már nem csodálkoznak, hogy 
elsétálok előttük. Kedélyesen köszönnek, halkan viszonzom. Néhány úr 
szánalmasan megtört, néhány viszont jó erőben van, és vidám. Persze 
inkább azok, akiknek nincs súlyosabb bajuk. Az egyik öregnek hatalmas 
kötés éktelenkedik a jobb szemén – ő fáradt és csüggedt. Komoly 
műtétre várhat. A „lakosztályom” melletti szoba nyolc ágya üres. Szépen 
megvetve vagy hanyagul otthagyva várják gazdájukat.

Mindenkinek szép, jó reggelt kívánok az étkezőben, és leülök a katona 
mellé. Ötven körüli, széles arcú, erős férfi, akivel tegnap beszélgettem a 
kis padon, a vizsgáló előtt. Én neveztem el katonának, mert a paplanját az 
ágy végébe görgette hengerszerűen, és hátratett kezekkel, egyenes háttal 
masírozott mindig. Amint leülök, hozzák a zsemlémet és a mézemet. 

– Jó étvágyat! – mondja a katona, aki hazulról hozott bicskával eszi a 
hazulról hozott kolbászt, kockás szalvétán.

– Jó étvágyat! – viszonzom.

– Hogy van? – magázom, pedig tudom, hogy tegezni fog.

– Nem sok minden változott. Holnap elvileg leküldenek a földszintre 
még egy látótérvizsgálatra, aztán a jövő héten valamikor MR-re megyek. 
Fáj a fejem néha. Ennyi. És te?

Jóízűen falatozik tovább, miközben olykor rám pillant. Nekem a teljes 
felsőtestemmel felé kell fordulnom, mert a bal oldalamon ül, és kiesik a 
látóteremből.

– Semmi nem történt tegnap óta. Nekem még csak azt se mondták, hogy 
lesz-e látótérvizsgálatom.

– Majd ma biztos mondják a viziten. De kérdezz rá! – javasolja a katona.
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Megnyugtatóan beszél. Ha vele reggelizik az ember, elhiszi, hogy a 
dolgok egyszerűek. Ha ismerne, tudná, hogy számomra minden, a saját 
érdekemben tett intézkedés nagy kihívás, és egyben lehetetlen. Másokért 
remekül ki tudok állni, amire talán semmi szükség, de a saját dolgaimban 
kissé Akakij Akakijevics vagyok. Ezért csak helyeslően mosolygok a 
tanácsára. És abban a pillanatban komolyan elhatározom, hogy felteszek 
egy-két kérdést, ami az állapotomra vonatkozik. Ugyanakkor már most 
elkezdek gondolkozni, hogy mit nem fogok érteni, és azokra nem is 
kérdezek majd vissza, mert nem akarom, hogy ostobának higgyenek. 
Levezetem az egész vizitet fejben. És akkor én arra azt mondom, hogy…, 
erre ő biztos azt mondja, hogy…, én meg megkérdezem, hogy…, és így 
tovább. Ha változik a forgatókönyv – ami elég valószínű –, leblokkolok. 
Felállítok egy B tervet, és egy C-t is, végszükség esetére egy D változatot 
is, de szinte biztos, hogy az ABC utolsó negyedében helyet foglaló, most 
még nem is létező T vagy Z párbeszédblokk fog lezajlani. 

Milyen régen ettem mézes kenyeret! Az óvodára emlékeztet. A műanyag 
kancsóban lévő, enyhén túlcukrozott tea szintén. Ha jobban körülnézek, 
minden ovis az ebédlőben: a kis faszékek, amiken ülünk, a piros-
fehér kockás terítő, és még az öregurak is. Próbálom kitalálni, milyen 
gyerekkoruk volt, ki milyen jellem. Az a magas, vékony, csöndes férfi ott 
a sarokban, a hűtő mellett, a „Lassan járj, tovább érsz!” elvét követhette 
már hatéves korában is. Az a másik, Hitler-bajszos, elnyomásban élhetett 
piciként, majd az iskolából kikerülve magára öltött egy mogorva, kötekedő 
álarcot. A katona mellettem az örök kedvenc lehetett. Akit mindenki 
szeretett: fiúk, lányok, óvónők. És én? Szerény, csöndes gyerek voltam, 
bátortalan, aki csak anyu mellett érezte jól magát, aki mindig külön 
játszott a többiektől, akinek nem voltak barátai, aki a fákkal beszélgetett, 
és folyton történeteket talált ki, aki órákig elvolt egy madzaggal és egy 
gombbal. Aki borzasztó jóindulatot feltételezett mindenkiről, és nem 
látta, hogy az emberek kinevetik. Most meg mindenki erős, karakán 
személyiségnek tart.

– További jó étvágyat! – szakít félbe elmélkedésemben a katona.

– Köszönöm. Hamarosan találkozunk – mosolygok. 

Fázik a térdem, be kéne fűteni! Jó volna, ha lenne itt egy kandalló, vagy 
legalább egy cserépkályha. Minden reggel megraknák fahasábokkal, és 
ropogna a finom, meleg tűz alatt az égetnivaló. Bár a szobámban fullasztó 
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meleg van, úgyhogy módosítok: nem kell a cserépkályha! 

A zsemle második fele már nehezen csúszik. Rengeteg kaja van még 
a hűtőben. Anyuék úgy elláttak, mintha egy háborút kéne átvészelnem. 
Remélem, annyi ideig nem húzódik el a kórházlátogatásom. Ha nem eszem 
meg legalább két joghurtot, két kefirt és egy kiló gyümölcsöt naponta, 
rám rohad az a sok finomság, amit nagyon bánnék és szégyellnék.

*

A reggelimet is csak kínkeservesen tolom le, tehát csökkennek az ételek 
életbenmaradási esélyei. Távozóban vetek még egy szomorú pillantást a 
megrakott hűtőre, és megfogadom, hogy délután megeszem az adagomat.

A folyosó kezd megtelni élettel. Már több nővér is szaladgál egyik 
szobából a másikba. A telefon közben folyamatosan csöng. A folyosó 
végén a hatalmas, szárnyas ablakon átszivárog az augusztusi nap ereje. 
Milyen jó lenne kint a szabadban! Még itt, a nem túl szép és nem túl 
biztonságos nyolcadik kerületi szabadban is.

A szobámban új kép fogad: egy szőke, mosolygós lány befészkelődött 
az egyik ágyba. Már azt hittem, meghitt magányomban, fenséges 
lakosztályomban senki sem fogja megzavarni a nyugalmamat.

– Szia! Ildi vagyok.

Megmondom a nevem, és bájos mosolyára kénytelen vagyok kedvességgel 
reagálni. Ildi az első pillanattól csacsog.  Elmondja, hogy Új-Zélandon 
tanult (elfog a sárga irigység), és most, az orvosi egyetemen töltött pár 
év után, közgazdásznak készül. Érzem, hogy jogtalanul, de elkeseredek. 
Minek kellett betenni mellém egy tökéletest? 

Mostanában amúgy is csak olyanokkal találkozom, akik sikertörténetet 
futottak be. Szívesen hallgatom őket, finom mosoly kíséretében 
biccentek, végül próbálom elkerülni, hogy rám terelődjön a szó. Pocok 
szerint mindent el lehet adni úgy, hogy meggyőzd a másikat, az életedben 
minden a lehető legjobban alakult.

És Ildi kérdez. Szorongással, émelyegve válaszolok neki. Kiemelem 
a pozitívumokat, mint hogy egyetemre járok, de a szak említését 
szándékosan el akarom kerülni, máskülönben meg kellene magyaráznom, 
hogy az mire jó, és mit kezdek majd vele az életben. De Ildi kíváncsi rá, 
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és mikor elmondom, mire jó a szakom, és mit kezdek majd vele, őszintén 
lelkesedik, és tovább kérdez. Elmondom, mert nincs mit tenni, hogy 
pincérnőként keresem a kenyerem, amiért ugyanúgy lelkesedik, mint az 
előbb. Erőre kapok.

– Miért kerültél kórházba? – érdeklődik ittlétem okáról Ildi.

– Nem látok a bal szememre – summázom.

– Én meg a jobbra. Illetve egy kicsit, de minden elmosódott.

– Nálam nincs nyoma elmosódottságnak, sötét minden – mosolygok.

– Majd visszajön a látásod szépen lassan.

– Igen, mindenki ezt mondja.

Közben vizitre hívnak minket, felöltözöm. Ildivel kiülünk a kis, fehér 
padra. Rövidnadrág van rajta. Milyen tökéletes formájú a lába! Nem 
bírom ki, megkérdezem, sportol-e valamit. Tizenöt évig lovagolt, egy 
sérülés miatt kellett abbahagynia. Nekem is sportolnom kéne! Végül is 
annyi mindent kipróbáltam tizenévesen, és a labdajátékok kifejezetten 
tetszettek. Már túl öreg vagyok mindenhez. A barátnőmmel folytatott, 
pincekávézós beszélgetések jutnak eszembe, amikor próbálom 
meggyőzni, hogy elment mellettem az élet. Ő vigasztal, hogy még 
előttem áll az élet, én meg nem figyelek rá, mert úgy érzem, az elmúlt öt 
percben ötven évet öregedtem, és ez visszafordíthatatlan folyamat.

Mielőtt válaszolhatnék Ildi azon kérdésére, hogy én sportolok-e, megjön 
Pocok. Tulajdonképpen piszok mázlista vagyok. Itt van ő, aki a lehető 
legtöbb, aki szintén a tökéletesek világából érkezett, és mindennél jobban 
szeret engem.    

Ilyen odaadással még soha nem találkoztam. Kesergésemnek az ő 
jelenléte vet véget, és ha őszinte akarok lenni, ő tartja bennem a lelket. 
Ő az, aki mindig bízott bennem, és bár napról napra jobban látszódik az 
arcán az aggodalom és a fáradtság, még most is hisz bennem. Hihetetlen 
lelkesedéssel tudja hallgatni a semmiségeimet, miközben a banánt 
hámozzuk, amit hozott.

*
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Amikor valaki mondja, hogy szeret, az nem jelent semmit, de amikor 
huszonkét órán keresztül az ágyadnál ül (a nap hátralévő részében 
pedig váltásruháért megy haza), és olykor meglesed egy legördülő 
könnycseppjének a legőszintébb csillogását, akkor nem lehet kétséges. 

Pocok hamar talált közös témát Ildivel, aki most is csacsog. Ez legalább 
lefoglalja mindkettőjüket, amíg bemegyek a vizsgálóba. Egy fiatal srác 
nézi a kórlapomat (az aktámat!), majd megkér, hogy üljek le, és takarjam 
le a jobb szemem. Teljes sötétség borul rám, érzem, hogy az arcomat 
melegíti a gyertya lángja, amiről a doki megkérdezi, látom-e. Nem, nem 
látom. Látom-e, ahogy mozgatja a kezét, kérdezi. Nem, nem látom. Átültet 
egy másik székbe, ahol mikroszkóppal nézi meg a szememet. Konstatálja, 
hogy nem látok a bal szememre. Voltam-e már látótérvizsgálaton, kérdezi. 
Nem, nem voltam. Hitetlenkedik, majd hozzáteszi, hogy felesleges is, 
hiszen úgysem látok. Behívja a következőt, én meg kisétálok.

– Mit mondott? – heveskedik Pocok, közben Ildi bemegy a vizsgálóba.

– Megállapította, hogy nem látok.

– És milyen gyógyszert, kezelést kapsz?

– Nem tudom, nem mondta.

– Nem kérdeztél rá? – fakad ki. − Ennek a te javadat kell szolgálnia! 
Francba!

Pityeregve visszavonulok a szobámba. Pocok hangját hallom a folyosóról.

– Főnővér!

– Tessék parancsolni!

– A kedvesem bent fekszik a hatos kórteremben, két napja hoztuk be, és 
még nem történt semmi. – a hangja mindvégig feszülten emelt.

– Nézze, uram, talán ránk bízhatja a kezelés menetét.

– Úgy látom, nem. Az Istenért, elment a látása, tegnap még azt vágták a 
fejéhez, hogy miért nem jött be hamarabb! Nem gondolja, hogy az alatt a 
pár nap alatt csak romlik a helyzet, amíg elkezdik a kezelést?

– Uram, meg kell kérnem, hogy beszéljen halkabban!


