


Tükör és kapirga

Annie BluE

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



1. fejezet
-Oh,  ne!  Ez nem lehet!  Nem, tuti,  hogy nem, csak képzelem!!!  –  hajtogattam folyamatosan

magamban, miközben két centire hajoltam a nagyítós tükörhöz, hogy megbizonyosodjak arról, hogy
egészen biztosan tévedek. Nem vagyok már 6 éves, nem tejfogakról van szó, amik kihullnak, aztán
majd nő helyette másik! Ezek már a maradó fogaim! De szabad szemmel és jól láthatóan mozog az
egyik fogam. És még a nagyítós tükör sem kell hozzá, a normál tükör is ugyanezt a képet mutatja.
De, de, de… dadogtam magamban, miközben eleredtek a könnyeim és hosszú perceken keresztül
zokogtam. Ilyen nincs! Miért? Pár hónapja voltam a fogorvosomnál, rendszeresen járok, akkor most
ez??? – merültek fel bennem az újabbnál újabb kérdések, amik persze mind megválaszolatlanul
maradtak. Még néhány napig.

Az alvás nem volt túl pihentető, mert alig tudtam aludni, folyamatosan zakatoltak a fejemben a
gondolatok. Nem beszélve arról, hogy a számat is alig mertem összecsukni, nehogy a szemközti fog
túlságosan hozzáérjen, és még inkább kifeszítse a helyéről. Másnap reggel az volt az első dolgom,
miután beértem a munkahelyemre, hogy rákeressek a hálón a központi klinikára, amiről már sok jót
hallottam. Csak sajnos egy határidős munkám nem engedte,  hogy sokat  foglalkozzak ezzel,  de
legalább a sok meló lekötötte valamennyire a figyelmemet, mert hát valljuk be, egy terepjárós túra
részleteit  megszervezni,  elég izgalmas.  Legalábbis számomra, utazásszervezőnek mindenképpen.
Délutánra annyit sikerült kideríteni, hogy így nyáron, csak ügyeletet tartanak. Végül is, nekem az
ügyelet is tökéletesen megfelel, csak hozzáértő ember nézze meg a fogaimat.

-Kit érdekel, jó lesz nekem az is, csak nézze meg egy hozzá értő ember! – morogtam bele a
telefonba, miközben barátnőmet tájékoztattam az eseményekről este.

-Ha nem bízol a mostani fogorvosodban, akkor végül is teljesen érthető, ha megnézeted mással –
felelte Eliza.

-Gondolom, hogy nem egy nap alatt alakul ki ilyesmi és ha ezt a fogorvosom nem látta 3 hónappal
ezelőtt, akkor naná, hogy nem bízom benne! – pufogtam válaszként., persze nem Elizára voltam
mérges.

-Oké, akkor valóban az lesz a legjobb, ha elmész a klinikára. Tudsz valamit, hogy hogyan mennek
ott a dolgok?

-Nem sokat,  ügyelet  van nyáron,  de reggel  nyolctól  délután négyig vannak.  Szóltam bent a
többieknek, hogy holnap korábban lelépek, mert úgyis kettőre le kell adni az üzbég út tervezetét és
akkor utána el tudok menni.

- Az jó. Mindenképpen számolj be róla, hogy mi volt a dokinál!

- Feltétlenül!

- És lesz nektek üzbég utatok?

- Aha, tervben van egy Tádzsikisztán – Üzbegisztán út.

- Van ember, aki oda akar elmenni?

- Úgy tűnik, hogy lenne rá kereslet. Bármilyen meglepő, nagyon gyönyörű helyek vannak arrafelé.
Igazán sajnálom, hogy a felderítést nem én kaptam meg, hanem Bobby.



- Aha, Bobby, mi? Mennél vele segédnek, ugye? – felelte Eliza, és hallható volt a hangján, hogy
erősen vigyorog.

- Most nem. Most éppen nem vagyok oda érte.

- Aha, de akkor most be is vallottad, hogy máskor odavoltál!

- Jó, hát te is tudod, van, mikor rám tör, hogy hú, azonnal összefeküdnék vele, vagy némi alkalmi
kapcsolatban benne lennék, de aztán jön olyan idő, mikor meg magam sem értem, hogy hogyan
juthatnak ilyenek az eszembe, majdhogynem visszataszítónak találom.

- Na, azért ennyire ne túlozz!

- Jó, ennyire nem, de majdnem.

- És volt köztetek valami? Mert nem is emlékszem, hogy mit mondtál korábban.

- Nem, sosem volt köztünk semmi.

- Még egy csók sem? – kérdezett vissza Eliza, kissé csalódottan.

- Nem, még csak egy csók sem. Valahogy sosem úgy jött ki a lépés, meg aztán azt hiszem, hogy
Bobby, bármennyire is macsó típus, csak a szája nagy és mindig csak mondogatja a magáét, de
sosem cselekszik. Én is csak úgy tudnám elképzelni a dolgot vele, ha valami buliban lennénk és
mindketten kicsit többet innánk, mint kellene. És akkor egy andalító dalnál összeölelkezve bármi
lehetne. De józan állapotomban nem hiszem.

- Érdekes. Na, mindegy. És te milyen utat kapsz? Lesz még valami extra idén?

- Sajna felderítő út nem lesz, csak ez. Idegenvezetőnek lehet, majd ősszel kellek valahová, de
semmi biztos nincsen még.

- Hátha akad valami jó.

- Remélem én is, mehetnékem van!

- Megértelek. Viszont én megyek is, mert végzett a gyerek a fürdéssel, ki kell venni a kádból.

- Melyik is?

- Hát a kis hároméves, lázadó fiam! Már kiabál, hogy kiázott a keze. Szóval bocsi, de le kell
tennem.

- Rendben, további szép estét nektek!

- Neked is, Amy.

Alig aludtam az éjjel, vártam, hogy haladjon a nap előre és délután legyen. Amint befejeztük és
leadtuk a főnökségnek a tervet, már rohantam is fogat mosni és léptem ki az ajtón. Izgatottan léptem
be a klinika ajtaján és vettem az irányt a betegfelvételes ablakhoz. Nevezzük udvariasan hölgynek
azt a vén satrafát, aki iszonyat nagy unalommal az arcán ült az ablak túloldalán. Pont az látszott
rajta, hogy: Na, ez ennek is munkaidő vége előtt egy órával kell beesnie!

De ugyan hol érdekelt ez engem, ha már vettem a bátorságot, hogy eljöjjek ide, akkor ez az



életunt hölgy nem fog vissza. Elővettem a legkedvesebbik énemet – nem volt könnyű – és feltettem a
kérdést, amit nyilván mindenki feltesz neki.

- Szeretnék bejelentkezni vizsgálatra. Tudna segíteni, hogy mi ennek a menete?

- Mi a panasza? – hallottam az unott kérdést.

- Fáj az egyik fogam – füllentettem neki. De igazán semmi kedvem nem volt hozzá, hogy éppen
neki teregessem ki a gondomat. Nyilván úgyis teljesen mindegy, hogy fáj a fogam, vagy mozog.
Legalábbis fogászati kezelés bejelentkezéskor.

- Kérem az igazolványát és a Társadalombiztosítási kártyáját – mondta, továbbra is lelkesedés
nélkül. Mire én előkotortam a táskám aljáról és beadtam a lyukon. Hm, ez olyan érzés lehet neki,
mint mikor a raboknak csúsztatják be az ételt a cellaajtó kis résén. Ettől máris sokkal jobb kedvem
lett. Bár nem tudom, hogy ez a hasonlat hogyan jutott eszembe.

A hölgy nem túl nagy iramban beírta az adataimat a számítógépbe, majd nyomtatott nekem egy
vonalkódos kártyát és azzal együtt visszacsúsztatta a cuccaimat.

- Menjen fel a harmadik emeletre, majd ott szólítani fogják.

- Köszönöm szépen – feleltem kedvesen, hátha neki is jobb kedve lesz. Bár ebben azért erősen
kételkedtem.  De  hát  nem  ezért  jöttem,  hogy  felvidítsam  a  hangulatát,  hanem,  hogy
megnyugtassanak,  hogy  nem  fog  kiesni  a  fogam.

Szerencsére a váróteremben nem volt senki, ami nyilván annyit jelent, hogy sokat talán nem kell
várni. Lassan teltek a percek, egyre idegesebbnek éreztem magam, mire végre kinyílt az ajtó és egy
fiatal nő szólított be. Felpattantam a székről és beléptem a rendelőbe, ahol egy fiatal, jóképű doktor
mutatta, hogy tegyem le magam a fogászati székbe. Természetesen azonnal engedelmeskedtem neki.

-  Üdvözlöm,  én ……………. vagyok.  Milyen panasszal  fordult  hozzánk? –  mutatkozott  be,  de
annyira izgultam, hogy nem is figyeltem rá, csak szerettem volna már túl lenni az egészen.

-  Pár  napja  vettem észre,  hogy mozog a  jobb felső  első  fogam –  hadartam el,  hogy minél
hamarabb végezhessünk.

- Értem. Érte valami ütés?

- Nem, legalábbis nem tudok róla – feleltem és máris cikinek éreztem, hogy ez nem is volt vicces.

- Rendben, akkor legyen szíves nyissa ki a száját és megnézzük, hogy mi lehet a gond – válaszolta
és már húzta is fel a gumikesztyűket és bekapcsolta a lámpát, kezébe vette a szokásos szerszámokat.
Amiket én mennyire, de mennyire gyűlölök.

Amíg a számban matatott a kis tükörrel és kapirgálós fém bigyóval, addig igyekeztem nem arra a
sok fájdalmas percre gondolni, amik gyermekkoromban értek a fogászaton. Arra a bunkó gyermek
fogorvosra, aki ugyan mindig mondta, hogy emeljük fel a kezünket, ha fáj, amit csinál, de sosem
figyelt arra, hogy már a plafonig nyújtózom fájdalmamban. És ahogy ezekre gondoltam, észre sem
vettem, hogy ez a doki minden kellemetlen érzés okozása nélkül már készen is volt az elsődleges
vizsgálattal.

- Ahogy látom, elég sok régi tömése van, még az amalgám fajtából. Ez okozhat problémákat,
azáltal, hogy ezek a régi tömések bizony az évek alatt egy kicsit összezsugorodnak. Ami persze



szabad szemmel egyáltalán nem érzékelhető és így másként alakul a harapás, ami miatt eltorzulhat a
fogsor, persze észrevehetetlenül. Így kialakulhat, hogy máshol terhelődik egy-egy fog, ami okozhat
ilyen panaszt, hogy megmozdul, fellazul.

Csak bólogattam és helyeseltem és próbáltam nagyon figyelni, ittam minden szavát. Bár közben
meg  kellett  állapítanom,  hogy  igazán  türelmes  a  doki  és  kötelességtudó,  hogy  így  mindent
elmagyaráz.  Sosem volt  ezelőtt  olyan fogorvosom, aki  mindenre kiterjedően mondta volna el  a
dolgokat. Már megérte eljönnöm.

- Első körben talán az lenne a legfontosabb, hogy ezeket a régi töméseket cseréltesse ki. Valamint
természetesen egy röntgenre is szükség lenne erről a fogról. Sajnos ma már nincsen rendelés a
röntgenben, valamikor vissza kellene jönni ehhez.

- Igen, mindenképpen visszajövök akkor. Nagyon elszomorodtam, mikor észrevettem, hogy mozog
ez a fogam. Eddig úgy voltam vele, hogy a fogaim azok, amik úgy jól néznek ki rajtam és szépek.

- Szerintem pedig nincs semmi oka ezt gondolni, mert úgy van teljesen rendben, ahogy van – és
végig  mutatott  rajtam.  –  Javaslom,  hogy  minél  előbb  jöjjön  vissza,  hogy  minél  előbb
megkezdődhessen  a  kezelés.

Jól hallottam? Most bókolt nekem a doki? Hoppá! Mikor tudatosult bennem ez a tény, azt hiszem,
hogy az eddigi  sápadt ábrázatom enyhén rózsaszínre váltott.  De sajnos a mozgó fogam okozta
félelmeim hamar visszanyomták a nőies érzéseimet.

- Tehát akkor azért még nem fog kiesni ez a fogam? – kérdeztem és hát az előbbi bókja után nem
is mertem a szemébe nézni. Pedig már korábban megállapítottam, hogy szépek a szemei, olyan sokat
mondóak.

- Nem, azért ez hosszabb folyamat.

- Tehát nem egy-két hét.

- Bőven nem, hónapok, esetleg évek is eltelhetnek. De ha jobban elkezd mozogni, akkor az ember
már játszadozik a nyelvével és akkor már nem nagyon menthető, de most még egyáltalán nem kell
ettől tartania.

- Ez jó.

- Igen, de tényleg ne halogassa.

-  Nem, semmiképpen, de muszáj  lesz a munkahelyemmel egyeztetni,  hogy napközben mikor
tudok majd jönni, de mindenképpen megoldom az elkövetkező pár napban.

- Rendben. Megírom Önnek a beutalót a röntgenre, erre a fogra. Ezt hozza majd magával –
mondta kedvesen és odaadta a megírt lapot.

-  Köszönöm  szépen  –  feleltem,  miközben  átvettem  tőle  és  már  léptem  is  ki  az  ajtón.  –
Viszontlátásra!

- Viszontlátásra! – köszönt utánam az orvos és az asszisztense egyszerre.

Némiképp megnyugodva mentem hazafelé, bár kavarogtak a gondolatok, amiket szerencsére este
kiadhattam  magamból,  megoszthattam  a  legjobb  barátnőmmel,  máskülönben  lehet,  magamba



fordulok.

- No, hát akkor még bőven időben vagy, nem fog kiesni a fogad. Ez jó! – bíztatott Eliza, miután
szinte egy szuszra elmeséltem neki a nap eseményeit. Már, ami a fogászaton történt.

- Na, igen, most még nem.

- Nyugi, később sem! Vagy majd öreg korodra!

- Köszi, kedves vagy! – válaszoltam kicsit viccesen, kicsit mérgesen.

- És helyes volt az orvos? Mennyire?

- Hmm, hát aranyos volt. Jó fejnek tűnik, szerintem velem egykorú lehet vagy valami ilyesmi.

- Hogy hívják?

-  Na,  erre  nem emlékszem.  Pedig  bemutatkozott,  de  olyan  ideges  voltam,  hogy  nem arra
figyeltem.

- Kár, utána nézhetnél a családi állapotának vagy bárminek.

- Gondolom, majd ha legközelebb megyek, majd akkor is megtehetem ezt.

- Mikor is lesz az?

-  Remélem, hogy holnap meg tudom beszélni  a  főnökkel,  hogy péntek reggel  elmehessek a
röntgenre még munka kezdet előtt és úgy gondolom, hogy utána mehetek vissza hozzá. Pénteken
talán nem lesz olyan nagy a hajtás, akkor jobban ráérek, meg feltételezem, hogy talán a hétvége
előtt a klinikán sincsenek olyan sokan.

- Rendben, majd arról is kérek beszámolót és jegyezd meg a nevét! – parancsolt rám az én drága
barátnőm.

- Igyekezni fogok, ígérem! – szóltam alázatosan.

Pénteken reggel  fél  kilenckor  már  ismét  a  klinika  betegfelvételén  ácsorogtam,  mert  persze
elengedett a főnököm. Rendes főnök, tudja, hogy csak akkor szoktam elkérni magam, ha valóban
fontos dolgom van. Az utazási iroda, ahol dolgozom, szerencsére nincs messze se a lakásomtól, se a
klinikától. Bár meg kellett ígérnem, hogy túlórázom majd kicsit, mert az üzbég úttal kapcsolatban
felmerült még néhány tisztázásra váró részlet. De ennyit megért nekem.

Úgy látszik, hogy a morcos hölgy egész héten délutános, mert most egy fiatalabb, nem annyira
életunt nő kérte el az adataimat és irányított el, hogy merre találom a röntgent.

Az útbaigazítás tökéletesen sikerült, elsőre megtaláltam a helyszínt és éppen leülni készültem az
egyik székre, mikor kinyílt egy ajtó és a nevemet mondták. Miután beléptem abba a kis helységbe, a
röntgent végző férfi mondta, hogy hová tehetem le a táskámat és hová kell ülnöm. Majd rám adta azt
a bazi nehéz ólomköpenyt. Utána kinyittatta a számat, jó nagyra, hogy beférjen a kis lapka, amire
készül a felvétel. Brrr, nagyon kényelmetlen érzés volt. Szerencsére gyorsan megvolt vele és már le
is vehettem a nehéz mellényt, mehettem vissza az emeletre.

Na, ott nem volt olyan szerencsém, mint a röntgennél, ugyanis a folyosó tele volt emberekkel, alig
találtam magamnak egy szabad széket. A várakozás csak azért volt elviselhető, mert igazán jókat



mosolyogtam magamban a mellettem várakozó anyja-fia beszélgetéseken.

-  Nem is  értem,  hogy  miért  nem tesznek  ki  az  ilyen  várakozó  helyekre  valami  frissítőt?  –
háborgott az anyuka.

- Mégis mire gondolsz? – kérdezte tőle a fia, úgy 17 év körüli srác lehetett.

- Valami kávéra. Esetleg egy kis nasira.

- Anyám, fogorvosnál vagyunk! Ide úgy jönnek az emberek, hogy fogat mosnak előtte. Akkor
gondolod, hogy majd kiteszik a kókuszos csokit, meg a kávét, hogy jobban teljen a várakozás?

- Jó, de hát azért adhatnának valamit! – vágott még egyszer vissza a nő, akit nyilván legkevésbé
érdekelt a szájhigiénia, mert láthatóan nem sok foga volt.

Ahogy ott ülök és magamba fordulva, gondolatokkal teli várakozok, az orvosok és más, fehér
köpenyes emberek jönnek-mennek, egyszer csak heves szívdobogást éreztem. Megláttam egy fiatal
srácot! Iszonyatosan jóképű volt, úgy tűnt, hogy ő is fogorvos lehet, a ruházatából ítélve. És annyira,
de annyira ismerős!

- De vajon honnan tűnik ennyire ismerősnek? – kattogtak az agykerekeim. Minden lehetséges hely
előjött,  hogy  honnan  ismerhetem,  de  nem jöttem rá.  Tuti,  hogy  valami  amerikai  filmszínészre
hasonlít! És aztán pár perccel később ismét kijött az egyik rendelőből, elsétált előttem, majd bement
egy másik rendelőbe. Alig mertem arrafelé nézni.

Úristen! Annyira, de annyira helyes. Még ülve is érzem, hogy remeg a térdem! Tehát létezik
szerelem első látásra! Én máris beleszerettem!

- Amy Parker! – hallottam meg a nevemet abból a rendelőből, ahová az imént bement ez az álom
pasi.  És  majdnem összepisiltem  magam,  mikor  a  rendelőbe  belépve  rájöttem,  hogy  éppen  ez
gyönyörű  szemű,  amerikai  filmsztárra  hasonlító  –  csak  még  mindig  nem jöttem rá,  hogy  kire
hasonlító – doki hívott be magához.

- Jó napot! – hebegtem és egyik lábamról a másikra álltam nagy zavaromban.

- Jó napot! Mi a panasza? – magázott és a kezével jelezte, hogy üljek be a székbe. – A táskáját
leteheti arra a másik székre – tette hozzá, látva, hogy tanácstalanul szorongatom a táskámat. De már
meg is váltam tőle és beültem a fogorvosi székbe. Végre, legalább biztosan nem rogy össze a lábam
alattam itt nagy izgalmamban.

- Pár napja mozog az egyik első fogam – préseltem ki magamból ezt a mondatot és igyekeztem,
hogy ne remegjen túlságosan a hangom. Az olyan ciki lenne!

- Érte valami ütés esetleg?

- Nem, semmi.

- Értem. Akkor meg kellene röntgeneztetni azt a fogat.

- Az már megvan. Most voltam a röntgenen, mert az ügyeletes orvos adott beutalót egyik délután,
mikor itt voltam.

- Az nagyszerű. Akkor egy kis türelmet, megnézem a gépben – mondta, majd felállt és elment.



Kicsit feszengtem, míg vissza nem ért, olyan hülye érzés volt ott egyedül ücsörögni. De annyiból
nem bántam, hogy legalább a heves szívdobogásom alább hagyott. De csak pár percre, mert hamar
visszatért.

- Nos, megnéztem a felvételt, ami arról a fogról készült. Kellene egy másik röntgent is csinálni,
mert úgy látom, hogy ennél a fognál van egy kis csontkopás. És szeretném tudni, hogy csak ennél az
egy fognál van ez így, vagy a többinél is, mert ennek függvényében kell kezelni.

- Értem – bólogattam inkább, mint válaszoltam hangosan.

-  Megírom a  kis  beutalót  és  vissza  kellene menni  a  röntgenhez  és  ott  majd  csinálnak egy
panoráma röntgent. Utána okosabbak leszünk – felelte, miközben már meg is írta a szükséges papírt,
amit én elvettem tőle, magamhoz vettem a táskámat és már ott sem voltam.

Gyors léptekkel haladtam a röntgen felé, ahol a nyíláson beadtam a papíromat, majd egy perccel
később már szólítottak is. Ugyanaz a férfi volt. Megint megkaptam a nehéz ólomköpenyt, de most
más fajta gép volt előttem. Elmondta, hogy rá kell harapni arra a pöcökre és mozdulatlanul kell
állnom, amíg körbe megy a fejem körül a gép. Alig egy perccel később már ismét az orvosi rendelő
felé tartottam, hogy megint találjak magamnak egy szabad ülőhelyet a folyosón.

A kedves anyuka a fiával már nem volt ott,  így semmi bölcs ötlettel nem lettem gazdagabb
várakozás közben. Viszont most szerencsére a várakozás is egészen rövid volt, alig volt időm izgulni,
hogy megint a szép doktorhoz kerülök. És láss csodát, tényleg! Kijött egy beteg a rendelőből, majd
utána kilépett ő is, körülnézett. Meglátott engem és behívott. Én meg csak úgy szárnyaltam mögötte.
Egészen a székig, ahová már kicsit szorongva ültem be. Vajon mit fog mondani ez a szép szemű.

- No, hát megnéztem a röntgent és nem csak annál az egy fognál látszik, hogy van egy kis
fognyaki  kopás,  hanem több fognál  is.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  rossz  száj  higiénia  miatt  az  íny
fokozatosan felhúzódott,  teret adva a bacilusoknak. Így nagyobb felületen tudnak megtelepedni.
Lerakódik a fogkő és az folyamatosan növekszik és visszaszorul az íny. Így ugye egyre több rész
látszik ki a fogból, ettől lehetnek érzékenyek a fognyakak, lehet ínyvérzés és az is, hogy ha nincs
elég tartó anyag, akkor elkezdjen mozogni egy fog.

- Aha, értem – mondtam. Bár nem voltam benne biztos, hogy mindent értek, amit mond, főleg,
mert ráadásul olyan halkan beszél, hogy hegyezni kell a füleimet rendesen.

- Elsődlegesen a fogkövet kellene eltávolítani, majd pedig az íny alatt megtisztítani a fogakat. Ez
úgy néz ki, hogy négy részletben lehet kivitelezni, jobb-bal, alsó-felső állkapocs rész. Utána derül ki,
hogy esetleg szükség van-e szájsebészeti beavatkozásra. Az ilyen tisztítás után a gyógyulás 6 hét,
meglátjuk, hogy mennyire megy vissza az íny a fogakra. És ki kellene cserélni a régi, amalgám
töméseket is, mert hát nincsenek túl jó állapotban.

- Értem – habogtam válasz gyanánt. Bár igazából azt sem tudtam, hogy mit is mondhatnék.

- Kellene egyeztetni akkor egy időpontot a fogkő leszedésre. Mikor lenne alkalmas?

- Csak nyolctól négyig lehet jönni, ugye?

- Igen, csak akkor vagyunk.

-  Akkor  legyen  jövő  hét  kedd  reggel  8,  ha  az  Önnek  is  megfelelő.  Majd  elintézem  a
munkahelyemen valahogy, hogy el tudjak jönni.



- Igen, az jó lesz. Akkor beírom és várom – felelte és közben a könyvébe írogatott. Én közben
felkeltem a székből, felvettem a táskámat, majd elköszöntünk egymástól.

Azt  nem mondanám, hogy boldogan és szárnyalva hagytam volna el  a  klinika épületét,  sőt.
Meglehetősen összeroskadtam. Ilyen nagy a baj? Ezek olyan durván hangzanak! És Eliza is ugyanezt
mondta este a telefonban, mikor elmeséltem neki az egész történetet.

- De hát ezek szerint ezen muszáj túlesnem és szerencsés esetben a szájsebészeti beavatkozást
megúszhatom.

- Na, igen. Az még durvább lenne. És milyen a doki? Ez ugyanaz, mint a múltkori?

- Oh, nem!!! Ez a srác, mert szerintem nálam fiatalabb, hát ő még helyesebb, mint a múltkori!

- Na, itt csak ilyen jó dokik vannak?

- Meghiszem azt! Amíg várakoztam, csúnya orvosokat nem is láttam, mind helyes volt.

- És mégis hogy néz ki?

- Jól! – válaszoltam fülig érő vigyorral.

- Ennél kicsit bővebben!

- Annyira ismerős, de nem tudom, hogy honnan. Tuti hasonlít valami filmsztárra, csak még nem
jöttem rá.

- Na, jó, de hogy néz ki?

- Nem túl magas, sportos alkat, bár azért valószínűleg nem az a kocka has típus.

- Eddig nagyon jól hangzik!

- Ugye, ugye?! Szőkésbarna haj, kicsit borostás… gyönyörű barna szemek!

- Aha, hát…

- Tudom, tudom, tudom már! - szakítottam félbe Elizát. – Joshuára hasonlít.

- Az meg ki? Milyen Joshua? – kérdezett vissza teljesen tudatlanul a barátnőm, pedig tuti, hogy
már meséltem neki róla.

- Joshua Jackson.

- Ettől sem lettem okosabb!

- Ne már! Amerikai színész!

- Ja, valami rémlik – mondta, bár számomra nem volt túl meggyőző.

- Igen, Joshua, aki a Rejtély című tévé sorozat főszereplője, Peter Bishop.

-  Ja,  ja,  már tudom. Emlékszem, hogy mutattál  pár videót.  De én nem szoktam nézni azt a
sorozatot, túl rejtélyes.



- Na, tudtam én, hogy már meséltem róla.

- Szóval rá hasonlít?

- Aha! De még mennyire!

- Hú, azt hiszem, fáj a fogam, nekem is el kell mennem hozzá!

- Gondolom. De tényleg, most már biztos vagyok benne, hogy rá hasonlít. Egész magas, sportos
testalkat, barna szemek és egy kis borosta.

- Mint valami álom pasi!

- Az is, nekem tuti!

- És mikor is mész legközelebb?

- Kedden reggel. Leszedi a fogkövet, aztán utána jöhet a kürettálás.

- Biztosan nem lesz gond, főleg, ha ilyen jó a doki.

- Remélem én is. Majd beszámolok róla.

- El is várom! Na, majd beszélünk még úgyis, de menni kell lefektetni a gyerkőcöket.

- Okés, szép estét!

 

 



2. fejezet
Kedden reggel volt bennem némi idegesség, mert a néhány hónappal ezelőtti fogászati látogatás

alkalmával  a  doki  elég rendesen megkínzott  a  fogkő leszedéssel.  Nem nagyon szeretném még
egyszer azt átélni. De az idegességem nagy része el is szállt, mikor megláttam Olivert. Ja, mert a
betegfelvételnél kiderült a doki neve, amit múltkor az idegességem miatt nem tudtam megjegyezni.
És pont olyan dögösen nézett ki, mint múlt héten. És megállapítottam, hogy tényleg kiköpött Joshua
Jackson.

Beültem a székbe, rám terítette a védő bigyót. Valamit beszélt hozzám, amire én automatikusan
válaszoltam  is,  de  annyira  lefoglaltak  a  gyönyörű  szemei,  hogy  fogalmam  sincs,  hogy  mit
beszélgettünk.  Majd hanyatt  döntötte  a  széket  és  neki  kezdett  a  fogkő leszedésnek.  Nem volt
kellemes, de csak éppen kellemetlen volt. Közel sem volt olyan rossz élmény, mint az én eddigi
fogorvosom munkája. Már ekkor tudtam, hogy ahhoz a fogorvoshoz biztosan nem megyek vissza
többet.

Nem telhetett el negyed óra, húsz percnél több és szólt, hogy készen is vagyunk, leszedte. Majd
visszaállította a széket a normál pozíciójába, levette rólam azt az előkét vagy mit.

- Akkor ezzel meg is volnánk. Remélem, hogy nem volt túl kellemetlen.

- Nem, dehogyis, egyáltalán. Csak egy-két helyen volt kicsit érzékenyebb.

-  Ennek  örülök.  És  akkor  azt  kellene  megbeszélnünk,  hogy  mikor  tudnánk  megcsinálni  a
kürettálást.

- Az a tisztítás, ugye?

- Igen, igen. Ahhoz az kellene, hogy most egy kicsit  pihenjenek a fogak és utána majd úgy
kitalálni az időpontot,  hogy két egymást követő napon tudjon jönni.  Előtte pár nappal pedig el
kellene kezdeni szedni egy antibiotikumot, ezt felírom.

- Rendben. Viszont most nem tudom megmondani, hogy mikor tudnék jönni, mert egyeztetnem
kell a főnökömmel.

- Persze, semmi gond. Megadom a telefonszámomat is és akkor fel tud hívni és megbeszéljük az
időpontot.

- Rendben, köszönöm szépen – rebegtem és elvettem a receptet is és a névjegykártyáját is.

- Akkor várom majd!

- Köszönöm, viszlát!

- Viszlát!

Zakatolt az agyam, hogy mikor is tudnék jönni, valamint, hogy milyen is lesz majd az a tisztítás.
Benyúl valamivel az ínyem alá és ott ugyanezt eljátssza, mint most a fogkő leszedésnél, az nagyon
nem lehet kellemes érzés. És azt sem tudtam, hogy akkor most majd megcsinál egy részt és utána 6
hét múlva a következőt vagy hogyan is lesz ez? Persze akkor kellett volna ez eszembe jusson, mikor
bent  voltam,  mert  akkor  megkérdezhettem volna.  De hát  ilyen esetekben sosem tud rendesen
gondolkodni az ember. Na, mindegy, majd kiderül.



Mire beértem az irodába, már majdnem el is felejtettem, hogy fogorvosnál voltam. És miután
belevetettem magam az üzbég úthoz tartozó Aral tavi fakultatív program részletének kidolgozásába,
feledésbe is merült.

- Bob, tudod ugye, hogy mennyire utállak? – szóltam oda a kollegának. Persze érezte, hogy ezt
viccesen mondom.

- Naná, sosem volt ez másként!

- Naaa!!! Azért ennyire nem!

- Dehogyis nem, valld csak be! Amúgy miért is?

- Az üzbég út miatt! Nagyon jó lesz.

- Tudom, hiszen együtt csináltuk.

- De csak te mész majd felderíteni, ami igazságtalan!

- Az, de hát mit lehet tenni? – viccelődött Bobby.

- Utállak!

- Na, majd nem fogsz, ha megtudod, hogy te mit nyertél meg!

- Mit? – csillant fel a szemem!

- Nem mondom meg, majd jön Steve és elmondja.

- De bunkó vagy! Minek szóltál, ha nem mondod meg.

- Nyugi már, 5 perc és itt van és elmondja.

- És különben te meg honnan tudod, hogy én mit kaptam?

- Véletlenül hallottam – mosolygott és úgy csinált, mint aki éppen nagyon dolgozik.

- Aha, véletlenül?! Na, persze!

- Nem tök mindegy! Örülni fogsz neki szerintem és ez a lényeg!

- Jó, rendben! – zártam le a beszélgetést és végszóra érkezett meg Steve, a főnökünk, övé volt az
utazási iroda.

- Szép jó napot mindenkinek! – köszönt hangosan, miközben az irodájába ment, letette a táskáját,
majd kijött hozzánk. – Átolvastam az üzbég út részleteit és akkor már csak az Aral-tó körüli fakultatív
program vár kidolgozásra. Ha jól emlékszem, akkor ezt te csinálod Amy, ugye?

- Igen. Bele is ástam magam, szerintem holnap reggelre elkészülök vele.

- Rendben. Várom. Elöljáróban tudsz mondani valamit róla?

- Persze. Nukusból indulna a fakultatív program, terepjárókkal Mujnak-ba. Ez volt régen az egyik
legnagyobb halászfalu az Aral-tó partján, ez úgy 200-210 kilométerre van Nukustól. Itt lesz a szállás



is,  családoknál.  Másnap  egész  napos  kirándulás  a  tóhoz,  vagyis  annak  maradványaihoz  a
terepjárókkal. Este vissza Nukusba. Következő nap délelőtt szabadprogram és délután a reptérre,
visszarepülés Taskentbe és onnan haza Londonba.

- Nagyon jól hangzik, tetszik – bólogatott Steve.

- Örülök – feleltem én.

- Azt ugye már tudjuk, hogy Bobby fogja felderíteni az utat, kiválasztani például ezeket a családi
szállásokat és sok mást. Viszont Amy, neked pedig októberre lenne egy két hetes perui utad.

-  Mehetek  Peruba?  –  lelkesedtem  be  és  már  nem  is  bántam  annyira,  hogy  Bobby  megy
Üzbegisztánba.

-  Így van.  Ugyanis  Russell  visszamondta,  családi  okokra hivatkozva,  nem tudja elvállalni  az
idegenvezetését az útnak és rád gondoltam, mert tudom, hogy jártál már korábban Peruban.

- Igen, két éve, még a felderítő úton Russell-lel.

- No, akkor nagy gond nem lehet. Remélem, hogy neked megfelelő az időpont és elvállalod a
csoportot.

- Jelenleg nem látom akadályát – válaszoltam fülig érő mosollyal. Imádtam Perut!

- Rendben, akkor majd egyeztetünk.

Steve  még  beszélt,  főleg  Bobby-hoz,  valamint  Julie-hoz,  a  kolleganőmhöz,  aki  szintén
utazásszervező. És egy esetleges dél-indiai  utat kellene összeállítania.  De igazából nem nagyon
figyeltem, lélekben már Peruban voltam. Azért nekünk utazásszervezőknek nem túl sűrűn adatik
meg, hogy megkapjunk egy-egy utat, de most nagyon örülök, hogy Russell-nek közbejött valami!

Miután  Steve  befejezte  a  mondandóját  és  visszaindult  az  irodájába,  utánamentem,  hogy
egyeztethessek vele a fogászati kezeléssel kapcsolatban.

- Nézd, Amy. Tudod, hogy mikor vannak a határidők, mikorra kell anyagot leadni, elég régen itt
dolgozol már. Megbízom benned, tudom, hogy a munkád rovására nem mennek az ilyen dolgok. Így
azt tudom mondani, hogy saját belátásod szerint alakítsd és egy nappal előtte azért jelezd, hogy
később jössz, vagy korábban mész el, a többit rád bízom – felelte Steve határozottan.

- Rendben, köszönöm szépen.

- Nincs mit. Tudod, hogy az ilyen dolgokat mindig is megoldottuk, ebből sosem volt gond.

Visszaültem az asztalomhoz és beleástam magam az Aral-tó világába, bár néha elkalandoztak a
gondolataim a Machu Picchu felé.

Este teljesen feldobódva hívtam fel Elizát és meséltem el neki a nap eseményeit. Arról meg is
feledkeztem, hogy reggel a fogorvosnál kezdtem, pedig ez miatt kellett hívnom. Nagyjából negyven
percen keresztül beszélgettünk, miközben ő betette a gyerekeket a kádba, azok valószínűleg közben
jól  kiáztak, majd a férje kivette őket,  de az altatáshoz már kellett  nekik az anyjuk is.  Ez után
elővettem a naptáramat  és  kitaláltam,  hogy két  hét  múlva pont  el  is  tudok menni  erre  a  fog
tisztításos mizériára. Feljegyeztem a kinézett dátumokat és írtam egy emlékeztetőt a gépembe, hogy
holnap ne felejtsem el felhívni Olivert és tájékoztassam őt is.



Másnap, miután beértem az irodába és mielőtt megkezdtem volna a munkát, felhívtam Olivert, de
csak azt hallottam, hogy kicseng a telefon, de nem veszi fel. Nyilván dolgozik és nem tudja felvenni,
gondoltam. Így aztán beleszürcsöltem a kávémba és megnyitottam a különböző programokat és
dokumentumokat a gépemben, amikből dolgoztam. Egy órával később ismét tettem egy próbát, de
most is sikertelen volt, mer Oliver most sem vette fel. Nagyon dolgozhat a srác, gondoltam.

Aztán magával ragadott a munka. Jó pár fotót átnéztem az Aral-tó környékéről, hogy mennyire
iszonyatosan látszik az, a mondhatni tragédia, ami a lefolyástalan sós tóval történt, történik. Ahogy
évről  évre  egyre  jobban  érezhető  és  látható  a  kiszáradási  folyamat,  melynek  természetesen
következményei is vannak: egyre forróbb nyarak, hidegebb telek, el-sivatagosodás, homokviharok. A
tó pusztulásával fokozatosan húzódik vissza a víz, pusztul az egykor még gazdag halállomány. Több,
megfeneklett hajóroncsot is meg lehet nézni, ahogy a kiszáradt földön árválkodnak és fokozatosan a
rozsda martalékává válnak. A Turáni-alföldön található tó egykor a föld negyedik legnagyobb tava
volt, de mára már több részre vált és nagyjából a méretének háromnegyedét elvesztette. Az egykori
szovjet  időszakban  átgondolatlan  módon  használták  ki  a  tavat  gyapot  öntözésére  és  egyéb
gazdaságokra és mivel már nem éri el egy folyó sem, a sivatagos környezetben a víz folyamatosan
elpárolgott, mely folyamat a mai napig tart. Az utasok majd szemtanúi lehetnek ennek a hatalmas
ökológiai katasztrófának. A családi szállásokon pedig beszélgethetnek a helyi lakosok életéről, hogy
mennyire változtatta, változtatja meg az életüket. És ami még elszomorított, hogy olvastam olyan
írásokat, mely szerint a mai fiatalok rácsodálkoznak, hogy arrafelé egyáltalán valaha volt egy tó.

Az ebédidőt szerencsére jelezte a gyomrom egy hangos korgással, különben észre sem vettem
volna az idő múlását. Miközben megmelegítettem az ebédemet, ismét felhívtam Oliver számát. És
most végre sikerrel jártam és meg tudtuk beszélni a kezelés időpontját. Igazán nagyon örültem, hogy
neki is jó lesz az a dátum, amit én kiírtam magamnak. Már csak a várakozás van vissza. Nagyjából
másfél hét.

 



3. fejezet
Következő  vasárnap  elkezdtem  szedni  az  antibiotikumot  a  fogászati  kezeléshez,  vagyis

elkerülendő a fertőzés. Nem is volt túl sok gond a gyógyszerrel, leszámítva, hogy okozott egy kis
hasmenést. Ami persze normál mellékhatása, ez a tájékoztatóban is szerepelt. Így aztán mondhatni
örömmel mentem szerda ebéd után fogat mosni az irodában, mert reménykedtem benne, hogy ha
megvan ez a kürettálás vagy mi, akkor abba is hagyhatom.

Megmostam a  fogam,  összepakoltam és  leléptem a  munkából.  Természetesen előre  szóltam
Steve-nek is, hogy korábban megyek, másnap pedig később jövök majd. Már csak egy utcányira
voltam a klinikától, mikor kezdett a gyomrom kicsit görcsös lenni, ami átmenetileg elmúlt vagy csak
nem tűnt fel, mert ismét a morcos néni volt a betegfelvételnél. De azért én továbbra is próbálkoztam
szebbé tenni a napját és ha éppen egy másodperc töredékéig felpillantott az asztalából, akkor széles
mosollyal  jutalmaztam  a  fáradtságos  munkájáért.  Majd  ismét  egy  gumóval  a  gyomromban,
felmentem az emeletre, ahol nem voltak szerencsére túl sokan. Leültem egy székre, Oliver rendelője
közelében és vártam. És persze lassan beindult a tenyerem izzadása is és nem csak azért, mert
augusztus vége van és meleg, merthogy az épület az légkondicionált, bent nem volt melegem. Majd
kijött egy beteg, és kikukkantott Oliver is. Mikor meglátott, rám mosolygott, én pedig vissza, kissé
bátortalanul.

- Egy fél pillanat és utána jöhet – mondta.

- Rendben – nyögtem erőtlenül, halkan.

Ő visszament a rendelőbe, én pedig kint idegeskedtem tovább. Imádom azért, hogy nem hagyta,
hogy túl sokáig marcangoljam magam és két percen belül kiszólt, hogy mehetek. Amire én persze
felpattantam és tettetett magabiztossággal léptem be és ültem be a székbe.


