
Üvegszilánkok
…milyen furcsa, nem fáj a lábam… talán a csicsóka használ, amióta
azt eszem, alig fáj, pedig egész éjjel oldalra fekve, embriópózban
kell tartanom, nem tudom, nem számolom már, mióta, hány éve
nem tudok megfordulni az ágyban, így kell kibírni egész éjszaka,
oldalra fordulva, még le tudok feküdni egyedül, vagy inkább ha-
nyatt vágódom, felhúzott lábakkal, aztán onnan gyorsan át kell for-
dulnom a jobb oldalamra, mert később már nem tudok, úgy pedig
képtelenség az éjszakát kibírni, jelezni kell az ügyeletes szociális
gondozóknak, de őket csak vészhelyzetben hívom, amikor valami
vízhajtó hatású ételt ettem véletlenül, és nem bírom ki reggelig, csak
akkor hívom őket, megnyomom a jelzőgombot, aztán rettegve
várom, hogy jöjjenek, és hogy be tudnak-e jönni, nem felejtették-e
el, hogy a felső zárba kell a kulcsot dugni, aztán félig elfordítani és
már nyomni is a kilincset, figyelem a zajokat, hogy jönnek-e már,
hallom a kotorászást a zárban, elmondom, miután kinyomta a jel-
zőberendezésen a visszaigazoló gombot, és felhúzta a gumikesz-
tyűjét, hogy miért is hívtam…, utána navigálni, hogyan tud felse-
gíteni, hogy ülve tudjam aláírni a jegyzőkönyvet, mert fontos az
adminisztráció, sőt, a legfontosabb az adminisztráció, azután kap-
ják a pénzt, amiből fenn lehet tartani, működtetni lehet ezt az egész
rendszert, amit szociális ellátásnak hívnak, amelynek tíz éve az ala-
nya vagyok, vagy inkább kiszolgáltatottja, ami ellen minden ideg-
szálammal tiltakoztam, de aztán be kellett látnom, mert anyu hal-
doklott, két és fél évig haldoklott, vele együtt gyengültem én is, ha
kórházban volt, akkor azért, ha itthon, akkor azért, a féltés, a rette-
net, hogy hamarosan elmegy, itt hagy, dühös voltam rá, csalódott,
hogy miért beteg, ő nem lehet beteg, ő, aki mindig segített, akit még
ma is hallok, amikor reggel a segítő bedugja a fejét a fürdőszobaaj-
tón és odanyúl a termosztáthoz, hogy bekapcsolja a fűtést, akkor
anyu mozdulatát látom az ágyamból, vagy inkább érzem, mert nem
tudok megfordulni, csak ha bejön a segítő és megfordít, anyu szo-
kott odanyúlni, hogy mire felkelek, meleg legyen a szoba, most egy
idegen nyúl oda, kikérem magamnak, hogy nem tudok felkelni, ki-
menni, megcsinálni a kávémat, odaállni a konyhaablakhoz, kinézni
az utcára, látni a platánokat, nézni a reggeli fényeket, az utcai nyüzs-
 gést, hallgatni a mikro zaját, ahogy melegíti a vizet, majd csenget,
kivenni a kávéscsészét, amelybe a cukrot és a kávét már beletettem,
a tejport nem, azt, csak ha már meleg, mert összecsomósodik, tíz éve
már, hogy ezt sem tudom megcsinálni, és nyolc éve már, hogy nem
tudok járni, járókerettel sem, pedig a törések után azzal leg alább
megtanultam, elláttam magam, megcsináltattuk a zuhanyozót,
hogy oda tudjak állni, és egyedül le tudjak zuhanyozni, mert akkor
már anyu nem tudott leültetni a műanyag székre, a szívműtéte után
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csak annak örültünk, hogy él, még hét évet élt utána, igaz, az utolsó
két és fél évet már jóformán csak a kórházban, mondta is, hogy
olyan, mintha szociális otthonban lenne, mintha tőrt szúrt volna a
szívembe, mint akkor is, amikor a feldíszített pici műfenyőt elvittük
neki a kórházba, nem örült, azt mondta, azért hoztátok, hogy ne
menjek haza karácsonyra, aztán tényleg nem jött, szilveszter éjjel
halt meg, a születésnapomon volt itthon utoljára, a negyvenhato-
dikon, biztos kikönyörögte az orvosoknál, hogy engedjék haza,
mert ma van a születésnapom, ültem az ágyon, amikor hazaértek
vele, a kockás elöl szembe hólos szoknya volt rajta, amit én varr-
tam neki, aminek a derékrészét már több piével is beszűkítettünk,
mert a hetven kilós anyám negyvenöt kilóra fogyott, a válltöméses
csipkekötéses halványlila pulóvert vette fel hozzá, lógott rajta min-
den, én pedig csak a cipőjét néztem, hogy mekkora, mint egy csó-
nak, a pipaszár lábán, aztán október huszonhetedikéig itthon volt,
a segítők jöttek reggelente, megkértem őket, hogy anyunak is me-
legítsék meg a tejet, és vigyék be neki, ne kelljen kijönnie a kony-
hába, de amikor késtek, és nekem már sürgős volt kimenni, akkor
megérezte, bejött hozzám a szobába, én megpróbáltam felállni, ő
pedig megfogta a keretet, hogy ne csússzon el, amikor rátámaszko-
dom, így segített, akkor is segített, aztán elment, a múltkor, amikor
kimentem hozzájuk a temetőbe, a segítő beletette a vörös rózsákat a
vázába, aztán magamra hagyott velük, ültem a tolókocsiban, néz-
tem az eget, kerestem őket, hol vannak, mert hogy nem az urnasír-
ban, az biztos, kértem őket, aput is, anyut is, adjanak valami jelet,
hogy meggyógyulok-e, tudok-e még járni, lehetek-e még a magam
ura, a madarakat láttam átröpülni egyik fáról a másikra, lengede-
zett a szél, de úgy éreztem, ez nem a jel, amire várok, kértem, adja-
nak valami jól felismerhető fizikai jelet, és akkor megdermedtem a
meglepetéstől, mert a ravatalozóból megszólalt egy csilingelő hang,
aztán Máté Péter hangján, hogy egy kispatak mindig rohan, aztán ab-
bamaradt az egész, csend lett újra, mert nem temetési szertartás
volt, csak valaki véletlenül indíthatta el a CD-lejátszón a dalt, de ez
már egyértelmű jel volt, amit nem lehet félreérteni, csodás jel…

j

A lakásától ötven méterre lévő iskolában nyílt egy uszoda. Beszélt
az üzemeltetővel, aki elmondta, hogy napközben gyerekcsoportok
használják, de esténként felnőtt úszásoktatás zajlik. Ha hozzájárul
a bérlő, akkor használhatják a kis medencét, ami olyankor már üres.
Kapott egy telefonszámot, felhívta az úszóedzőt. Egy kedves női
hang azt mondta, természetesen jöhet, akár kétszer is egy héten.
Bérleti díjat sem kell fizetni. Alig hitte el!… Az időpont azonban el-
keserítette. Este fél nyolc és fél kilenc között tartják az órákat. Ki
vállalja ilyen későn? A gyógytornásza megnyugtatta, hogy neki
nincs későn, ő jön! Pénzt pedig nem fogad el! De hogy fog eljutni az
uszodába?… Ki viszi le a lépcsőn? Az úszóedző azt is elmondta,
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hogy van ugyan beemelő a medence szélén, de sajnos rossz. Az üze-
meltető aligha fogja megjavíttatni, mert rengetegbe kerül. Hogyan
tudják őt betenni a medencébe, még ha valaki el is viszi odáig? Két-
ségbe volt esve. Nem…, ezt nem lehet megoldani… Képtelenség…
Aztán eszébe jutottak az önkéntes életmentők. A helyi tévében gyak-
ran látja őket, tüzet oltanak, árokba borult autót, kamiont mentenek,
árvíznél segítenek vagy éppen eltűnt személyt keresnek. A múltkor
egy csont sovány, kimerült lovat mentettek ki a szügyig érő sár-
ból… A gazdája magára hagyta. De ez nem volt elég, miután biz-
tonságos helyre szállították, naponta bejártak hozzá, hogy beemel-
jék egy speciális medencébe, ahol tornáztatták… Mi lenne, ha
megkérdezné őket? Egy próbát megér! Majdnem kiesett a telefon a
kezéből, amikor a parancsnok azt válaszolta, hogy persze… szívesen
jönnek és segítenek… Két önkéntest küld. Leviszik őt tolókocsiban
az emeletről. Megígérte azt is, hogy másnap elmegy az uszodához,
és megnézi, hogyan tudják emelő nélkül betenni a medencébe. Este
hívta is, hogy semmi gond, a fiúk majd úszónadrágra vetkőznek, és
egy székkel beviszik a vízbe. Azt hitte, álmodik!… Rátalált a város
összes jó emberére?… Már csak egy problémát kell megoldania. Ki
kíséri el, aki segít neki öltözni, hajat szárítani?… Annamária! Igen,
Annamária volna erre a legalkalmasabb! Csak hát az úszás este van.
Munkaidő után pedig tilos a gondozottnál tartózkodni. Baja lehet
belőle a munkahelyén. Az izgalomtól a maradék álmosság is ki-
ment a szeméből. Hogy lesz itt alvás megint?… Két hete aztán
mégis összeszedte a bátorságát, és felhívta a Korall Segítő Szerve-
zet vezetőjét, Hildát, aki a telefon másik végén szótlanul hallgatta
végig, aztán csak annyit mondott, hogy majd visszaszól. Azóta
ahányszor cseng a telefon, mindig azt hiszi, hogy ő az…

Az autók kerekeinek surrogását egyre ritkábban lehetett halla -
ni… aztán ezek a kinti zajok is megszűntek… Már csak az óra ke-
tyegett az éjszakai csendben… Mindjárt éjfél. Nagyon fájt a háta,
megpróbálta előre-hátra billenteni. Ez parányit segített… Kicsit el-
bóbiskolt, amikor iszonyú forróság lepte el az egész testét, a szíve
vadul kalapált, dőlt róla a verejték… Ki kellene takarózni. A paplan
a teste alá szorult, bal kezét vállból próbálta megemelni és a teste
mellé csúsztatni, hogy kivegye maga alól az ágyneműt. Egy bizo-
nyos szögben ment is, de aztán a karja lehanyatlott. Szünetet tartott.
Újra megpróbálta, most már centikkel tovább jutott. Érezte, hogy
remeg a keze… Kifáradt. Többszöri nekirugaszkodásra végül is ki-
ráncigálta a paplant. A mellei közül és a nyakáról a hálóingével tö-
rölgette a verítéket. Milyen jó lenne felkelni… lezuhanyozni lan-
gyos vízzel, és tiszta hálóinget felvenni… De nincs mit tenni… el
kell viselni… Nagyon szomjas lett. Az éjjeliszekrénye mellé tett
székről, ha pontosan a hasánál fogja meg a palackot, akkor fel tudja
emelni. Óvatosan átgörgette a testén, maga mellé helyezte az ágy-
ban, aztán lecsavarta a kupakot. Kicsi a nyakába folyt, de ezt most
cseppet sem bánta. Csak néhány kortyot ivott, nem mert többet,

690

9_Farkas Judit_Üvegszilánkok_Layout 1  2014.08.15.  14:59  Page 690



hosszú még az éjszaka, ki kell bírnia reggelig… Pár perc elteltével
rázni kezdte a hideg. Betakarózott.

Tik-tak, tik-tak, tik-tak… A metronóm hangját utánzó nikkel óra
dobhártya-hasogató monoton ketyegése hallatszott a könyves szek-
rény felől… Tik-tak… tik-tak… Ebbe bele lehet őrülni… Tik-tak…
Aludni kéne… Hogyan lesz így nappal ereje? Kínzó idegességet ér-
zett! Aludni… aludni… Aztán hirtelen, filmszakadás… Egy óra sem
telt bele, amikor gyilkos fájdalomra ébredt. Jobb lábában úgy futott
végig, akár a tüzes villám, ami szétperzseli a fa belsejét… Nem volt
egyetlen izom, ín, ízület, csont, ami ne fájt volna… Ha legalább fáj-
dalomcsillapítót, vagy altatót szedhetne! De nem. Nem lehet, mert
ellazítja az izmokat, és másnap… vagyis ma… nem tud még ülni
sem. Ha elgyengül, ha mégis bevesz valamit… utána fizeti meg az
árát. Megpróbálta az agykontrollos fájdalomcsillapító technikát…
Kicsit mintha tényleg jobb lenne. Most kéne elaludni gyorsan!

Álmában a lépcsőn lépegettek lefelé. Édesanyja erősen tartotta a
jobb karját, ő pedig egyik lábát a másik után rakva, csúsztatva eresz-
kedett lefelé. Nem is igazán figyelte, hogyan… Határtalanul boldog
volt! Előző nap szakvizsgázott polgári jogból. Jelest kapott! Alig
várta, hogy elmondhassa a kollégáinak! Már csak egy lépcsőfok volt
hátra. Aztán jött a zuhanás… a reccsenés… A következő pillanatban
édesanyja sikolyát hallja, aztán ahogy kétségbeesve vádolja önma-
gát… Miért nem fogta jobban?… Miért nem tartotta erősebben?…
Pedig mindketten tudják, hogy nem lehet. Ahogy a nyálkás, pikke-
lyes hal kisiklik a kézből, úgy csúszott ki rongybabaszerű teste az
édesanyja karjából… Hányszor volt ilyen. Meg kellett tanulnia esni.
De most ott volt az utolsó lépcsőfok. Rávágódott, és a sípcsont már
reccsent is… Az a fájdalom, nem ez a fájdalom volt… Fekszik a lép-
csőház kövezetén, nem igazán érti, mi történik. Édesapja is kijön a
lakásból, meghallja, vagy inkább megérzi, hogy baj van. Megfogja
a két idős ember az ő magatehetetlen testét, a törött láb leffen ide-
oda, cipelik fel a lakásba, hátha csak megrándult…, rá tud állni majd,
de ő tudja, érzi, hogy nem, most tényleg nagy a baj, a kettétört csont
át akarja szúrni a bőrt… Látja, ahogy édesapja a szemét törölgeti…

Már derengett. Az ablaka azon a falsíkon volt, ahol az ágya, így
nem látta az eget. Holdat, csillagokat talán egy évtizede, hogy nem
látott Rá akarták beszélni, hogy tegyék át az ágyát egy másik falhoz,
ahonnan kilát az ablakon. De ő hajthatatlan maradt. Mindent vagy
semmit… Már nemcsak a lába, a háta is nagyon fájt. A feje befeszült
a két válla közé, begörcsölt izmai elzárhattak valamilyen eret, nem
kap elég oxigént, mert már szédül, és nagyon fáj, lüktet a feje… Nem-
sokára reggel, jön a segítője, ki kell bírni! Rafael arkangyal segíts! …

j

Annamária csengetett a kaputelefonon kettőt, így jelezte, hogy meg-
 érkezett. Ez volt a megbeszélt jel, hogy Kinga ne ijedjen meg, ami-
kor a kulcscsörgést hallja a zárban.

691

9_Farkas Judit_Üvegszilánkok_Layout 1  2014.08.15.  14:59  Page 691



— Szia, megjöttem… — suttogta.
— Szia… — jött a válasz alig hallhatóan az ágy felől. Rossz éj-

szakája lehetett megint — gondolta Annamária. Kinga reggel álta-
lában mosolygósan üdvözli, de most felé sem fordította a fejét, ki
sem nyitotta a szemét.

Odalépett az ágyához, leemelte Kingáról a paplant, térdei alá
nyúlt és talpra húzta a vékony sorvadt végtagokat, majd a csípőnél
megfogva középre emelte a testet. Kinga még mindig nem nyitotta
ki a szemét. Arca összerándult a fájdalomtól.

— Nagyon fáj a fejem… hányingerem van… — mondta.
Annamária feltérdelt hozzá az ágyban, és masszírozni kezdte a

vállát, nyakát, a hátizmait. Próbálta megszüntetni a görcsöt, és ja-
vítani a vérkeringést.

— Kicsit jobb? — kérdezte.
Kinga kinyitotta a szemét, és intett a fejével, hogy igen. Néhány

perc múlva annyira jobban lett, hogy Annamária megpróbálta fel -
ültetni. Kinga arcán látszott a megkönnyebbülés…

Reggelizés után indultak zuhanyozni. Kinga az ágy szélére csú-
szott, Annamária leguggolt előtte, majd erősen átkulcsolva a beteg
nő derekát, egy határozott mozdulattal felállította. Tartotta a testet
addig, amíg Kinga megtalálta a stabil pontját. Fejét hátravetve, hasát
előretolva, balra dőlve állt. A gerincoszlop már C-alakban deformá-
lódott, a törzsizmok nehezen tartották. Kinga tréfálkozni szokott,
hogy olyan, mint a pisai ferde torony… Annamária, amikor ide került,
alaposan utánanézett, hogy mi ez a betegség? A spinális izomatrófia
vagy gerinc eredetű izomsorvadás egy ritka öröklődő betegség,
amit az SMN gén hibája okoz, és a gerincvelő mozgató idegsejtjei-
nek a fokozatos elvesztését eredményezi. Az idegsejtek pusztulása
fokozatos izomgyengeséget, sorvadást okoz a kapcsolódó izmokban.
Leggyakrabban és legelőször érintettek a nyak és a törzs tartását
végző izmok, majd a láb és karok izmai, amelyek a mozgásért fe-
lelnek, végül a bordákhoz kötődő, légzést támogató izmok… Je-
lenleg nincs ismert gyógymód, azonban az izom és mozgásfunkció
fokozódó romlása lassítható megfelelő gyógytorna segítségével.

Kinga három-négy percig állva tudott maradni, úgy, hogy fogta
Annamária vállát, amikor elfáradt, intett, hogy indulhatnak. Kinga
megbízott a segítőjében. Annamária nagyon erősen magához szo-
rította Kinga derekát, és mint a hasuknál összenőtt sziámi ikrek, lé-
pegetni kezdtek a fürdőszoba felé… Ráültette Kingát a fehér mű-
anyag székre. A zuhanyozás mindig jobb kedvre derítette, nemcsak
a megtisztulás élménye miatt, hanem főleg azért, mert így majd-
nem egyedül csinált mindent. Csak a lábához nem tudott lehajolni,
azt Annamária mosta meg. A gondozónő döbbenettel látta, hogy a
térd fölött mennyire elvékonyodott Kinga combja… nem is figyelte
mostanában. Lassan szétesnek az izmai… Nagyon kellene az a hid-
roterápia! Szólhatna már Hilda! Kinga megérezte, hogy mire gon-
dol, mert azt kérdezte:
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— Hilda téged sem hívott?
— Nem, de a héten úgyis be kell mennem az irodába, majd rá-

kérdezek…

j

A szőkére festett hajú, kövér nő az íróasztalnál ült, és a monitort
nézte. Kattintgatott az egyik közösségi oldalon, megnézte, miket
posztoltak ki. Néhányat lájkolt… azt, amelyik elnyerte a tetszését,
meg is osztotta. Egy régi kolleganője, még a kórházból, bejelölte is-
merősnek. Visszajelölte, bár soha nem volt neki rokonszenves. Vagy -
is inkább ki nem állhatta, mert akkora hivatástudata volt… és mégis,
a mai napig az ágytálakat hordozza… Ő már akkor megmondta,
hogy nem fogja egész életében ezt csinálni. Megmutatja, hogy viszi
valamire!… Ránézett a faliórára, meglepődött, hogy így elment az
idő! Már régen le kellett volna szednie az epret! Meg fognak rohadni!
A fenébe! Odakattintott a Farmvill internetes játék kezdő oldalára.
GOODGAME BIG FARM… Játékos neve… E-mail cím… Jelszó…
A monitoron megjelent a giccses farm, a ház kéménye kék füstöt ere-
getett… a szélmalom lapátjait pörgette a szél… az udvaron sárga,
selymes kiskacsák zsizsegtek… a veteménykertben piros eprek… le-
szedte mindet. Aztán a virtuális állatkákat is megetette… Épp vég-
zett, amikor kopogtak az ajtón. Gyorsan kilépett a netről.

— Tessék.
— Szia, Hilda. Jöttem aláírni az óranyilvántartót — toppant be az

irodába Annamária.
A vezetőnő zavartan fötörészett az íróasztalon lévő papírkupac-

ban, aztán megtalálta és átnyújtotta a nyomtatványt.
— Szeretnék kérni a jövő hónap hatodikára egy nap szabadsá-

got — mondta Annamária, miután aláírta a papírt.
— Nem tudom megoldani. Tudod, hogy kevesen vagytok —

mondta Hilda, miközben rendezgette az iratokat.
— Veszélyeztetett terhes a lányom, őt kellene orvoshoz vinnem.
— A vőd nem tudja elkísérni? Nem tudom megoldani — zárta le

a témát.
Annamária nyelt egy nagyot. Jól ismerte a főnökét, kár erőlködnie.

Úgyis az van, amit ő akar. Ezek után nem is tudta, hogyan hozakod-
jon elő Kinga ügyével. Nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb alka-
lom. De talán már meg is feledkezett róla, Kinga pedig várja a választ.

— Szeretném még megkérdezni…
— Mit? Nem érek rá Annamária… Gyorsan mondd — válaszolta

idegesen Hilda.
— Szeretném megkérdezni, hogy hétfő esténként elkísérhetem-e

Kingát?
— Hova? — nézett rá értetlenül.
— Az uszodába… az önkéntes életmentőkkel… Kinga említette

neked…
— Dehogy kísérheted. Amikor lejár a munkaidőd nála, mész haza.
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— De Hilda… Nem tudja máshogy megoldani, én szívesen se-
gítenék. Biztosan javítana az állapotán — próbálta meggyőzni An-
namária.

— Te is jól tudod, hogy egy szklerózis multiplexesnek édes mind -
egy már ebben a stádiumban. Mit erőlködik…, úgysem fog járni.

— Spinalis izomatrófia… — mondta Annamária. Hilda nem
tudja, hogy mi Kinga betegsége? — gondolta elképedve.

— Mindegy — majd hozzáfűzte: — Nem tudunk túlórapénzt fi-
zetni, este hét után pedig nincs szociális ellátás.

— Kinga azt mondta, hogy kifizet minden költséget. De nekem
nem kell, megcsinálom anélkül is… csak engedd meg… — kérlelte
a főnökét Annamária. — Az önkéntes életmentők elviszik, csak az
öltözésnél kell segíteni, és átemelni a tolókocsiba…

— Nem. Munkaidő után nem tartózkodhatsz a gondozottnál.
Tiltja az etikai szabályzat.

Annamária megdöbbent. Miféle etikai szabályzatra hivatkozik?
A múlt héten éppen Hilda unokáira kellett felügyelnie… Ráadásul
munkaidőben… Az nem volt etikátlan?

— Különben is, panaszkodnak rád a többiek — csattant fel Hilda.
— Mindent megcsinálsz Kingának, elkényezteted, és most tőlük is
elvárja. A következő szupervízión ezt meg kell majd beszélnünk.

— Mire gondolsz? — nyelt egyet Annamária.
— Például mondták, hogy kiviszed zuhanyozni… felállítod…
— De Hilda… Nem fogom lavórban mosdatni az ágyban, amikor

ki tudok lépegetni vele a fürdőszobába. Kinga több percig tud állni,
úgy gondolom, én azért vagyok ott, hogy segítsek… Ez a dolgom…
szakmailag az állapotrosszabbodás megelőzése a legfontosabb az
ő helyzetében…

— Azt majd én mondom meg, hogy szakmailag mi a helyes!… —
emelte fel a hangját Hilda.

Annamária ezután már nem mert megszólalni, felvette a kabát-
ját és elköszönt.

— Ha el mered kísérni, kirúglak… — szólt utána Hilda, amikor
kilépett az ajtón.

j

Kinga észrevette, hogy Annamária furcsán viselkedik reggel óta.
Látta rajta, hogy valami bántja. Kerülte még a tekintetét is. Nem
akart ajtóstul rontani a házba, majd elmondja, ha akarja. Tudta, is-
merte a nehézségeit. A bank elvitte a házát, mert nem tudta fizetni
a devizahitelt, albérletbe kényszerült, a lánya újból terhes, tavaly
szült egy kisfiút, aki azonban csak két hetet élt.

— Valami baj van, Annamária? — kérdezte tőle ebéd után, ami-
kor már nem bírta tovább.

— Tegnap beszéltem Hildával… nem kísérhetlek el az uszo-
dába… Megtiltotta… Ne keseredj el… majd kitalálunk valamit…
hamarosan jöhet az új gyógyszer, néhány év, és itt a génterápia…
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két év múlva elkészül a gyógyfürdő is… addig meg itthon torná-
zunk… Jaj Kinga, ne légy ilyen szomorú!… Úristen Kinga! Teljesen
sápadt vagy… NÉZZ RÁM!… NYISD KI A SZEMED!…. SZÓLALJ
MEG, KÉRLEK! KINGA!!! MI VAN VELED? JÉZUS MÁRIA!… NE
IJESSZ MEG! KINGAAA!…

De Kinga ezt már nem hallotta.
Belép a reneszánsz építészetet utánzó eklektikus stílusú épület

diadalív-motívummal körülölelt bejárati kapuján, melyet két oldalt
lábazatra állított oszlop tart. Könnyedén felszalad a lépcsőn és ki-
nyitja a lengő üvegajtót. Fényárban úszó, hatalmas aulába érkezik.
Magas lépcsősor vezet az emeletre, két oldalt fehér márványosz-
lopok. A piros bársony szőnyeget lépcsőfokonként vékony arany
rudak rögzítik. Kétoldalt belső udvarra néző hatalmas ablakok,
római szentélyt imitáló, oszlopocskákkal alátámasztott timpanonos
ablakkeretezés. Előttük hatalmasra nőtt vízipálmák fahordó virág-
tartókban. Az aulától balra és jobbra hosszú folyosókra nyíló üve-
ges csapóajtók arany fogantyúkkal. A bordó tükörfényes márvány
padozat tele éles kavicsokkal, tükör- és üvegcseréppel… Nem lehet
kikerülni, szúrja a meztelen talpát… Egy hatalmas üvegszilánk be-
lefúródik a nagylábujjába… a fájdalomtól felsikolt! Ösztönösen fel-
kapja a lábát, ugrálva lépked tovább, de ahová néz, mindenütt
üvegszilánk, mindenféle méretben, színesek, zöldek, barnák… át-
tetszők… Veszedelmesen csillognak. Nincs hova lépni, már mind-
két talpa tele üvegcseréppel, dől belőle a vér… Kétségbeesetten néz
körül, hogy segítsen valaki!… Ha eljutna a lépcsőig, a szőnyegen
már le tudna rogyni. De nincs senki! …

Se lépni, se eldőlni nem tud…
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