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MARAFKÓ LÁSZLÓ 

Futam-tampon 

Pezseg a vér, nevem viselőjének vére, hetek óta már úgy figyelem őt, mintha nem is 
én ülnék a kereveten, asztalon, vizsgálószékben, hanem ő, illedelmesen válaszol-
gatva, ha kérdezik, ha alkatrészeibe belepiszkálnak, ő nyög, fojtja vissza a szitko-
zódást, ilyenkor a másik (az első) elégedetten hátradől: micsoda nyámnyila alak ez 
a hasonnevű, még ennyit sem bír ki jajgatás nélkül, hiszen ez semmi (lenne) ennek 
a háttérben maradó hallgatagnak. Pezseg, hogy a zöldruhások, élükön a hórihorgas 
hentesköpenyessel, elintsék a rajtot, s itt fent, agyilag készen kell lennem, mert ide-
gileg olyan nyugodt vagyok, mint a jó puha, lyukacsos sajt, omlós, lágy, gyertek, 
csak gyertek, kedveseim, alig várom, tegyétek velem, amit akartok, s akkor majd 
feldübörögnek a motorok, bőgnek a visszafojtott energiák, a torkomban (annak a 
harmadik személyű másikéban) azért egy nyelésnyi dugasz, amely talán majd kilö-
kődik. Igen! – ahogy a filmekben kiáltják az igénytelen fordítók szövegét a felajzott 
és mindig túljátszó szinkronszínészek, igen, elrajtol a mezőny, élpozícióban én (te-
hát az a másik), rögtön bevágok elébük, elvégre engem vágnának, vagy mi a… (ezt 
az a másik fejezze be), lennétek csak ti itt, majd megtudnátok, megemlegetnétek, de 
még megtudhatjátok, hogy mit, mondjuk, amikor a csapat névtelen nőtagja az ötö-
dik kísérletre sem volt képes belém verni az infúziós tűt („Micsoda vénája van ma-
gának?!”), hát milyen lenne, kis csapraverőm, már csak ilyen jutott, acélradiál, ne-
héz eltrafálni, mondta is oldalra fordulva a kis bestia: „Gyere, Manci, bökd meg 
te!”, mintha hízó lennék, pedig az utóbbi napokban inkább lefogytam, de a másik is 
hiába szúrt („Prete! Allez!”), végül a csendes harmadik telibe találta, igaz, előtte 
ujjbegggyel kicsit megbabonázta, akárha csigabigámmal játszadozott volna. E pil-
lanatban elhal a dübörgés, a visszafojtott őserő, s a terem végéből idegen hang: „Itt 
van baj a földeléssel?” „Ember, maga mit keres itt?” – emeli fel hangját a hórihor-
gas. „Tegnap gond volt a földeléssel. Inkább maradok, nehogy valami megint tör-
ténjen!” Milyen megnyugtató, érzékenyül el a pezsgő vérű másikom. „Legalább 
bővül a közönségem” – érzékenyül el az első, motorok ismét fel, monitorok foszfo-
reszkálnak, arcmaszkokon át szaporább a levegő, izzik a lég, fehér lepedőn lepe-
dék, előre! Nemrég a vérvétel utáni eredményre vártam, de az ügyeletes kedves 
közölte, nincs meg, ám én állhatatosan kitartottam az általuk megadott határidőnél, 
amelyet amúgy már túlléptünk, mire ő azt javasolta, forduljak az ország kormá-
nyához. Válaszát nem tartottam sem illedelmesnek, sem helyénvalónak (akkor még 
egyben volt a személyiségem), ugyanis vérképemet nem a kormánytól, hanem tő-
lük kértem, pontosabban ide irányítottak, az ő kft.-jükhöz, így ragaszkodtam ah-
hoz, hogy fent nevezett nem kedves nővér teljes kapcsolatrendszerének latba veté-
sével nézzen utána, mert ha bértáblázati alulfinanszírozásra panaszkodna, elvégre 
a kft. ügyvezetője mégsem szerénységem, tehát nem velem kell nyűgösködnie. Így 
aztán nagy dérrel-durral (inkább dúrral, mint mollal) intézkedéseket foganatosított, 
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s lám, csodák csodájára, cserregve előkúszott a gépből rég várt leletem. Validáltan. 
Nem úgy, mint megelőző vizsgálatkor egy titokzatos eszköz: matató kezek, fürkész 
kamerák már bennem, ám a szövetmintát kiemelni hivatott szerszám („Komámasz-
szony, hol az olló?”) kiderült, éppen egy másik osztályon pihen, ráadásul nem is 
sterilen. Még jó, hogy nem rajtam (bennem) keresték. De a beteg ne ríjjon, egy hét 
múlva jöjjön, de előtte egy napig felkészülve, étlen-szomjan, próbajáratva, randevú 
a vizsgálóasztalon, a megadott időpontnál mindig három órával később, akár egy 
elrontott illegális találkozón, de legalább eszközhiánytalanul. 

Padlógáz, nyomás, boxbajhozóim, előre a csatornában, a szélcsatornában, bél-
csatornában, csatornatöltelék nem akadály, nagytakarítást végeztünk az előző nap, 
huszonnégy órán át tisztítottuk, az időmérő futamon öt másodperc alatt értem el a 
tisztítóhelyet, még a teljes csatornacsőd előtt, s ezt az eredményt – nem ámítás – 
órákon át hoztam, másodpercre pontosan, csinálja utánam, aki nem hiszi, taposs 
bele hát, belém, királyi késes, ne kíméld a technikát, mert hogy engem ne, az csak 
természetes, a gép meg kezes állat, arra szolgál, hogy az embert gyötörje, ha ez az 
ára a gyógyulásnak, a nem kért mámorból való visszatérésnek, amikor virágkoszo-
rúkat dobálnak rokonok és hívek, szóvirágokat, pacsuliillatúakat, ingyen vannak, a 
jószándék kaszálta őket, a hősnek, nekem jár a lelkes éljenzés, meg a titkolt öröm, 
hogy nem rajtuk gázolt végig a kór meg az újraszerelő csapat, hanem a szívós ba-
ráton, ismerősön, rokonon, megúsztam megint (?) pár évig, végig (???), hát a vé-
gemig biztosan, mert az egyszer csak eljön, bár az élet egy nagy megúszóverseny, 
rövid- és hosszúpályás, nehogy már számítson az a pár méter, ha arról van szó, 
partot érünk-e, a lényeg a benyúlás, fröccsenjen a klóros víz, bele a kaján pofákba, 
hogy megint legyőztük a fenekedő ármányt, a sors kezét, betartó lábát (hogy ne vi-
seljen sípcsontvédőt, ha egyszer szembetalálkoznánk!), persze, ezt most az ajzott-
ság diktálja, amikor az ember úgy sajnálja magát, mintha a saját gyermeke lenne, 
ha már az anyjáé nem lehet, kiöregedett belőle, jobb is, ha szegény nem tud róla, 
hogy utólag mik esnek meg a szülöttjével, aki így legalább csak magát vigasztalja, a 
beste lelke, a jobbik énjét, mert ilyenkorra mindig megjavulunk, fogadkozunk, 
hogy soha többé, egy pohárral, egy szállal, egy felesleges dugattyúütemmel sem 
többet, mint amennyi a kiegyensúlyozott működésünkhöz szükségeltetik, a legop-
timálisabb üzemmódra beállva az élet nekünk kimért hátralevőjéig, ha van hátra és 
előre, de legyen, édes istenem, legyen még egy picike, hogy elbúcsúzzunk a drága 
arctól, a kéztől, mely finom erezésével a mi vigaszunkra mozdul (nem mozdul?), 
de hát az élet már csak ilyen (még ilyenebb!), az árnyék és a fény együttes játéka 
(kik is írták meg ezt ezerszer?), de most árnyékok vetülnek ránk, jöjj hát, fény, ref-
lektor bekapcs, de ne a pofámba, drága gyermekem, asszisztensem, mert úgy bele-
csípek a dagadó fehér nadrágba, mint a méhecske, fullánkszakadásig, bár jó lenne 
előtte rebbenve virágról virágra, gyűjtve a nektárt, betárazva a kaptárt, betartva a 
naptárt, bár mintha kezdeném elveszíteni ittlétemet, elmém szivattyúzza a semmit, 
hol is a mit, a tündöklő arcjátékok közt, szétcsúsznak, fölöttem ollóznak, hangtalan, 
pá, aranyaim, feltárva, takaratlanul feltárva, eltakarítatlan, csak nem vakon veze-
tek, ebből csak durranás lehet, boxhajcsárkáim, fröcsögni fog itt minden, nem te-
hetek róla, az én saram a ti saratok, én szóltam időben, de nem figyeltetek, megjó-
soltam, mindig, de nem ügyeltetek, bár még így is jól jártam az ókoriakhoz képest, 
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engem életben hagytok, ott meg leöldösték a rossz hír hozóit, pedig azért jöven-
döltem, hogy elkerüljétek a bajt, hát magatokra vessetek…  

Száguldás a csatornában, egyedül a csatornában, egyedül a száguldással, zaka-
toló álomláz, nyomomban zöldruhás üldözők, nem kétséges, hogy beérnek, nem 
kétséges a gyötrelem, jöhettek egyenzubbonyosok, túlélem a halálomat, elsiklom 
előle, mint egy csatornanyíl, -nyilallás, csatornanyúl, szőre feláll, elsimul, kicsúszik 
a kezük közül, siklórepülésben kanyart vesz, bedől, kidől, elszakad a zubbony-
zöldektől, csak a fájdalomtól nem bír elügyeskedni, besüvít az alagútba, beszívja, 
mint egy nyelőcső-kígyóbendő, sáriszap, nyögvenyelő gyomorhánytorgás, hagy-
jatok, hagyjatok, semmi kívánság, uram, csak egy kis békesség, jó leszek, ígérem, jó 
gyerek leszek, mint évtizedek óta még soha, még büntetés is jöhet, csak ezt a kínt 
vedd le rólam, belőlem, ezt a megalázó jármot, igát, gyakorolni fogom az igét, nem 
csupán a leckét ismételni, megbántam már a sok engedetlenséget, kezes jószágod 
leszek, ez nem ígérgetés, nem próbállak kicselezni, újratanulom az imát, amiben 
lám, most is elakadok, eltűnik a gyerekkori szó, mint egy ürgelyukban, behúzta az 
apaürge, éles fogával belekapott, nem engedi vissza hozzám, pedig nyelvemen az 
elillant hangsor, amitől gördülne a mondat, de mint kiakadt szerkezet, most 
ugyanott kerreg, pörög, ismétli csonka önmagát. Ó, Legnagyobb Gyógyító, ha 
akarnád, elronthatnád a világ egyensúlyát is, bár meglehet, már el is romlott, mit 
tudhatunk mi róla ebben a légbuboréksátorban, mi nekünk adatott, a mindenség 
szódavízgyöngyözéseként, míg szállunk az ég felé a semmi óceánjában, s hisszük: 
halálunk a világvég, pedig csak annyi, mint a félrenyelés, amíg a rokonság kikö-
högi magát, a mindenség rá se hederít, miért is hederítene bármire is, mi része. 

Hajolj fölém, Legfőbb Bíró, Végítélet Ura, Mindenekfölöttim, leintőm a célegye-
nesben, fénnyel fejfedős úr, élők és holtak királya, reflektorok varázslója, szerveim 
rendezője, infúzióim vezérlője, ki izzó lámpákkal teli trónuson ülsz, melletted né-
ma angyalok kara, zöld overállban, szorosan záródó fehér köpenyekben, csontarcú 
népség, mely szavak nélkül is érti egymást, de ki ért meg engem, földi fetrengőt, 
legalább a könyörgő szemeimet, hánytorgó beleimet, szűkölő idegeimet, nem kérek 
sokat, csak egy kis simogatást, nem csupán a műtőasztalét, vaságyét, s tépjétek le 
rólam a belém harapó fém-elektromos-kábelrángó murénákat, hogy mi az a 
muréna, hát a mélytenger ádáz pofájú szörnye, mely sziklahasadékból tör ki, az 
álom, a hánytorgó képzelet mélyvizében ringó palackos búvár húsára áhítozva, le-
gyen szerencsétek hozzá, bár nem kívánom, de remélem, mert akkor nagyobb haj-
landósággal néznétek kürtő szemetekkel a kezetek alatt rángót. Szóval, fénnyel jő 
az eljövendő, a Fehér Arcú Megváltó, ki visszapofoz a csatornazúgásos alvilágból a 
felvilágba, de most még a félvilágban, fölöttem lisztarcúak, aggodalmas nagyké-
pűek, azt hiszik, ők szültek újra, holott szülni csak egyszer lehet és szabad, már-
mint egy embert csak egyszer, a többi csak szánalmas kísérlet a jótéteményre, bár 
beavatottak azt mondják, az újjászületés felér egy extázissal. Szép jóreggelt, napot, 
éjszakát fehér arcú varázsló, ki fölöttem trónolsz, bár kinevezésedhez nem sok kö-
zöm volt, mondhatnám semmi, zsugorított nulla, s a követési távolságot nem tar-
tottad be, sőt, belém vágtál. Cél – egyenes, vég – egyenes. 

„Kiszállok! Szálljanak ki belőlem!” Kitolnak egy kocsin, négykerekű háromke-
rekű az istenadta, a negyedik kereke csorba, ettől rúg, le akar vetni magáról, folyo-
sói rodeó. A nővérke nem is bír vele, ott hagy a kanyarban, mi az, nem lesz kerék-
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csere, pedig én nem így akartam üdvözölni közönségemet, félig letakartan, dicső-
ségben s nem szánalomban, durrogok a kanyarban, a fél folyosó engem néz, ne in-
halált adj, istenem, ne inhalált adj énnekem, búcsúzóul még tamponálnék, mielőtt 
még talpon állnék. A takarítónő elhalad mellettem – „Hogy a kezük törne le!” fohá-
sza a szemetelőknek szól, de szemetes edényt nem tesz le nekik –, kocsijáról kilocs-
csan a felmosólé, csúszkálnak a nyomába lépők, lesz utánpótlásuk a balesetieknek. 
Két emelet közt megtérek, a beteghordó misszionárius szeretetre int, kétszer akar 
leejteni, de egyszer sem sikerül neki. Az én vallásom a szabadság, a szabad orvos-
választás és az orvosilag szabad választás. Mi az, hogy az ágyamban, a beígért 
ágyamban valaki fekszik, s hogy máshova helyeznek, jó, hogy nem kell puszit adni 
a nyitott szemmel alvónak. Nem, nővérke, éppen csak annyira tetszik viccesnek 
lennem, amennyire a sebhegedés megengedi, semmivel sem többel, mert amivel 
több, az már veszélyezteti a rehabot, s azt már a kezelőorvosok nyugalmának ve-
szélyeztetése miatt sem kockáztatnám meg, mert ugyebár más az öngyógyítás és 
más az önpusztítás, miként annak hatalmas szakirodalma van, tehát ezt az elhara-
pott mosolyt még engedélyezem magácskának, de többet egy hajszállal sem, az 
már a trezoromba kerül, majd legközelebb elsütjük, talán a kontroll napján, a főor-
vosi vizit után öt perccel, egy minutummal sem hamarább, hogy megpróbáljam 
jegyzőkönyvileg és puritánul számba venni a történteket. 

A versenyzőnek nem az a feladata, hogy győzzön, csupáncsak hogy életben ma-
radjon, a győzelem kikényszerítése a boxfelelős dolga. Ha nem sikerülne, az már a 
felsőbb hatalmak számlájára íratik. Fölöttük nem állnak földi döntőbírák, így kárté-
rítés is csak a másik életünkben várható. (Megint összecsúsztam volna azzal a má-
sikkal?) Bár abban a másik létben meg minek, az maga a kárpótlás. Úgy látszik, re-
zisztens törzs tagja vagyok, talán még törzsfőnök is, ki levelet intéz a betegjogi 
képviselőhöz, akit földi halandó még nem látott, akárcsak a kvantumokat. Kvan-
tum… Punktum… 

De azért legközelebb kéretik a furcsán elvékonyodott tárcámat szorítókötéssel a 
vénámra erősíteni, jól jöhet az még az égi csarnokban a végső várakozáskor, ha 
megkívánnék valamit a büfé makacs automatájából, csak előtte, még itt lent, ne fe-
lejtsek el aprót is váltani… 

 
 
 

 


