Mesélek Nektek
Be, ki!
Tegnap bementem, ma pedig kijöttem! Nem nagy szám
mondhatná bárki, egy napot igazán ki lehet bírni, és ez
így is van!
Csakhogy! Aki, akár egy éjszakát is töltött kórházban és
egy olyan idétlen ágyon aludt, amit egyáltalán nem
lehetett megrendszabályozni, azért az nagy
valószínűséggel annyira nem örvendezik! (Az ágy
állítható, le és fel és mind a két végét külön-külön, ami
csodás....lenne, de nem az. Miért is? Talán azért mert
nem tudjuk, hogy mikor melyik irányba mozdul el! Vagy
tudjuk, de az irányító karok mégsem teszik azt, ami a
hivatásuk lenne, a fene se tudja.)
Szóval az ágy „fekhetetlen” nappal, éjjel meg „alhatatlan”,
a fosztóképzővel ellátott tulajdonságain kívül, nagyon
szépen nyiszog, a legkisebb mozdulatra is, ami a
szomszédnak elviselhetetlen hangzás! De hát ezek csak a
körülmények!
Nézzük akkor a gyógyítási folyamatot, mert nem heverni
nappal és éjszaka aludni járok oda, hanem gyógyulni!
Első vagyok, hajnalban: Az első fecske! (Derülés!)
Vérnyomás, vérvétel, melyik szoba, hányas ágy stb.
Minden kész mehetek. Nővérke: Aláírt? Én:??? Nővérke:
Hát a beleegyező nyilatkozatot. Én: Nem írtam alá
semmit! Nővérke: Ajjaj, akkor meg kell szúrjuk még
egyszer, ha aláírt! (Aláírom, hogy részt vehet a vérem

abban a tudományos kísérletben, ami a PD1-gyel jár!
Nem szúrnak meg még egyszer, majd leveszik abból a
lyukból, amelybe majd az 1 millió forintos nedűt kapom!
Jó? Jó!)
Elfoglalom a lakosztályt – döglesztő hőség – mind a két
ablakot bukóra állítja az Uram, de nem elég kinyitom az
egyiket egészen, de úgy sem jó, dől be a fagyos lég, újra
bukóra, hiába meleg van. Mindegy. Elhelyezkedem,
Férjem el. Érkezik a másik ágyra a beteg. (Csak az ablakot
ne csukja be! Nem csukja! Máris szimpatikus, el leszünk
valahogy.) Vizit. Ebéd.
14:32 érkezik a nedű! Hurrá! De előbb két csőbe a vér az
aláírásom szerinti tudományos kísérlethez. Megvan! De
nem indul be az infúzió: Mi a fene van? Bealvadt a tű a
vérvételtől! Mozgatás, tekerés, csavarás (Magamban
sikítok!), nyomkodás, még egy csavarás csöpög! (Végre!)
Csodák csodájára 14:59 ki is ürül a tartály. Csöngetek,
palack csere, mehet a víz! Ez is leszalad. Jön a férfi nővér!
(Hogy kell nevezni a fiú nővért?) Annyira megijed, hogy
én is megijedek! Mi történt? Hát mellément az egész!
Dagad a karom, máris lilul, egy nagy darab jeget kapok,
párna-huzatba csavarva, borogassam, borogatom.
Egyáltalán nem bánom, lényeg, hogy túl vagyok rajta,
majd felszívódik.
Délután, látogatók. Mindenki el!

Esti roham vizit, elől az orvos, fut utána a nővérke:
Van valami panasz?
1-es ágy. Köszi semmi
2-es ágy: Hát egy kicsit sótlan volt a tökfőzelék!
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