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Intenzív osztály
A fürdőszobában a tükör előtt  állt.  Ránézett  a falon
ketyegő órára. „Öt óra. Már nem érdemes lefeküdni.” A
polcról  levett  egy  kicsi  vattadarabot,  és  a  rúzst  a
szájáról gyakorlott mozdulattal letörölte. Majd szemeit
is  megszabadította  a  kékeszöld  színű  masszától.
Szemei  színéhez  és  égető  vörös  hajához  illett  a
letakarított  kellék.  A testéhez feszülő,  comb középig
érő  ruhát  levette.  Meztelenre  vetkőzött,  és  hűvös
zuhannyal frissítette magát. Kilépve, a földig érő tükör
előtt  nézegette  tökéletes  alakját.  Újból  az  órára
nézett,  mely  halk  kattogással  kísérte  a  múltba  a
másodperceket. „Pár perc és elmegy. Helyes. Nagyon
helyes.”  Kisétált  a  nappaliba,  és  az  ablakból  látta,
amint  a  busz  elhagyja  a  megállót.  A  szexis,  kihívó
ruhát meg sem közelítette az, amit most vett magára.
Felöltözött, majd elindult. A faluban ez volt az utolsó
megálló. Ott állt ebben a középszerű ruhában, és még
így is feltűnő jelenség volt. Lassú mozgással sétált fel-
alá. Mikor autó közeledett, órájára pillantott, és léptei
felgyorsultak. A nyolcadik közeledő jármű lassított, és
pislogva jelezte szándékát. A kocsiban ülő negyvenes
úr leengedte az ablakot és félhangosan kiszólt:
- Hová tetszik menni?
- Az az átkozott busz már megint korábban elment – a
vörös  szépség  újból  az  órájára  nézett,  a  hangja
mérges, zsörtölődő volt. – Munkába szeretnék menni!
- most könyörgőre váltott.
- Tessék beülni. Én is a város felé megyek – megdőlve
kitárta autója ajtaját.



-  Köszönöm!  Nagyon  hálás  leszek!  -  felcsúszott
szoknyáját  próbálta  lejjebb  húzni.  A  férfi  szeme  az
előbb még kivillant hosszú, formás combokra tévedt.
-   Hol tetszik dolgozni?
-  Ápolónő  vagyok  a  központi  kórházban  –  fejét
előrehajtva lesütötte szemeit.
A dús, vörös hajkorona eltakarta arcát, így a férfi nem
látta, hogy a hölgy szája mosolyra szaladt.
-  Én  is  oda  igyekszem  –  előre  nézett,  figyelte  a
forgalmat.
-  Valami  baj  van? -  az  ápolónő a  férfire  nézett,  de
tekintetük nem találkozott.
-  Hát  azt  nem  tudom.  Kivizsgálásra  megyek.  Talán
majd kiderítik.
-  Bízzunk  benne  –  a  vörös  szépség  újból  lesütötte
szemét.
Az  erősre  duzzadt  forgalomban  nehezen  értek  a
kórházhoz.  Mikor  a  hölgy  a  kocsiból  kiszállt,
megigazította ruháját, majd ujjait fésűként használva
haját is.
- Még egyszer nagyon köszönöm. Majd meghálálom –
szemeivel  a  betonra  felfestett  csíkra  pillantott.
Határozott, gyors léptekkel elindult a bejárat felé.
Az intenzív osztályon a főnővér fogadta:
- Megint elkésett!  – emelte fel hangját.  – Tudom, a
busz  újfent  korábban  indult  –  legyintett  felé.  –
Mindegy. Vegye át a műszakot, egyébként semmi nem
történt, ami magára tartozna – még valamit mondott,
de  már  érteni  nem  lehetett,  mert  gyors  léptekkel
elsietett.
A műszak felénél az ápolónő elment a pihenőbe, és a
nem  túl  kényelmes  ágyon  mély  álomba  szenderült.
Kislányát  látta,  akinek  milliókba  került  a  kezelése  a



szanatóriumban.  A  volt  férje  most  is  tántorogva,
borosüveggel  a  kezében  jelent  meg.  Majd  látta  a
férfiakat, akiknek éjszakánként beült a kocsijába. Fejét
jobbra-balra dobálta, erre ébredt meg. Mikor kinyitotta
a  szemét  kolléganője  arcát  látta  meg  először,  aki
mindjárt meg is szólalt:
-   Valami  rosszat  álmodtál?  Hörögtél,  nyöszörögtél,
már azon voltam, hogy felkeltelek.
-  Kösz.  Semmi  baj...  –  hárította  el  a  további
gondolatokat.
-  Te  annyira  szerény  vagy  és  szemtelenül  csinos.
Megérdemelnél  egy  őszinte,  szerető,  becsületes,
dolgos férfit.
Bement a kórterembe és lassan sétálva nézte ezeket a
géppel  életben  tartott  emberi  roncsokat.  Őszintén
megdöbbent,  mikor  a  sor  végén  az  ágyon  azt  a
negyvenes urat látta meg meztelenül, aki őt behozta.
Lélegeztető  gép  és  az  infúzió  cseppjei  tartották
életben.
- Nemrég hozták be. Órái lehetnek csak, szívmegállás,
azt  mondta  a  professzor  –  szólalt  meg  mögötte  a
kolléganője.  –  Lassan  fel  kell  ébreszteni  –  mondta,
majd továbbsétált.
Ő  ott  maradt  és  nézte  ezt  a  jóképű,  jó  fizikai
állapotban lévő embert. A férfi az egyik, majd a másik
szemét  is  kinyitotta.  Ránézett  a  vörös  ápolónőre.
Nagyon halkan megszólalt:
- Ön az – majd szemét becsukta.
A  hölgy  odasétált  hozzá,  fölé  hajolt  és  lágy  csókot
lehelt a homlokára.
- Ettől meg fogok gyógyulni – mondta szintén halkan a
beteg.
Mire hazaért már szürkült. Készült az estére. Kihívó,



szexis  ruhát  vett  fel  és  kifestette  magát.  A  jóképű
férfin  járt  az  esze,  miközben  táskájába  rakta  az
óvszereket és a síkosítót. A kórházban a jóképű férfi
mielőtt  elaludt,  megírta  a  végrendeletét.  Azt  a  nem
kevés pénzt, amije volt, a vörös ápolónőre hagyta.




