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Hol a bőre, mami?

December, pár nappal karácsony előtt. Egy idős nőhöz hívtak ki min-
ket, súlyos égési sérüléseket szenvedett. Már, amikor megérkeztem, 
láttam, elég nagy baj van. Kis burnyákok, egyből feltűnt, hogy nem telje-
sen tiszta a tudata. Az ágyban feküdt, vénasszony, állig letakarva. Mami, 
ne ellenkezzen, mutassa meg, majd megnézem és eldöntöm, hogy me-
gyünk-e kórházba, vagy nem. Megmondtam már, hogy nem megyek 
kórházba, kész. Ellenkezett a banya, maradt rajta a csontvázterítő. Na, 
akkor mondom, ebből a cirkuszból elég, fogtam a takarót és leszakítot-
tam az öreglányról. Sok mindent láttam már mentősként, de akkor mind 
a két lábam így, nézzed, megroggyant. Rábámultam, és nem tudtam mást 
mondani neki: mama, hol a picsába a bőre?! Úgy nézett ki, mint egy ana-
tómiai atlasz, csak az izomzat maradt rajta. Nem volt bőr a mellén se.  
Azt mondja, há az történt, hogy a konyhában főzte a körömpörköltet, és 
mondja, vegyem tudomásul, hogy van isten. Mondom, ez hogy jön ide? 
Hát úgy, hogy a gáztűzhelyről felemelte isten a nagylábost, az elindult fe-
léje a levegőben, lebegett, mint egy ufó, majd isten ráborította a mamira a 
forró körömpörköltet. Mondom neki, jóba vagytok, cseszd meg! És akkor 
mondja, hogy utána beszaladt a fürdőszobába, beállt a kádba és enged-
te magára a jéghideg vizet, hűtötte-hűtötte magát. De mi lett a bőrével? 
Há ilyen hólyagok voltak rajtam, asztán kipukkadtak. Na, folyt lefelé a 
lefolyón, gondoltam nehogy kárba vesszenek, hátha még kell, leszedtem 
magamról a többit, de nyugodjon meg, kiterítettem a kád szélire a többit, 
hátha jó lesz még valamire. Ú-ú-úisten! Ez az öregasszony kiterítette a 
bőrét… leszedte magáról a hólyagokat… lenyúzta a saját bőrét. Mondom 
a többieknek, fiúk, csesszétek meg, expressz gyertek be a fürdőszobába, 
az öreglány oda terítette ki a bőrét! Nem akartunk hinni a szemünknek, 
hogy ilyen a huszonegyedik században megtörténhet. Ott volt a kád szé-
lén minden: egy jobb kéz, egy bal cici, egy köldök. Leszedte magáról 
a bőrt, ahol tudta, ahol elérte. Kifejtette a kád szélére. Mondom neki, 
mami akkor beszéljünk a lényegről, mennyi alkoholt tetszett fogyasztani? 
Mi maga, kamionos, már maga is ezzel a hülye piával jön? Nem ittam 
sokat, higgye el. Este nyolc óra körül megittam egy törkölypálinkát, aztán 
négy-öt liter bort, na és? Úha, megvolt a fájdalomcsillapítás, majd kórház, 
befele! Nem is mondtam, hogy az ágyában, ahol feküdt, két kutya, egy 
macska mellette. Tele voltak állatszőrrel a sebei is. Kettő, mutatom, kettő 
nap múlva halt meg vérmérgezésben, szepszisben a Honvédkórházban. 
Hát ennyi. Tanulság, mit nem szabad csinálni? Hólyagot nem szabad ki-
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pukkasztani és lenyúzni magunkról, úgy kell hagyni mindent, ahogy van. 
És mit kell tenni? Hideg vízzel negyedórát locsolni, majd sterillappal le-
fedni és kész. Miért szívta meg a néni? Mert részeg volt, bazdmeg, vagy, 
mert már rég elitta az agyát.
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