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ROHAN AZ IDŐ

Amikor kisgyerek voltam, esténként mindig meg-

fürödtem a kádban (Szonja már akkor is a szerinte 

sokkal higiénikusabb zuhanyozást választotta, ami-

től úszott a fürdőszoba), aztán felvettem a pizsimet, 

és Anya letelepedett az ágyra, hogy fejből folytas-

sa a kedvenc mesénket. Aztán bejött Apa, és a kö-

zös jóéjtpuszi után leoltották a szobában a villanyt. 

A szemem nyitva maradt, meredtem a sötétben, 

és végigpergettem a nap eseményeit. Egyszerűen 

muszáj volt, mert amikor megtörténtek, nem volt 

időm feldolgozni a sok mindent, csak gyorsan átro-
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bogtam a történéseken, hangulatokon, embereken, 

érzéseken. Mire mindent alaposan átgondoltam és 

újraéltem, beépült vagy éppen kiürült belőlem a 

sok felgyülemlett élmény, egyszerűen lecsuktam a 

szemem, vagy talán lassan, magától leereszkedtek 

a pilláim, és ha elég fáradt voltam, reggel ugyan-

abban a pózban ébredtem, mint ahogy elaludtam. 

Időnként egészen sokáig tartott, mire mindennek a 

végére értem. A napok hosszúnak, szinte végtelen-

nek tűntek, néha mintha sose akartak volna véget 

érni, kivéve akkor, ha valami egészen varázslatosan 

csodálatos dolog történt, mert akkor persze robo-

gott az idő, mint egy gyorsvonat. 

A felnőttek, miután megkérdezik, milyen nap is 

van, mert rohan az idő, egyik nap a másikba folyik, 

egészen másképp látják az idő végtelenségét. Nagyi 

szerint azért, mert már olyan sok mindent megéltek 

és átgondoltak és újraéltek és kiürítettek magukból, 

hogy egyre több élmény tornyosul a múltjukban, és 

csak egy kis dombocska álldogál a jelenben. Ezt a 

hasonlatot egészen jól el tudtam képzelni magam 

előtt: az emlékek hegye és a jelen eseményeinek 
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kupaca. Elképzelni jól tudtam, de igazán megérteni 

kevésbé: még annyi kaland vár rám.

Időnként a merengéseimet egy felülről, az eme-

letes ágy és a fal közti résből érkező zaj szakította 

félbe: „vigyázz, én vagyok a szörny” – jött a reked-

tes hörgés, aztán lecsúszott a résen át, és ráugrott 

a paplanomra, amit pajzsként használtam a betola-

kodók ellen. A szívem a torkomban dobogott, és fé-

lelemmel teli cérnahangon próbáltam a nővéremet 

felébreszteni, hogy mentsen meg a rettenetes ször-

nytől. Mindig csodálkoztam, hogy a hangsebesség 

gyorsaságával ott termett, azaz mintha már ott is 

lett volna, megértően és babusgatóan átölelt, és 

azt mondta, ne féljek, nincsenek is igazi szörnyek, 

és hogy milyen cuki vagyok, ahogy izgulok. Aztán 

visszamászott a felső ágyra, és aznap már nem jött 

egy nyavalyás szörny sem a lyukon keresztül.

Reggelente mindig együtt ébredtünk, bár egy-

szer egy csótánnyal néztem farkasszemet, amit 

azért kihagytam volna, akárhány éves is vagyok. Ott 

ücsörgött a paplanom szélén, az orromtól fél centi 

távolságra, és egyáltalán nem félt, még a szörnyek-
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től sem. Amikor velőtrázóan sikoltozni kezdtem, a 

döbbenettől elrohant – ilyet még nem nagyon hall-

hatott csótánypályafutása alatt. Idegesen körbero-

hantam a szobában. Szonja is csak kicsit nevetett, 

de több csótányt nem találtunk. Megkezdődhetett 

a felöltözés mesébe illő szertartása. Azt játszottuk, 

hogy mindketten elveszett gyerekek vagyunk az 

erdő mélyén. Nagyon hideg volt (ezt téli reggele-

ken azért könnyebb volt eljátszani), és majd meg-

fagytunk, mert a gonosz varázsló ellopta az összes 

ruhánkat. Ahogy fel-alá rohangásztunk a metsző 

télben, egyszerre csak felfedeztünk két bugyit. 

– Jaj, de jó, legalább már nem fagy le a fenekünk 

– mondta Szonja boldogan.

Villámgyorsan felhúztuk az alsóneműt, és továb-

bi ruhadarabok után kutattunk. Az egyik bokor (va-

lójában persze íróasztal) alatt találtunk két pár me-

leg zoknit. Hálával a szívünkben magunkra húztuk, 

és tudtuk, hogy felfázni már nem fogunk.

– Ide nézz, megmenekültünk, ezen az ágon rálel-

tem a trikóinkra is! – kiáltottam kitörő lelkesedéssel, 

és a szekrény kilincséről levettem a trikókat. Már 
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egyáltalán nem fázott a derekam sem. Pár perccel 

később megtaláltuk rég elveszett pulcsijainkat és 

farmernadrágjainkat is, majd a közeli tisztáson (is-

mertebb nevén: előszoba) felfedeztük a talpunkat 

mindentől megvédő cipőinket is. 

Ezt a játékot egyszerűen nem lehetett megunni, 

évekig, szinte mindennap eljátszottuk, és elmond-

hatatlan elégedettséggel és boldogsággal öltöz-

tünk, amit pedig, ha jól tudom, sok gyerek nem sze-

ret: az öltözködés nyűg, és elég fárasztó is. A másik 

ilyen játékunk sem volt túl bonyolult: kevés vizet 

összekevertünk némi konyhából szerzett liszttel, 

és egyfolytában főztünk a gyerekszoba padlóján 

szétszórt apró edényekben; a kiszóródott lisztet és 

kifolyt masszát aztán nekünk kellett felporszívózni 

vagy nedves szivaccsal feltörölni. A mi szemünk-

ben a szürkésfehér massza felért egy terülj-terülj 

asztalkámmal: egyszerre volt illatos sült csirke, vagy 

éppen narancsos csokoládétorta, a képzeletünkben 

olyan erővel jelent meg a látvány, úgy beleéltük ma-

gunkat, mintha ez a lakoma tényleg megtörténne.

Mindez már a múlté, mert kábé két évvel ezelőtt 
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Szonja kijelentette, hogy a dedós játékainknak egy-

szer és mindenkorra intsünk búcsút, mert már szinte 

a felnőtt élet határát súroljuk, és ha meglátná vala-

melyik osztálytársunk, hogy milyen kisded dolgaink 

vannak, még a folyosón sem köszönne a megrö-

könyödéstől. Nagyot nyeltem, aztán hosszan gon-

dolkodtam, és bár nem akartam, hogy bárki más 

lássa, meg ne köszönjön a suli folyosóján, titkon 

nagyon hiányoztak az elveszett erdős játékaink, de 

erőt vettem magamon, és nagylányosan csendben 

felöltöztem reggelente, csak magamban játszottam 

le a szokásos párbeszédünket.




