
Álomszerű valóság 

 

Történetemet nem azért mondom el, hogy sajnáltassam magam, sem pedig azért, 

hogy bárki is szánjon. Pusztán csak azért osztom meg veled, hogy tanulhass belőle, és ezzel a 

saját lelkemen is könnyítek.  

Idilli kis család volt a miénk, közel sem tökéletes, viszont mégis mindig boldogan 

emlékszem vissza azokra az évekre, amikor még nem fordult minden a feje tetejére. Négyen 

éltünk egy, a falu határán levő kis házacskában. A szüleim, a nagyanyám és én. Nem voltunk 

a gazdagok közé sorolhatók, de különösebben szegénynek sem mondhattam volna 

magunkat. Volt egy kutyánk és két lovunk, minden nap volt mit ennünk és télen nem 

fagytunk meg. Tehát mindenünk megvolt, sőt még annál is több. A szeretetsok más helyről 

hiányzott, abban a kis házikóban viszont mindennél több volt belőle. 

Emlékszem, amíg apám a földeken volt, anyám szintén dolgozni ment, nagyanyám és 

én pedig otthon maradtunk főzni és takarítani. Igazából ő csinált mindent, de amit csak egy 

hat éves kislány megtehetett, én megtettem. Szerettem a nagyival lenni, mert mindig sokat 

mesélt nekem. Érdekes az idősek történeteit hallgatni, ugyanis nemcsak tanulhat belőlük az 

ember, hanem rengeteg olyan élményre is szert tehet, amire ezek nélkül nem tudna. Mindig 

örömmel ültem be az ölébe, és amíg a konyhában főtt a leves, mi azzal szórakoztunk, hogy 

elmesélt egy-egy régen vele megtörtént eseményt, hogy mennyire más volt az ő idejében, 

hogy hogyan ismerkedett meg nagyapával, akit igaz, soha nem ismerhettem meg, mégis 

teljes szívemből szerettem és lelkesedve hallgattam a róla szóló meséket. Mégis az volt az 

egészben a legszebb, amikor késő délután hazaértek a szüleim és mindenki elmesélte, mi 

történt vele aznap, majd együtt vacsoráztunk. Minden tökéletes volt, egészen életem 

hetedik évének teléig. A nagyi ugyanis megbetegedett és ágyban kellett maradnia. Nem 

nagyon értettem akkoriban, hogy miért nem mehetek ki vele az udvarra hóembert építeni, 

de beletörődtem, hogy ennek bizonyára így kell lennie. Minden nap az ágya szélén ülve 

hallgattam továbbra is a meséit, amiket napról-napra erőtlenebb hangon mondott el nekem. 

Fel sem tűnt, és már tavaszodott is. A fák virágba borultak, a fű ismét zöldellett, felébredtek 

az állatok és a madarak dalolva jelezték, hogy vége a télnek. A levegőben is érezni lehetett a 

tavasz illatát, a változásét. A nagyi akkor ment el. Nem tudtam, mégis miért nem ébred fel. 

Nem értettem a halál fogalmát és nem akartam elfogadni, hogy többé nem mesélhet nekem.  

Az után a nyár egy szempillantás alatt eliszkolt és ismételten aludni ment a természet. Az 



őszt soha nem szerettem, mert hideg volt, sokat esett és minden csupa sár volt. Az idő attól 

a naptól fogva, amikor a nagyi elment, szinte egy helyben toporgott, nem akarta végezni a 

kötelességeit és tovább kísérni a világot az útján.  Valahogy mégis újra eljött a tél, majd a 

tavasz és a nyár is beköszöntött az akkor még viszonylag boldog házikónkba. Nyár vége felé 

egyre inkább kint töltöttem az időmet. A házunktól nem messze volt egy kicsi kis rét, 

melynek szélét fák határolták el a szántóföldektől. Ott voltam, szinte mindig. Napról napra az 

tartotta bennem a lelket, hogy kimehettem oda és a fűben feküdve, a fák árnyékában 

nézhettem az eget. Imádtam az eget nézni, akár órákon keresztül bámultam a sok felhőt, a 

sok formát, ami belőlük itt-ott előbújt és be kell, hogy valljam, sokat ábrándoztam ott 

sárkányokról, hercegekről, tündérekről és más ezekhez hasonló gyerekes kis dolgokról, amik 

akkoriban még olyan valódinak és közelinek tűntek. Viszont az idő, álmodozásaim közepette 

valahogy magához tért, s ismételten rohanni kezdett, hogy behozza a lemaradását. Hogy 

sikerült-e neki, azt őszintén nem tudom. Talán igen, de soha nem lehet benne biztos az 

ember. Elvégre, nem voltam mindenható, sem tündér, sem pedig varázsló, hogy ilyen 

dolgokat tudjak. Így hát nem is zavartattam magam velük, csak úsztam az árral és észre sem 

vettem, hogy amíg én álmaimban éltem nap mint nap, körülöttem lassan minden 

összeomlott. Már évek teltek el nagyi halála óta, s nekem csak akkor tűnt fel a sok változás, 

amikor a tizenötödik születésnapomat ünnepelve a szüleim nem voltak hajlandóak mosolyt 

erőltetni az arcukra. Nem értettem, mi bajuk lehetett, de nem zavartattam magam. 

Lényegében, nekem mindenem megvolt az álmaim világában, amire valaha szükségem volt. 

Lassacskán ismét tél lett, és apám egyre furcsábban kezdett viselkedni. Gyakori lett nála, 

hogy furcsán beszél, dadog, vagy éppen véletlenszerűen ordít és a szag, ami belőle áradt, az 

alkohol szaga, amit csak a színtiszta gyűlölethez tudtam hasonlítani, egyre elviselhetetlenebb 

lett. Sokszor menekültem ki a rétre, magam mögött hagyva ordítozó apámat és síró 

anyámat. Nem akartam felfogni, hogy mi történt, amíg én álmodoztam. Egyszerűen csak 

nem volt rá szükségem, hogy a valósággal is foglalkozzak. Végül anyám is megbetegedett és 

lassan-lassan már járni sem volt ereje. Fokozatosan, a szemeim előtt épült le, majd ő is 

elment nagyi után, könnyek között hagyott hátra minket. Apám pedig ennek örömére még 

inkább az italra támaszkodva lelte vigaszát, és csak úgy enyhítette fájdalmát, ha kiürített 

legalább három üveget. Akkoriban, ha csak tehettem, nem voltam otthon. Apám pedig, 

mivel teljesen egyedül maradt, lassacskán elveszítette józan eszét, így végül utána is csak egy 

élettelen test maradt, amit belülről felemésztett az alkohol. Nem csak családom esett szét 



teljes mértékben, hanem a körülöttem lévő világ is. Így végül egyedül maradtam. A tél ismét 

eljött, de ezúttal valami számomra teljesen ismeretlen dolgot hozott magával. Sötét volt, 

minden, amit érzékeltem, az a faluból kirohanó, síró emberek és a sok füst és dübörgés volt. 

Természetesen nem tudtam,mi az a háború, de be kell, hogy valljam, akármi is rejtőzött az 

akkor még ismeretlen fogalom mögött, nem idéz fel bennem kellemes emlékeket.  Nem 

tudtam, hogy hova menekülhetek, végül csak félelemmel teli, elindultam a rét felé. Odaérni 

már nem sikerült, de mindent beleadtam, hogy még egyszer utoljára láthassam a számomra 

legkedvesebb helyet a világon. Tényleg mindent megpróbáltam, de már késő volt. Mindössze 

egy mögöttem elhangzott lövés durrogása és a hátamba hasító éles fájdalom jelezte, hogy 

küldetésem kudarcot vallott. Így hát a föld felé közelítve beletörődtem sorsomba. 

Lehunytam szemeimet, és láttam magam előtt, amint anyám egy fának támaszkodva nézi az 

eget. Kedvenc piros ruhája volt rajta, és ugyanazt az eget nézte, amit én oly sokáig 

csodáltam, amíg még tehettem. És akkor én is ott voltam. Mosolyogva rohantam felé, ő 

pedig széttárta karjait, s ölelésével egyszer s mindenkorra enyhítette minden fájdalmamat. 

És akkor minden eltűnt. Vége volt, az összes álom, amit magam előtt láttam, elillant. 

Az idő pedig nem állt meg búcsút venni tőlem. Tovább rohant útján, követve a világot 

és egy utolsó pillantást vetve rám, már el is tűnt a szemeim elől. Így hát, barátom, egyetlen 

jó tanácsom volna számodra. Mégpedig saját tapasztalataimmal is alátámasztható kijelentés 

a következő. Ne az álmaidban élj, hanem addig élvezd a valóságot, amíg még teheted, mert 

ha egyszer lejár az időd, többé már nincs visszaút a valóságba. 

 


