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Az álom
János nagyon fáradtan feküdt le az éjszakás műszak
után. Csontos, kérges kezei, feszült izmai vágytak már
az ágy puha, lágy melegére. Az álomra úgy gondolt
mindig,  mint  valami  precíz  mosógépre,  mely  mikor
végzett, tisztán és üdén adja őt vissza a való világnak.
Becsukta szemét és vágyott erre az érzésre. 
Ködösen,  majd  tisztán  látta  maga  előtt  a  két  nagy
óriást. Arany és Petőfi beszélgettek a takaros kis ház
kapujában. Látszott minden mozdulatukban az egymás
iránti tisztelet és szeretet. János szólalt meg először:
- Azt mondám, Sándor, nagyon távol voltunk ezidáig.
- Nem vettem én ezt  félvállról, és rossz, hogy csak
most találkozunk – válaszolt Petőfi.
-  Ünnepelt ember vagy te, öcsém – nevetett Arany,
majd hozzátette szintén kuncogva – csak a  bitófa el
ne válasszon minket.
-  A  szerelem,  a  hazaszeretet  és  a  te  boldogságod
jelen van mindenütt, ezek pedig megvédenek engem
– mélyen a szemébe nézett, megszorította János kezét
és lágyan átölelte.
Ebben a pillanatban a magasban német bombázó raj
jelent  meg.  A  messerschmittek  süvítő,  éles  hanggal
közeledtek a föld felé, lecsapva ezer és ezer ártatlan
áldozatukra.  Robbanások  hangjait  is  hallotta  János,
majd  füstöt  és  port  látott.  Homályosodni  kezdett
minden előtte.
- Ne...ne...ne – ordított, fejét jobbra-balra forgatta.
Kérges  kezével  a  homlokán  megjelent  izzadság-
cseppeket törölgette. Kinyílt  a szoba ajtaja, felesége
nézett be rá, és látta, hogy férje még a takaróját is



lerúgta magáról. János kinyitotta szemét és az aggódó
asszonyra tekintett.
- Csak rosszat álmodtam – próbálta nyugtatni. Oldalra
fordult  és  takaróját  nyakáig  húzta,  majd  fejét
párnájába  fúrta  és  újra  becsukta  szemeit.  Pár  perc
alatt bekerült a másik homály világba. Gyerekeit látta,
ahogy  önfeledten  homokoznak.  A  kicsi,  gondosan
felépített  várát,  amit  a  nagyobbik  folyamatosan
összerombolt, mihelyst elkészült.
- Nem szabad kislányom – szólt rá lágyan gyermekére.
- Ne tegyed tönkre azt, amit a másik sok munkával,
nagy gonddal felépített. Örülj neki és segítsél te is az
építésben. Mindig és mindenkor. Szeressétek egymást,
fogjatok össze, ha valami nem sikerül. Így meg lehet
mindent oldani.
A  nagyobbik  testvér  odakucorodott  húga  mellé,  és
közösen kezdtek újból építkezni.
A  homokozó  sarkában koszos,  szakadozott  ruhában,
idegen,  szúrós  tekintetű  férfiak  jelentek  meg.
Határozott léptekkel a lányok felé közeledtek. Kabátjuk
alól  hosszú  pengéjű  késeket  vettek  elő.  Nyáluk
csorgott,  lihegtek,  késeiket  magasba  emelve  már
majdnem elérték a lányokat.
- Ne...ne...ne… - ordított ismét fel János – legyen már
vége.  Tiszteljük,  szeressük  egymást.  Legyen  már
vége!
A konyhában dolgozó asszony ismét hangfoszlányokat
hallott  a  szoba  felől.  „Nehéz  műszakja  lehetett
szegénynek” - motyogta magában.
Eközben ajtójuk előtt két idegen férfi maszkot húzott
magára.  Egymásra  néztek  és  az  egyikük  hangosan
megzörgette az ajtót.
- A villanyórát jöttünk ellenőrizni.




