
 

Idő van! 

6 óra 25 perc van. Minden normális ember még bőven húzná a lóbőrt, és az 

álmok mezején sétálna nagyokat. Ekkor megszólal mindenki kedves ismerőse… 

- Ébresztő! Kelj fel! Kezdődjék hát el a nap. 

… az ébresztő óra. 

Komor arccal ránézek az órára, kész csoda, hogy nem vágtam még ki az utcára. 

Felkelek, kikecmergek a hidegbe, megpaskolom arcom, aztán elkészítem 

szerény étkemet, amit az „agymosodában” , mások állítása szerint az iskolában 

majd elmajszolgatok. De itt még nincs vége. Az óra nem kegyes senki 

emberfiához. Gondol egyet, és pörgetni kezdi a perceket. Mikor ránézek erre a 

csodás szerkezetre, a hajam égnek áll, és nagy szaladás közepette szedem össze 

magam és minden holmimat. 5 perc maradt a busz indulásáig. Cipő a lábamon, 

egy mázsányi súly a hátamon, kezemben a telefon, és így kezdődik el egy 

napom. Miért járok én valójában testnevelés órára? Már reggel megvan nekem 

az edzés, mikor loholok, hogy elérjem a csodás, sárga tömegszállítót. Leülök, 

közben körbenézek, hogy véletlenül a loholás közepette nem dobtam-e ki a 

tüdőmet. 7 óra 15 perc van. Felteszem a fejhallgatót, kizárok mindenkit, és csak 

az égre koncentrálok. Csodaszép, mikor a hajnali napfény hol pirosra, hol pedig 

narancsra színezi a kék eget. Olykor én is a fellegek közé emelkedem, és a 

bárányfelhőkön pihengetek.  7 óra 40 perc van. Ismét késett a busz. Leszállok a 

néppel, és nagyléptekkel futok versenyt az idővel.  

-Oké, ez meglesz már, nem kell sok! –biztatom magam, hogy időben bent 

legyek a szeretett intézményben.  

8 óra. Beértem, és innentől elkezdődött a tanóra. A pihentető szünetek, az 

osztálytársak csipdeső viccei és a tanárok monológja után fáradtan, éhesen 

vonszolom el magam haza. Délután 4 óra. Ismét a buszmegállóban várva a 

buszra. Késik. Én meg a hidegben jégcsaptenyésztőnek állok, míg meg nem jön 

az életmentő járat. Mire megérkezik, belőlem addigra szép nagy jégszobor 

képződik. A buszon pihengetve térek haza, és az első dolgom, mielőtt nekiállok 

tanulni, hogy az ágyamban egy rövid csendes pihenőt tartok.  



Délután 5 óra van. Szól a belső ketyegőm, hogy álljak neki a házi megírásához.  

- Nem akarom! De ő csak addig nyaggat, mire azt mondom, hogy – Jó, akkor 

megyek!  

Kiesek az ágyból, majd úgy vonszolom el magam a kötegekben álló 

tankönyvekhez, munkafüzetekhez. Este 8 óra van. Elvégeztem azt, amit a 

tanárok kijelöltek otthoni feladatnak. Az íróasztal előtt ülök, és eltöprengek 

azon, hogy mi minden jó történt ezen a napon. Sokat nevettem, bohóckodtam, 

és szerettem. Körbe vettek azok az emberek, akik miatt érdemes nap mint nap 

felkelnem. Talán az óra nem is olyan rossz, mint ahogy azt gondoltam. Ő csak 

azt teszi, amire az ember kifejlesztette. Méri az időt, és megállás nélkül kattog…   
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