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Egy kis elmélkedés az idő gyors múlásáról.

Miért szalad ennyire az idő? Gondolom ez már az olvasóknak is feltűnt, hogy a napok
nagyon gyorsan telnek. Az ember reggel felkel az ágyból, és mindjárt teendők sokasága várja.
Sok az elintézni való ezen a napon is. A gyerek /ha van/ az iskolába indulás előtt reggelizni
akar, de az állatok is éhesek az ólakban, ki kell őket engedni és élelemmel ellátni, de neked is
sietned kell, mert be kell még vásárolni a munka előtt. De különböző hivatalos ügyeidet is
kellene intézni. Az autóval is gondok vannak. Lesz vajon annyi időd, hogy a műhelybe vidd?
Közben csörög a mobilod. Szaladsz a munkahelyedre, már olyan feszültség van benned mintha
egész éjjel nem aludtál volna. Néhány percre el kell futnod a postára, nem fizetted be a csekket.
Eszedbe ötlik egy pillanatra, elfelejtetted a kukát kihúzni. Már a múlthéten is. Próbálod a
szomszédot hívni, nem veszi fel. A postán vagy nyolcan állanak előtted. Hívod a szomszédot.
Most felveszi. Az előbb éppen az egyik kiszökött háziállatodat próbálta befogni. Minden
rendben az állat megint bent van, a kuka kint, a csekk befizetve. Alig kezdesz el megint
dolgozni, már megint hívnak. Kíváncsi vagy, de nem veszed fel, mert már rád figyelnek. Az
ebédedet csak úgy gyorsan lenyeled, mert így még két hívást el tudsz utána intézni. Beszéltél a
gyerek osztályfőnökével, de még a fogorvoshoz is sikerült egy jövő heti termint szerezned.
Délután gyorsan elröppen. A gyereket ma Te hozod az iskolából, mert sport és szakkör van neki
délután. Közben beugrassz csirketápért, majd a benzinkútnál gázpalackot cserélsz. Ma nem kell
tankolnod, állapítod meg igen megelégedve. Már sötétedik mire hazaérkeztél. A gyerek
behúzza a kukát, közben a nyitva hagyott kapun az állat kiszalad. A jó szomszédok segítenek
elcsípni a menekülőt. Már bent vagy a lakásban, az egész karod telve a vásárolt áruval. Egy
tejföl a küszöb előtt leesett, elrepedt és a kutya örömére kifolyott. Mindez azért, mert a
lakáskulcs a másik, kitudja melyik táskádban volt. Gyorsan melegíted a vacsorát, a férjed ma
később jön, éhesen elfáradva. Már fürödsz mikor megérkezik, csak úgy ajtón keresztül
beszélgettek. A gyerek is fáradt és már feküdni készül. A tévébe megy a híradó, de csak fél
füllel hallod, készíted a gyerek holnapi ruháját elő. Még beosonsz a szobájába, de már
elnyomta az álom. A nappaliba lekapcsolod a tévét a férjed úgy is éppen tusol. Mire elkészül,
Te már régen alszol. Most csodálkozunk rajta, hogy miért szalad az idő? De szép idők voltak
azok, amikor még egy keresetből tíz gyereket is fölneveltek. Amikor együtt ültek az asztal körül
és nyugodtan beszélgettek. Amikor este átjöttek a szomszédok, és előkerült a kártya. Amikor
egy házban laktak a generációk. Nagymama megfőzött, a nagypapa rendbe rakta a kertet,
ellátta az állatokat. Mindig volt valakinek ideje megnézni a gyerek házi feladatát, segíteni, ellátni
jó tanácsokkal. Mindig volt, aki mesét olvasott lefekvés előtt. Emberek! Ez a gyors fejlődés
valóban a javunkat szolgálja? Vagy inkább az emberi társadalom teljes lelki megbénulását? !
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Írta Nagy Endre.
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