Köszöntő



Krisztina! Ugye tudod, hogy ezentúl, minimum 58 perccel korábban fogsz felkelni, mint azt eredetileg tervezted. Ugyanis kávét kell majd főznöd jó Istvánodnak, aztán reggelit és uzsonnát kell neki készítened, végül ki kell vasalnod azt a két inget, amit aznap magára vesz. Hogy miért kettőt? Csupán azért, mert amit elsőre kivasalsz, az nem tetszik majd neki a színe miatt, esetleg a szabása miatt, vagy szűk, vagy bő, vagy csak azért nem tetszik, mert csak. Közben persze üvölt majd a gyerek és szól a rádió.

István! Ugye tudod, hogy ezentúl kb. 50 perccel korábban fogsz felkelni, mint ahogy azt eredetileg tervezted. Ugyanis, sisteregni fog az a kurva kávéfőző, és üvölt a gyerek, aki köztetek fekszik, természetesen keresztben az ágyon, annyi helyet hagyva kettőtöknek, hogy ébren nem férnétek el a zsebkendőnyi területen. Egyébként is, fel kell, hogy kelj, mert bömböl a rádió. De az is lehet, hogy Krisztinád lazán lever majd egy tányért, ami nem törik össze a konyha kövén, csak forog és pörög, iszonyatos nagy zajt csapva. Persze, ez lehet majd egy fazék is, aminek aztán tényleg pazar hangja van, nekem aztán elhiheted. De az is lehet, hogy mindez egyszerre fog bekövetkezni, melynek következtében garantáltan kipattansz az ágyból. És azt tudod-e, hogy összeszorított lábakkal fogsz totyorogni a vécé előtt, mert valaki pont akkor van, pont ott, ahol tulajdonképpen neked kellene lenned abban a pillanatban.

Krisztina! És azt tudod, hogy mire összekészíted és útnak indítod jó Istvánodat, úgy el szalad az idő, hogy mindössze nyolc perced marad arra, hogy vasalj magadnak és a gyereknek, megreggelizzetek, uzsonnát készíts és felöltözzetek. A gyerek akkor még nem éhes. Elmélyülten játszik a konyhakredenc ajtajával, ami persze becsípi a kezét, és átüvölti a te nyolc percedet. És amikor végre eltelik az a fránya nyolc perc, és már télikabátban rángatod magad után a hüppögő gyereket, akkor majd a gyerek közli veled, hogy most aztán már nagyon éhes, meg iszonyatosan szomjas, különben is pisilnie kell, ami tulajdonképpen lehet, hogy kaki, és már bent is van a bugyijában. Egyébként, Ő nem ezt a ruhát akarta felvenni.  

István! És azt tudod-e, hogy mikor csörren meg aznap először a mobilod? Hát akkor, amikor beülsz a kocsidba, hogy munkába indulj. Természetesen Krisztinád lesz az, aki üvölt, mert a háttérben üvölt a gyerek, és azt hiszi nem hallod. Egyébként azért hív, hogy ne felejtsd el hazafelé a tisztítóból elhozni az öltönyödet és a kosztümöt, amit tulajdonképpen, már egy hete elfelejtesz. A telefonod akkor fog másodszor megcsörrenni, naná, hogy a háttérben még mindig üvölt a gyerek, amikor kitolatsz a kapun. Mondanom sem kell, hogy ismét Krisztinád lesz az, és megkérdezi, szereted-e? Míg hallgatod, ne felejts el gondolatban hálát adni a telefontársaságnak, hogy az egymással történő ingyen beszélgetést lehetővé teszi számotokra. Persze, hogy szereted! Ezt még Halásztelek határa előtt két telefonnal és három SMS-sel természetesen meg kell erősítened. Legközelebb előzés közben fog megszólalni a telefonod. Nem fogod felvenni elsőre, sőt, még másodikra sem, mert az a nyomorult kamionos vadul nyomja neki, és örülsz, ha épp bőrrel megúszod. Igen ám, de amikor felveszed, akkor jön a kérdés. Vajon miért nem vetted fel eddig?   

Krisztina! És azt tudod, hogy mire odaérsz az óvodába, addig kétszer leizzadsz, letörik a körmöd, letörik a cipőd sarka, és a kapálódzó gyerek összemocskolja a kabátodat? És amíg romjaidat vizsgálgatod, addig az óvónő türelmesen mosolyogva közli veled, hogy gyermeked meglehetősen eleven. Mindez abból látszik, ha beállítják a sarokba, akkor néha elmozdul onnan. Mire végighallgatod a panaszt, addigra természetesen elmegy a buszod. Így van még időd hazarohanni, kabátot és cipőt váltani. És ha már hazarohantál, akkor beindítod a mosógépet, ami pont akkor romlik el. Orrán-száján ömlik a víz, és természetesen kénytelen leszel ismét felhívni Istvánodat.

István! Ugye azt tudod, hogy ez a hívás akkor fog megcsörrenni, amikor épp a főnököd papol arról, mennyire nem szereti, ha munkaidőben magántelefont bonyolítanak a dolgozók. Viszont megnyugszol, mert már a háttérben nem üvölt a gyerek. De csak azért nem hallod, mert a gyerek pillanatnyilag az óvodában üvölt, mivel bedurrant a torka, felszaladt a láza, de te erről még mit sem sejtesz! Te pillanatnyilag a mosógépszerelő üldözésével vagy elfoglalva.

Krisztina! Remélem tudod, hogy amikor kinyomod a telefont, és a bokáig érő vízben próbálod áramtalanítani a mosógépet, akkor hívnak majd az óvodából, hogy beteg a gyerek, jó lenne, ha hazavinnéd. Felhívod a főnöködet, aki közli veled, hogy vagy szabadságra mész, vagy felmondasz, mert nincs több betegállomány, mert már elege van a gyerekes anyukákból. Természetesen ismét szabadságra mész, és így pontosan három nap szabid marad arra, hogy a nyáron kipihend magad, elmenjetek nyaralni, és otthon maradj arra a harminc napra, amikor bezár az óvi.

István! Remélem tudod, hogy pont akkor fog megszólalni ismét a telefonod, amikor egyik kezed könyékig van egy számítógép belsejében, és a másik kezedben csavarhúzóval bűvészkedsz, hogy felfogasd azt a nyomorult panelt, ami talán most sikerülne ötven perc kínlódás után. Mivel mindkét kezed foglalt, így az orroddal nyomod meg az asztalon heverő telefon zöld gombját, azonnal kétszer, hogy kihangosítsd. Természetesen Krisztinád lesz az, aki közli veled, veletek, hisz minden kollégád hallja a beszélgetést, hogy igyekezz haza, mert beteg a gyerek, és ha jössz, ugorj már be a patikába. Gyorsan elhadar tizenkét latin szót, hogy ezeket szerezd be, majd bontja a vonalat, ugyanis a háttérben üvölt a gyerek. Leírni természetesen nem tudod, mert egyik kezed még mindig a számítógép belsejében van, a másik kezed, pedig görcsösen panelozik. De sebaj, a kollégákkal együtt, - csupa igazi férfi, gyakorló apuka - annyit legalább megjegyeztetek az egészből, hogy valami micid és pirin kell a gyereknek. Bár, egyikőtök amidra emlékszik. Ezen aztán hosszan elvitáztok. 

Krisztina! Ugye tudod, hogy amíg alszik a beteg gyerek, addig elrohanhatsz a közértbe valami harapnivalóért. Útközben persze kiszakad a szatyrod, és a tizenkét zsemle húsz felé gurul. Mire összeszeded, addigra azt is észreveszed, hogy kilukadt a tejeszacskód, és összelapult a vajad. De nem számít! Azért mert lapos, még kenhető. Mire hazaérsz, addigra fél deci tejed marad vacsorára. Istvánod természetesen akkor fog hívni, hogy mi van a kicsivel, amikor hónod alatt az üvöltő gyerekkel, egyik kezeddel valami förtelmet kavargatva, másik kezeddel teát hűtve, és bal füleden a vonalas telefonon az egyik nagyszülőt hallgatod, hogy mit tegyél a gyerekkel, hogy az meggyógyuljon.  

István! Ugye azt is tudod, hogy a délután folyamán legalább ötvenkétszer csörren meg a telefonod, hogy mikor húzol már végre haza? 

Krisztina! Ugye tudod, hogy a délután folyamán legalább ötvenkétszer kell majd Istvánodnak telefonálnod, hogy húzzon végre haza. 

István! Jobb, ha tudod, hogy akkor csörren meg ötvenharmadszor is a telefonod, amikor a patikus, akit a gutaütés kerülget, kiteszi eléd a pultra a harmincharmadik micidet és pirint, és te még mindig nem vagy benne biztos, hogy melyik is az igazi. Természetesen ismét Krisztinád van a vonalban, hogy hozzál haza tejet. De te ezt meg sem hallod, mert a telefont azonnal a patikus fülére tapasztod, aki megkönnyebbülten sóhajt fel, és eléd teszi a hőn áhított gyógyszereket, ami ugyan nem micid és pirin, csak valami hasonló. Lehet, hogy amid.

Krisztina! Ugye azt tudod, hogy a gyerek ismét üvölteni fog, és mindezt akkor teszi majd, amikor már majdnem kész a vacsora. Hogy honnan lehet tudni, hogy majdnem kész? Mert pont annyi idő alatt ég le, amennyi idő alatt te a gyereket tisztába teszed és lecsitítod. 

És míg te, Krisztina, a konyhát szellőzteted, addig te, István, betolatsz a garázsba, behúzod magad után a kaput, lenyomod a kilincset, és akkor jut majd az eszedbe, hogy a tejet és a tisztítót bizony elfelejtetted. 

És amikor ott álltok majd a konyhában, kezetekben a még mindig síró gyerekkel, a leégett vacsorával, tejmentesen, akkor jusson az eszetekbe, hogy holnap valószínű, hogy megint egy hasonlóan küzdelmes, nehéz nap veszi kezdetét. És az is jusson eszetekbe, hogy ezek a napok, sok szeretettel, türelemmel és kitartással széppé tehetők. 

Úgyhogy az elkövetkező évekre kívánok nektek rengeteg szeretetet, türelmet, és kitartást.  
 




