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Álomlista és az unokám 

Kisunokám tavaly is nyaralt nálunk. Akkor én aludtam
mellette.  Ő  már  nagy  fiú,  novemberben  nyolc  éves
lesz.  Megint  jött  pár  napra  hozzánk.  Azóta  a
kisszobánkba  új  fekvőalkalmatosság  került.  Este
ágyaztam neki és mondom, hogy mostantól nem lesz
kihúzva az ágy és egyedül fog rajta aludni.

– De mama, én olyan rosszakat álmodok!
Hmm.  Most  volt  festés,  napokig  ezen  az  ágyon
töltöttem az éjszakát, és míg az egyik fele kényelmes,
a  másik  fele  igen  csak  kemény  a  hátamnak,  a
derekamnak  egyaránt.  Ha  ezt  tudom,  nem  ilyet
veszek.  Azt  sem  akarhattam,  hogy  a  kisunokámra
sózzam az ágy rosszabbik felét.

– Majd teszünk róla, hogy ne álmodj rosszakat!
Egyből  eszembe  jutott  az  Író  Alkotók  Klubja  e  heti
témája  :-)  Mondtam  neki,  hogy  csinálunk  egy
álomlistát. Én felírom egy papírra, ő sorolja el nekem,
mi az, amit szívesen álmodna. Először furcsán nézett
rám. Mi az az álomlista? - kérdezte kíváncsian. - Az
olyan,  hogy  összegyűjtjük  mindazokat  a  szép  és  jó
dolgokat,  amit  az  álmodban  szeretnél  visszalátni.  -
Fellelkesedett,  és  élvezettel  csacsogta:  Legyen  az
álmomban is Gyerkőcfesztivál. A mama is jelenjen meg
álmomban. A mama és a papa háza is benne legyen.
Legyek  Gin  a  meséből.  Legyek  uszodában.  Legyen
okostelefonom  is.  És  csak  játszanék  mindennel.  A
mama biciklijén is legyen hátsó ülés, ami visz, olyan
mint a papáén.



    –    Jó, jó, ennyi elég lesz, majd még folytatjuk, ha
ezeket már mind megálmodtad, – aztán kérdem tőle,
– mégis mi az a rossz, ami álmodban van? – A kígyó.
Nagyon gyors és meg akart harapni. – De hogy nézett
ki  az  a  kígyó?   Erre  már  nem  emlékszik  az  én
kisunokám. Mentegetőzött, hogy azért a többi jó, amit
álmodni szokott.
Az, hogy a kígyó színét sem tudta megmondani,  az
megnyugtatott engem, hogy akkor nem is álmodhatott
annyira félelmeteset. Ám mégis egy másik cselhez is
folyamodtam.  Elővettem  a  karkötőjét,  amiről  azt
tudja, hogy pozitív energiákat sugároz.

– Ezt a kis kezedre teszem, hogy biztosan olyat
álmodj, amit felsoroltál.

Adtam két cuppanos puszit neki.
– Szép álmokat!

A szobában azért felkapcsoltam a ledlámpát, hogy ne
legyen  teljesen  sötét.  Amikor  először  visszanéztem
hozzá,  szomorúan  mondta,  hogy  zavarja  a  kezét  a
karkötő. Levettük róla.

– Betesszük a párnád alá,  ott  is kifejti  a  hatását.  De
gondolj  inkább  az  álomlistára,  amit  felsoroltál,  és
akkor biztosan szép álmod lesz!

Adtam  mégegyszer  két  nagy  puszit  neki,
megsimogattam  az  arcát,  aztán  a  kis  szemét  is
megpusziltam álomtündérkéket küldve rá.
Amikor  másodszor  benéztem hozzá,  már  édesdeden
aludt.  Magamban  mosolyogtam,  milyen  jó  téma  az
ÁLOMLISTA, így ha nem is közvetlenül, de az Íróklub is
hozzájárult  az  én  kisunokám  nyugodt  és  békés
éjszakájához.
                                             (igaz történet)


