
Ujfaludi Krisztina: Karácsony a kórházban 

 

Anya, mint mindig, a konyhában tüsténkedett. De ez különleges napnak bizonyult, hiszen 

karácsony volt. A húgom nagyban készülődött, mindenkinek rajzolt valamit. Apa 

karácsonyi zenét hallgatott, én filmet néztem. 

 A karácsony mindig pörög, most viszont nyugodt volt, gyanúsan nyugodt. A nagyinak 

nyoma veszett. Ilyenkor pedig már mindig itt szokott lenni, és készíti az ünnepi ebédet. A 

nagymama Sopronban él, mi pedig Debrecenben, szóval azzal nyugtattam magam, hogy 

csak késik a vonatszerelvény. Délben, mikor már a szemem is kifolyt, annyi filmet 

néztem, átváltottam könyvre. Eszembe jutott, hogy a nagyi kivételesen nem is vonattal, 

hanem busszal fog jönni. Ekkor megcsörrent a telefon. Lerohantam, de mire leértem, 

anya már felvette. Mikor letette, azt mondta, nagyi a kórházban van, buszbalesetet 

szenvedett. 

 Apa fejvesztve rohant a kulcsokért, és indultunk is, hogy meglátogassuk. A szüleim 

tudták, milyen közel állok hozzá. A váróteremben több mint egy órát vártunk. Eközben 

mélyen a gondolataimba merültem, és azon járt az agyam, hogy mama mindig hitt az 

angyalokban, biztos megsegítik és vigyáznak rá.  

Szólt a nővérke, hogy bemehetünk. A nagyi már ébredezett. Elmesélte, milyen 

szörnyű volt a baleset. Mentek az autópályán, majd hirtelen egy kanyarnál megcsúsztak a 

jégen, és egy nagy csattanás… Mikor befejezte a történetet, a húgom felmászott hozzá az 

ágyra, és átadta a rajzot, amit készített. Mama megdicsérte, és szépnek találta a rajzot, 

bár én nem értettem soha, a felnőtteknek mért tetszik annyira a pálcika emberke, mikor 

azok mindig olyan pálcikásak, és biztos a fenekük is csontos vagy inkább pálcikás. Ekkor 

anya kizökkentett a gondolataimból, mert remek ötlete támadt. Apuval haza mentek, és 

elhozták a vacsorát meg az ajándékokat. Mire visszaértek, már mindenkinek korgott a 

gyomra, mivel senki sem ebédelt. Vacsora után ajándékoztunk, mindenki gyönyörű 

ajándékokat kapott.  

Anyáék elszenderedtek a fotelban, mi Mamával még megbeszéltük, hogy egy igazán 

jó karácsony az, ahol a karácsony szelleme jelen van és jól érzi magát. Meg persze anya 

mézeskalácsa is kell hozzá a titkos recept alapján… 

 


