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Váratlan élmény

A nő csak ült és kábán maga elé bámult. Még most sem
hitte el, ami történt. Mert megtörtént… nem vitás…
Na de mi is történt?
Jött a telefon a lányától, hogy az unokája a kórházban
van és szülni fog, minden valószínűség szerint mindjárt
nagymama lesz belőle. Kellene ezt azt bevinni, mert erre
most csak nekem van időm, neki hivatalos ügyei vannak
még, ahova muszáj menni.
Szülni?!  Hisz  azt  sem tudta  hogy gyereket  várna...szó
sem volt erről eddig.
Félkómában  a  meglepődéstől,  összeszedte  a  cuccokat,
vett gyümölcslét és ment a kórházba.
Aggódva csengetett  be  a  szülészet  ajtaján és  mondta,
kihez  és  miért  jött.  Mondták,  várjon  egy  kicsit.  Várt…
idegei táncot jártak… vajon mi lehet? Egyszer csak nyílt
az ajtó, a nővér mondta: jöjjön velem…. És adott cipőre
való műanyag zacskót, a fejére sapkát és egy hátul kötős
köpenyt  az  utcai  ruhájára.  Na,  jól  kinézek...gondolta…
most aztán mi lesz?
Aztán ott találta magát az unokája mellett, aki épp egy
nagy labdán ülve hintázott.
- Na mit szólsz? Szülni fogunk..
- De miért nem mondtad eddig?
- Azt hiszed, tudtam? Én is csak itt tudtam meg, hogy
mozgolódik  bennem egy gyerek… azt  hittem, a  hasam
csikar…
A nővér csak mosolygott és szólt, mi is csodálkoztunk,
hogy  hol  lehet  az  a  gyerek,  mert  a  szívhangot  nem
lehetett  érzékelni  a  műszerrel  sem,  míg  hátul  is  nem



néztük meg...na ott volt rendesen szívhang.
Még meg sem emésztette a hallottakat,  amikor már  a
szülőágy mellett találta magát. Az unokája szorongatta a
kezét,  majdnem eltörte,  és  kiabált...de  még  hogy...de
még  miket…  az  orvosok  is  ott  tüsténkedtek,  csak  azt
hallotta, vákuumot! És egy pillanat múlva már ott landolt
egy ordító kis csomag az orvos kezében. Egy kisfiú.
Unokája elengedte a kezét és mondta: szia dédi!
Azt se tudta, sírjon e vagy nevessen örömében.
Később levette a műanyagokat, és kiment a váróba, ahol
már tűkön ült a lánya, és újságolta a nagy hírt neki.
Nos...ez történt velem kilenc évvel ezelőtt májusban, egy
különleges napon... Dédmama lettem...


