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Szomík Szilvia: A tökéletes pillanat 

Hiába robbant be pár hete a tavasz, a maga lüktető, zsibongó és életigenlő 

energiáival, mostanra hírnöke sem maradt. Odakinn ismét hordta a havat a szél, 

és minden élőlény behúzódott vackába, dideregve. A fák meghajoltak, vagy éppen 

megadni készültek magukat a hóviharnak. 

Az üres utcák kövei is harcoltak a fagyos elemekkel, bár senki nem volt 

tanúja eme küzdelemnek, elszántan verték vissza a jégkristályok ostromát, hogy 

az folyékony állapotra semmisüljön.  Egyetlenegy járókelő mégiscsak akadt, 

Szedresi Linda személyében, aki fázósan húzta össze kabátját, és fogta sietősre 

lépteit. Saját háborúját vívta fiatal szívében, ügyet sem vetve a kő, és a hó 

csatájára. A tinédzser vívódásának tárgya a hőn szeretett nagymamájának a 

meglátogatása volt. Nem tudta eldönteni, helyes-e, amit tenni készül. 

Szülei sokáig dolgoztak, így iskola után, a Szomori mama vigyázott rá 

kiskorában, és szoros kötelék alakult ki közöttük. A szünidő nagy részét is a 

nagyinál töltötte, vidéken. Egy vadregényes, titkos kertben játszadozott Frici 

cicával, és a mindig bolondos Maszattal, az ismeretlen ősökkel rendelkező, 

keverék kutyussal. Nagyika megtanította a kertészkedés fortélyaira, és a természet 

tiszteletére is. Esténként, lefekvéskor mindig különleges, és tanulságos meséket 

olvasott fel, vagy a saját életéből merítve mondott el egy-egy történetet.  

         Néhány évvel ezelőtt, még a járványhelyzet előtt, együtt sütötték meg Linda 

kedvenc édességét, a kakaós csigát. A nagyi gondosan megmutatta, hogyan készíti 

elő, és méri le a hozzávalókat. Majd rutinosan gyúrta eggyé a tésztát. A lány, 

amiben tudott segített, közben figyelte az idős asszony megviselt kezét, ahogy az 

begyakorlott mozdulatokkal lisztezte meg a deszkát. A fehér porból, talán 

véletlenül, máshová is hullott; a székre, a kicsi konyha kövére, és persze a lány 

arcára is, majd huncutan együtt nevettek az egészen. A megkelt, és a megtöltött 

tészta vidáman kanyargott, vagy helyenként bohókásan tekergett a tepsin, attól 
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függően, hogy a rutinosabb, vagy az ügyetlenebb kéz alkotta-e meg. Később, 

miután a forró sütőből kikerült, Linda meglepetten tapasztalta, hogy mindkettő 

kakaós csiga egyformán ízletes.  

Az utóbbi időben gyakran felidézte ezt, vagy ehhez hasonló más, közös az 

emléket. Ilyenkor újra megélte, azt az édes ízt a szájában, és azt a tökéletes, közös 

pillanatot. A szíve csordultig telt szeretettel, és melegség járta át bensőjét a 

csontig hatoló hideg ellenére is. Linda mosolyogva nézett farkasszemet a széllel, 

és már semmi sem tudta megállítani, hogy véghez vigye tervét.  

A város egy nyugodtabb, fákkal beültetett részébe sietett, oda, ahol a 

nagymama élt az utóbbi egy évben, a Magnólia Öregotthonba. A lány már volt itt 

párszor, amíg lehetett, mindig jött. Sajnos a korona vírus miatt szigorításokat 

vezettek be, és megtiltották a látogatást. S ennek már jó pár hónapja. Linda 

fájdította talán a legjobban a dolgot, az idősek, mivel már sok mindent megéltek, 

elfogadták és belenyugodtak, mert tenni ellene úgy sem lehetett, és így kívánta a 

józan ész is. Bár számukra a realitás kevésbé volt fontos, ami igazán számít már 

az életükben, az a logikával nem magyarázható.  

Nagyon jól tudta mindezt Szedresi Linda, a Szomori mama unokája. A 

tinédzserkorú lány nem mindennapi tervet eszelt ki, természetesen megfelelően 

beöltözve. A biztonság kedvéért két maszkot is feltett, egy komolyabbat, és arra 

rá az egyszer használhatót.  Az öregek otthona a háromemeletes, mályvaszínű 

épület az erdőpark fái között húzódott meg. Szerencsére a nagyi szobája az első 

emeleten volt, és az ablaka alatt pedig egy vadcseresznye nődögélt. Elég groteszk 

látványt nyújtott, ahogy a rózsaszínű virágaival integetett a hóviharban. Linda, 

amikor meglátta a fát, ahogy a nagy szélben ide-oda dülöngélt, kicsit 

elbizonytalanodott, de összeszedte minden bátorságát, és mászni kezdett. Gond 

nélkül sikerült felérnie, és átkapaszkodnia a nagyi erkélyére. Szinte a torkában 
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dobogott a szíve izgalmában, amikor bekopogott az ablakon. Kis idő múlva 

motoszkálást hallott, majd az ajtó kinyílt.  

– Ki az? – kérdezte egy bátortalan, ismerős hang.  

– Nagyika! Ó, drága nagyikám, én vagyok az, Linda.  

– Linduskám, drága kicsi unokám, hát eljöttél?  

A választ meg sem várva magához húzta, és szorosan átölelte a lányt, mintha soha 

többet nem is akarná elengedni.  

– Jaj, nagyi, nem szabad, mert még megbetegszel – mondta Linda ijedten. 

– Ne aggódj, gyermekem, nem lesz semmi baj. Nagyon boldoggá tettél, 

hogy meglátogattál, hiányoztál. 

– Te is nekem, nagymama, de hoztam neked valamit. Tessék. 

A nagyi meglepetten nézett a kis csomagra, majd remegő kézzel kibontotta. 

Azonnal könnybe lábadt a szeme, amint meglátta, mit is takar a csomagolás.  

– Kóstold meg, egyedül készítettem. És a Szomori mama, bár könnyes 

szemmel, de örömmel teli szívvel, harapott bele jóízűen, a tökéletesnek cseppet 

sem mondható, kakaós csigába. 

 

 

 

 

 

 

 


