
Lépcsők 

 

Egy meleg júniusi napon Kira elindult az iskolába. A házból csak egy száz fokos lépcsőn keresztül 

lehetett kijutni az utcára. Kirának nagyon fontos volt ez a lépcső, mert kiskorában mindig ott 

játszott egy barátjával, Bellával. Mind a ketten üveggolyókat gyűjtöttek, és a kedvenc játékuk az 

volt, hogy versenyeztek: kinek az üveggolyója ér le előbb, ha a lépcső tetejéről gurítják le azokat. 

Mire Kira aznap reggel leért a lépcsőn, eszébe jutott, hogy otthon hagyta az iskolatáskáját. 

Visszaszaladt a házba, kereken húsz percig kereste, mire megtalálta. Aztán futnia kellett az 

iskoláig, hogy időben odaérjen. 

Elkésett az első órájáról, szomorú volt. Egész nap rosszul érezte magát, hiszen senki sem 

barátkozott vele, ráadásul mindenki csúfolta. 

Mikor végzett aznap az iskolában a hazafelé vezető úton, meghallott egy ismerős hangot. Követte 

a hangot. Amikor odaért, meglátta rég nem látott barátját, Bellát, akivel a lépcsőkön játszott. 

Odaszaladt, és megölelte. Megkérdezte, hogy hova tűnt el ilyen sok időre, hiszen már évek óta 

nem találkoztak. Bella nem válaszolt, sírva fakadt. Az emberek nagyon furcsállták Kira 

viselkedését, voltak, akik még a fejüket is csóválták. Kira nem értette, hogy miért van ez. Mire 

megfordult, Bella már nem volt ott. Kira nagyon szomorú volt. 

Hazament, elmesélte az anyukájának, hogy mi történt. Az anyukája elmesélte, hogy Bella Kira 

képzeletbeli barátja volt. Kira sírt, őrjöngött, nagyon csalódott volt, hogy Bella, az egyetlen barátja, 

akit nagyon szeretett, nem is létezik. Néhányszor végigfutott a fejében, hogy lehetséges-e, amit az 

anyja mondott, de végül belátta, hogy neki van igaza.  Az anyukája sajnálta, hogy a lánya szomorú, 

de nem szerette volna, hogy hazugságban éljen. Kira sírva kiment, leült a lépcsőre, ahol meglátta 

Bellát. 

- Most már nincs rám szükséged, nagyon szerettelek, de el kell mennem.- mondta Bella. 

Kira most már nem sírt, megértette, hogy mit mondott Bella. 

Kira bement a házba, nézett ki az ablakon, s közben a kedvenc zenéjét dúdolta. Meglátta, hogy a 

lépcső, az ő kedves lépcsője, melyhez annyi jó emlék köti, összeomlik. Anyukája azt mondta neki, 

hogy jól van ez így. Kira nem értette, hogy vajon miért is mondta ezt az édesanyja. Úgy, ahogy a 

lépcső összeomlott, úgy összeomlott Kira is.  


