
A lépcső titka 

 

Stella és Filip a legjobb barátok voltak, az iskolában mindig egymás mellett ültek. 

Egyszer azonban váratlanul összevesztek, és Stella egy osztálytársnőjéhez cipelte át holmiját.  

 Éppen ezekben a napokban jött egy új lány az osztályba, akinek csak Filip mellett 

sikerült elhelyezkednie. Stella már egy ideje bánta, hogy összeveszett Filippel, és szívesen 

visszatért volna régi pajtásához. Most, hogy a fiú egy új lánypadtársat kapott, ez már nem tűnt 

többé egyszerűnek, legalábbis nem Stella számára.  

Nagyon féltékeny lett, nem tetszett neki, hogy a legjobb barátja mással ül. Félt, hogy 

elveszíti őt. Egy nap, amikor a tanórának vége lett, Filip szeretett volna beszélni vele, utána 

rohant, de nem tudta megállítani a lányt.  

Volt azonban egy lépcsősor, ahol gyakran találkoztak, és amit egy kapuval be is lehetett 

zárni. Nekik még kulcsuk is volt hozzá. Különböző rajzok díszítették ezeket a kőlépcsőket. 

Stella elment ide, hogy vigasztalódjon felidézve a szép emlékeket. Amikor odaért, alig akart 

hinni a szemének: meglepetésére ott találta Filipet és az új lányt, akit Megannak hívtak. Nagyon 

megharagudott, amiért a fiú a kis közös zugba hozta Megant. Filip mélyen szégyellte magát, de 

arra gondolt, mi lesz, ha nem lesz kivel barátkoznia. Persze, a lány nem tudott semmi másra 

gondolni, csak arra, hogy Megan elvette a helyét. Azonnal megfordult, és hazáig szaladt. Úgy 

tűnt, nincs mese, örökre vége a szép és hosszú barátságnak. 

A lépcső azonban segített megoldani a két boldogtalan fiatal ügyét. Már máskor is 

előfordult, hogy a közös élmények, amelyeket a lépcsőrajzok örökítettek meg, vissza-

visszatértek álmaikban. Egyik éjjel mind a ketten ugyanazt az álmot látták, ugyanazzal az 

emlékkel álmodtak. Reggel a lány visítozott, ordibált, hogy vissza akarja kapni a barátját. Filip 

sem érezte jobban magát. Szomorúan telt a nap. Amikor összetalálkoztak az iskolában, a lány 

a fiúra nézett, és elkezdett sírni. Már elszaladni sem bírt. A fiú átölelte, nyugtatni próbálta.  

Tanítás után elmentek a közös helyre, átbeszélték a dolgokat, megígérték egymásnak, 

hogy soha nem vesznek össze jelentéktelen dolgokon. 

A lépcső és az ott őrzött emlékek tették lehetővé a két gyerek újbóli egymásra találását.   

Azóta is őrzik kapcsolatukat, egymást és barátságuk szigetét. Csakis az ő titkuk marad, 

hogyan hozhatta őket újra össze néhány ütött-kopott, házak között szorongó, összefirkált 

lépcső.   


