
Tökéletes meggyfavirágszirom  

Most van itt az ideje. Ilyenkor szokott élénkülni a falu, kezdenek jobbra-balra szaladni, 

tenni-venni az emberek. De a mai nap furcsa… Ma nincs az a tavaszi meggyfaszirom roham. 

Errefelé ma hideg van.  

Ez nem jellemző erre az évszakra! Fele faluban tél, egyik negyedében ősz, másik 

negyedében nyár, de sehol a tavasz!  

 - Hé, Jan! Hallasz egyáltalán?  

Igen, övé a hang.  A hanghoz fordulok meglepődve, de örömmel. Nem volt nagyon 

szerencsés a hirtelen mozdulat, mert majdnem fellöktem szegény lányt.  

- Bocsi, nagyon elmerültem a gondolataimban!- mondtam bűnbánó hangon.  

Ahogy azonban megértést várva az arcára néztem, szemében nyoma sem volt haragnak, 

inkább azt olvastam ki belőle, hogy valami érdekes hírrel jött.  

- Nem baj, Nem baj! – kiáltotta is mindjárt. - Találtam valamit!! Bingó! 

Marit már legalább 5 éve ismerem. Tudom, mennyire hiperaktív tud lenni, amikor egy 

új felfedezést tesz, ismerem a szeme csillogását, amikor megtaláljuk a bűnözőt (aki legtöbbször 

az egyik falusi).  

De ez most más. Itt még többről van szó. Ez olyan, mintha egy 4 szeletre osztott tortát 

még tizenkettőre osztanánk. És ő, Mari, tud valamit.  

- Mondd, kíváncsi lettem!  

- Tudom, hol van az egyedüli, virágzó meggyfa! Suttogva mondta, hogy ne hallja 

senki más, de a gesztusai kiáltásként hatottak.  

-No, akkor indulás, pajtás! –kiáltottam én hangosan, öröm és kíváncsiság lett úrrá 

rajtam. 

- Odaértünk? Ez az? A Kanál folyó másik oldalán? Ott bújt el a bűnöző vele együtt? –  

záporoztak a kérdéseim. 

Ő csak bámult a folyóba. Ismertem ezt a tekintetet. Félelem volt a szemében.  

- Reszketsz. Jól vagy?- érdeklődtem. 

Mari mindig azt állítja, hogy nem fél a mítoszoktól, legendáktól, hogy azok butaságok, 

és nem kell miattuk aggódni. Néha-néha észrevettem azonban, mennyire izzadt a tenyere 

történelem óra után.  

Az utunk tovább csendes volt, Mari a kezemet fogta, jobban mondva, szorította. A téli 

kesztyű, kabát és sapka már ránk kezdett ragadni az izzadságtól. Közeledtünk. Mint 

kenyérmorzsákat a galamb, úgy követtük mi a kellemes, orrcsiklandó, langyos levegőt.   
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Ah! A nap… Süt a nap! Kijutottunk az erdőből, de…  

-Ez mi a f…fantasztikus! Hihetetlen… Ez…  

Ami előttünk állt, olyan volt, mint egy álom. Látszott Mari szemén, hogy még ő se járt 

ezen a vidéken. Sőt, szerintem senki se látta ezt a helyet. Előttünk egy szentély állt. Egy „u” 

alakú. Érdekes, hogy mennyire tiszta és rendezett volt! A szentély körül rengeteg virág, bokor 

és lepke látszott. A kert közepén, állt egy nagy meggyfa…  

A meggyfa alatt pedig egy nő. Egy nő, akinek a bőre betegesen fehér, haja frissen 

mosott, ruhája egy világos indigó, egyik kezében egy legyező, másikban pedig egy 

meggyfavirág szirom. Nagy, majdnem rózsaszín szeme a szirmokra tapad. Úgy tűnt, erősen 

vizsgálja őket. 

Mari szeme is nagyra tágult, de ő a nőre szegezte tekintetét. Nem a megfigyelés oka 

miatt, hanem a félelem ördögétől hajtva.  

Hirtelen hozzánk fordult a nő, de most mindketten elbotlottunk az ijesztő mozdulattól.  

- Oh, hát nem gondoltam, hogy az emberek idetalálnak… Hm… Kik vagytok?  

Mari szinte alig lélegzett, azért én szólaltam meg.  

- Az én nevem Január Krisztina… Te vagy az, aki ellopta a tavaszt?  

- Az enyém May Matara, ennek a fának a gazdája. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom,  

de ez lesz az utolsó név, amit hallottatok.  

Mielőtt bármilyen gondolat is megfogalmazódhatott volna a fejemben, elsötétült 

előttem a világ. 

May Matara az a nő volt, aki el akarta a tavaszt rejteni, azt magának megtartani. De volt 

rá oka is. Teste haldoklott. Már csak a lelke küzdött. Azt gondolta, majd újraéled a test, ha az 

összes tökéletes tavaszi szirom az övé lesz!  

Mari másnap nem jelent meg az iskolában.  


