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Napok, hetek, hónapok – a franc tudja, már mennyi telt el, de a fájdalom minden nap csak nő 

és nő. 

És az nem segít, hogy mindenki azt hiszi, az én hibám a halála. Megyek az utcán, és mindenki 

lenéz, a háza előtt el sem merek menni, mert a testvére nem szabad, hogy meglásson. Anyukám 

aggódik értem, azt hiszi, valami depresszióba esek. Hogy eshetek valamibe, ha már benne 

vagyok? 

Utolsó alkalommal, amikor beszéltünk, nagyon összevesztünk, olyan dolgokat mondtam, amit 

senki nem érdemel meg hallani, de hiszen én csak meg akartam neki mondani, hogy sajnálom, 

ami történt közöttünk. Minden nap azon gondolkodom, hogy ha az én szavaim voltak azok, 

amik rávezették, hogy megigya azt a mérget, akkor talán én is halált érdemlek. Fényes jövő állt 

előtte, előttünk, mi lényege, hogy szeretem, hogy ő engem szeretet. Most már késő. 

Órákig bírok az alatt a fa alatt állni, ahol megismerkedtünk, és ahol egy nap összekeltek volna 

a lelkeink. Nyugtató azt gondolni, hogy ő is itt van most velem, és érzi a megbánásom és a 

fájdalmam. 

A fa kérgébe bele van vésve: Judit+ Bence, mellette egy kis szívecske. Hiszen csak gyerekek 

voltunk. 

Oh Bence, én Bencém, hát amikor azt mondtuk, hogy csak a halál választ el minket, nem 

gondoltam, ilyen korán elveszítelek. 

Lelkem lassan testemből elszáll, már alig tartom a Földön. Néha elgondolkodom azon, amit 

valakik mondanak. Vegyem el én is az életem? Tán én is halált érdemlek, ha már életemnek 

nincs értelme... A szerelmem, a legjobb barátom, az életem értelme nem tudott találni egy kis 

szépséget ezen a Földön, hát minek kellene nekem? 

Már kezdett sötétedni, aggódni fognak értem, ha nem megyek haza. Így letéptem a fáról egy 

virágot, és haza indultam. Egészen reggelig nem tudtam aludni. Tizenegy óra negyvenkor 

elindultam a templomba, de gyorsan irányt váltottam, amikor meghallottam azt a sok 

csicsergést körülöttem, hiszen tudtam, hogy rólam szólnak. 



Ma is ott kötöttem ki délután, mint tegnap, csak ma egy zsillettpengével az iszákomban. Még 

egy kicsit ültem a fa tövében, nem gondolkodtam semmin, csak ott ültem, engedtem, hogy a 

testem elnyelje a nap sugarait, és a hajamat még egyszer meglobbantsa a hideg nyári fuvallat. 

Amikor éreztem az árnyékot kúszni fel a testemen, óvatosan kivettem a pengét a tarisznyámból, 

és egy metszéssel a csuklómon éreztem a vért kiömleni a testemből, éreztem a lelkem az ég 

felé nyúlni, a testemet pihenni, hirtelen minden nyugodt volt, a környezetem, a lélegzetem, 

meg én is. 


