
Meggyfavirágzás 

Egy fiatal nő egy sötét szobában húzódik meg, ahol magányban szemléli az élet nehézségeit. 

Szemei kezdenek alkalmazkodni az őt felemésztő sötétséghez, de nem sokáig. Mélykék 

szeméből friss könnyek csordulnak végig sápadt arcán, miközben maga köré fonja a karját, és 

megpróbálja lecsillapítani az elméjében tomboló vihart. Sikoltozva a fejéhez kap, mikor ezek a 

gondolatok visszatérnek, és áttörik elméjének amúgy is széteső védelmi rendszerét. 

Reméli, hogy jön valaki, bárki, aki megmentheti mindentől...magától. De semmi. Jelenleg ez a 

lehető legrosszabb érzés a világon számára. A „barátai” ilyenné tették az életét. Kezükbe vették 

vibráló lelkét, szellemét, és olyan könnyen összetörték. A reménye elveszett. Nincs kihez 

fordulnia, nincs kitől segítséget kérnie, senki sem törődik vele. 

Bárcsak tudta volna. 

A kétségbeesés és a düh hullámai elárasztják és megfojtják, ahogy a pengéhez nyúl. Mindent 

jobbá tenne. A penge megérinti a csuklóját, és a vég kezdetét veszi. 

SZ. 

Ez megszünteti az apja távozásának fájdalmát. 

E. 

Már nem érzi a „legjobb barátja” okozta fájdalmat. 

R. 

Könnyek ömlenek a csuklóján lévő betűkbe. 

E. 

A szíve fáj a mellkasában. 

T. 

Úgy érzi magát, mintha eltűnne a földről. 

E. 

Egy gyönyörű meggyfáról álmodik, ahol minden problémája megszűnik. 

T. 

A meggy szimbólumai ragyognak a lelkén. 



Szeretet. 

Amit akar, és amire vágyik, nem tudja, hogy már megvan. Ez nem történt volna meg, ha tudta 

volna. Nem lenne olyan depressziós, ha elengedte a káros embereket, akik körülvették. Erre túl 

későn jött rá. A kár megtörtént. 

Miután végre rájött, mit tett, túl sok volt elviselni. Remegő kezei megérintik a tükör felületét. 

Egy kialvatlan arcot lát, amelyen szempillafesték fut végig. A haja kócos, a szeme vörös és 

puffadt, a csuklója pedig vérzik. A legrosszabb helyzetben szembesült önmagával... korábban 

a kétségbeesés szakadéka fölött lógott, de most elszakadt a kötél, és nem tud mélyebbre 

zuhanni. Ez mind a saját hibája volt. Tudta, hogy „legjobb barátai” rosszak voltak. Ők adták 

neki azt a pengét; ők biztatták arra, hogy ölje meg magát. Nevettek a gondjain, és súlyosították 

azokat, de ő mindig habozás nélkül segített nekik. Pont ilyen személy volt. Ott tartotta őket, 

mert senki más nem volt a barátja. 

Bárcsak tudta volna. 

A lábai elgyengültek, és egy mozdulatlan halommá omlott. Az anyja olyan szomorú lenne, ha 

tudná. Elképzelte édes anyukájának könnyektől szennyezett arcát, és sírva fakadt. Egyetlen 

gondolata az volt, hogy „Ez nem történt volna meg, ha jobb emberekkel vettem volna körül 

magam... miért nem tettem meg?”. A felismerés pillanata ragyogó volt, mint a meggyfa 

virágzása. 

Bárcsak tudta volna. 


