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Minden jog fenntartva!

Apának lenni
Az áprilisi éjszaka levegője szokatlanul hűvösen rezgett, szinte

már-már fagyosan didergett,  mely máskor melegebben ölelte át
gyermekeit,  aznap  picit  mostohábban  bánt  velük.  A  meseszép
varázslat  azonban kárpótolta  őket  mindenért,  hisz  a  mennybolt
sötét  bársonyfüggönyén  tengernyi  csillagóriás  ragyogott,  az  éj
varázslatos vánkosáról  a  telihold vidám arccal  világította be az
egész erdőt.

Síri csend honolt…

Vagy mégsem?

Némi nesz és egy halk reccsenés után a falkavezér éles hangja
törte meg a pattanásig feszült, várakozás teli csendet. Fantom a
sziklaszirten  üvöltötte  a  Hold  felé,  hogy  apa  lesz.  A  vonyítás
bezengte az erdőt…

Minden farkas tudta,  hogy az új,  dicső falkavezér most  lesz
először apa, s ez fájdalommal teli, mégis bizsergető érzéssel tölti
be a szívét-lelkét.  Együtt éreztek vele,  miközben fájlalták,  hogy
rájuk nem ilyen sors vár, ez csupán a kiválasztottak előjoga. A falka



tagjai izgatottan várakoztak, érdekelte őket, hány és milyen utód
jön majd a világra.

A vezérhím még mindig vonyított,  közben leforgott előtte az
elmúlt majdnem két esztendő összes csodálatos évődése, melynek
most születnek meg a gyümölcsei.

Egészen  ifjan,  amikor  a  fiatalok  mérkőzésén  kiderült,  ő  a
legerősebb,  a  legravaszabb  és  a  legkitartóbb,  s  hogy  új  falkát
alapíthat, rögtön akadtak követői is, ő pedig azon nyomban társ
után nézett. A szomszéd csapatban lelt rá élete párjára, az alig
egyéves Fatimára,  a  legeslegszebb nőstényre,  akinek aztán egy
évnél is tovább udvarolt mire a kis huncut beadta a derekát.

„Addig csak csintalanul játszadozott velem… de akkor… olyan
kapcsolat alakult ki közöttünk, melyet itt e földön többé senki és



semmi  nem  szakíthat  ketté.  Mintha  öröktől  fogva  ismernénk
egymást… Büszkeséggel tölt el, hogy az életemben minden ilyen jól
alakult, hogy háromévesen saját falkát vezethetek, apa lehetek, és
tudásom tovább adhatom a kicsinyeimnek. Hm… Csodálatos két
hetet  töltöttünk  együtt…  –  ábrándozott  fülig  szerelmesen  -
Remélem, minden évben megismétlődik, amíg világ a világ, vagyis
amíg élek… ettől többre nem vágyom… Ám a felelősség most már
az enyém… s vár a kötelesség!” – gondolta két vonyítás között.

Ekkor  azonban  Fatime  az  általa  ásott  odúban  fájdalmasan
vajúdni  kezdett.  A  vezérhím meghallotta,  azonnal  odarohant.

Még a szája is tátva maradt az ámulattól. Egymás után sorra
születtek a kölykök… nem győzte őket számolni.

– Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc…

Már éppen közel akart lépni hozzájuk, mert a sötétben nem
látta jól, milyenek, amikor a szuka segítője véres szemmel elé állt
és rámordult.

– Nem úgy nagyuram! A vakon és süketen születő kölyköket
három  hétig  csak  az  anyja  nevelheti!  Ezt  még  önnek  is  illik
betartania!  A  falkában  ez  is  egy  olyan  farkastörvény,  mint
amilyeneket  ön  is  mindig  betartat!  Bármi  áron  is…  -  felelte
határozottan.

-  Jól  van,  no… csak… csak… -  hebegett  a  máskor oly  erős,
céltudatos, bátor, délceg, vad vezér.

– Tudom… csak… - mosolygott megenyhülten a bába, de azért
nem állt el a kicsik elől, és testtartásával jelezte, hogy jobb lesz, ha
az úr elmegy…

Fantom bánatosan hátat fordított s visszament a sziklaszirtre
üvölteni.  Ám ez  a  vonyítás  már  mást  mondott,  mint  az  imént.
Ebben már benne volt az öröm, de az is, mennyire sajnálja, hogy



három hétig nem lehet velük.

A magányos farkas szívszorító kiáltása hallatszott…

Másnap reggel a segíteni érkező bába már messziről látta, hogy
valami baj van, Fatime ugyanis rémülten laposakat pislantott.

– Mi történt úrnőm? – kérdezte aggódva.

– Jaj! Ne is kérdezd! – takargatta előle a kicsiket.

– Úrnőm… tudom, süketek, vakok, és magatehetetlenek, de ez
teljesen természetes! Ilyenek a farkaskölykök! Nem kell megijedni!
Láttam én már ilyet sokszor, azért én segítek! Öt, vagy tíznaposan
talpra állnak,  tíz-tizenöt nap,  mire kinyílik a kezdetben égszínű
szemük, és ha minden jól megy, hét-kilenc hétig szopnak, utána
majd  közösen  etetjük  őket.  Ez  teljesen  normális,  minden  jobb
farkas  családban  így  történik!  A  kölykök  nevelésében  aztán  a
csapatunk összes tagja részt vesz, majd meglátja, még visszahányt
eledellel is tápláljuk őket… nem lesz semmi baj, minden rendben, a
legnagyobb rendben! - magyarázta Luna.

Remélte,  hogy  a  beszédével  sikeresen  megnyugtatta  a  friss
farkas mamát. Fatime azonban még kételkedett.


