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“A mélyen érintett gyász megkövetelte, az ígéretem megtartását,
ami most az Önök kezében van. Ez egy búcsúzás, tiszteletadás és
minden nagyrabecsülésem jele, egy igazszívű könyvtárosnak, aki

meg szeretette velem a könyvet és a hálám, hogy a barátja
lehettem.

Nyugodj békében, Kisanya!
A szerző

Az öregember és a farkas
Tavaszodott, a virágok itt-ott már nyíltak, de a hűvös szélben

kicsit fázósan remegtek.

Mintha félnének, hogy újra visszatér a nagy hideg tél és a fehér
hótakaró.  A fenyők is bólongattak,  mert a szél,  ami észak felől
érkezett,  feldúltnak  látszott,  mérgesen  rángatta  a  koronájukat,
majd  berohant  az  erdő  fái  közzé.  Végigiramodott  a  kis  réten,
befordult  a  deres  ágakkal  szegélyezett  csapáson,  ahol  még
szarvasok  jártak  hajnalban.  Ezen  a  kitaposott  ösvényen  rohant
tovább a feldühödött szél, majd újabb és újabb járatokban nézett
szét,  mintha  keresne  valakit.  Ahogy  így  dühösen  vágtatott,
figyelmetlenül belebotlott egy nagy bokorba az út végén, ami egy
kicsit megszelídítette, ekkora már a dühe is elszállt a forduló után
éppen hogy csak cirógatta a selymes rétet, ami a bokrok tövétől



indult. Így megszelídülve kedves kis szellőnek tűnt, mintha szíve is
lenne, úgy járta körbe puha simogatásával a friss hajtásokat. A
napsugár még nem volt  erős,  de kicsalogatta az ágakon a pici
rügyeket,  miközben bevilágított  minden fa  tövébe,  ahol  a  kicsi
tavaszi fűszál próbált nagyobb lenni az árnyékánál. Itt ahol a vad
vihar is lágy szellővé szelídül, ebben a félre eső csendes völgyben
haladt  egy  ösvény,  amit  a  sűrű  bokrok  takartak  el  a  kíváncsi
szemek elől, volt egy nyílás, ahol először jelent meg a feje annak a
kis farkaskölyöknek, aki ebben a rejtett földalatti üregben született.
Ezen a késő délutánon nézett  szét először a nagyvilágban, ami
teljesen magával ragadta. Az anya már hat hete ápolta, tisztogatta
nagy  szeretettel,  kicsi  fekete  farkasát.  Az  örökké  nyughatatlan
kölyök,  amikor  az  anyja  elbóbiskolt,  azonnal  útra  kelt
kíváncsiságában, kilépve a nyíláson – rácsodálkozott a természetre.
A  lépésből  gurulás  lett,  a  gurulásból  pedig  ütközés.  Egy  nagy
fatörzs állta útját a kis csavargónak. Amikor már úgy gondolta,
hogy elég az új világból ennyi, akkor már sírdogálni kezdett. Az
anya, amikor észrevette a balesetet, morgott egy kicsit a csavargó
fiára, de megbékélve a kíváncsi természetével – finoman a szájába
fogta óvatosan, hogy meg ne sérüljön – újra a meleg, biztonságos
kuckóba tette. Ismét morgott hozzá, hogy máskor ne siessen és
legyen jó, mint a testvérei, akik békés és türelmes farkasok, de a
korholás is szelíd nézéssé vált és csodálatos dolgot érzett a büszke
mama - szeretetet. A nap már lemenőben volt az égen, amit a kis
kíváncsi szintén nagy érdeklődéssel figyelt, mert ez is azok közzé
tartozott, amit még nem ismert. Örökké fészkelődött, mint most is,
az anya ismét türelemre intette, elrendezte a kicsiket, hogy mind a
hármat lássa, majd elkezdte a világ dolgait mesélni a tudatlan kis
farkaskölyköknek. A világ – gyerekek egy nagy-nagy erdő, amiben
a mi életünk zajlik. A nagyapám mesélt egy másik világról is, egy
másfajta élőlényről, akiknek a neve – ember és sokan vannak, a
farkasok  csak  kétlábúnak  hívták.  Ezek  közül  az  egyik  volt  a
nagyapátok  barátja,  vagyis  a  cimborája.  Ezért  hívták  a
nagyapátokat cimborának. Nektek nem kell tudni mindent arról a



másvilágról, mert ha van is, nagyon távol esik tőlünk, olyan távol,
amit farkas elképzelni se tud és nem is kell.  Nekünk arról kell
tudni, hogy létezett egy ember, akinek a simogatása kellemes volt
és baráti érzéseket ültetett a farkasok szívébe. Minden farkasban
van egy kicsi szeretet, de a nagyapátok barátja megmutatta, hogy
sokkal több jóság is lehetséges. Ő tanította meg a farkasoknak,
hogy a baráti érzés fontos és további jó gondolatokra sarkall, mert
a falkában élő farkasok is egy nagy baráti közösség, aminek az a
feltétele,  hogy mennyire becsüljük a társainkat,  testvérereinket,
szüleinket,  tőle  tanultuk  meg  az  igazi  tiszteletet.  Az  emberi
beszédet is értette a nagyapátok, így tudta meg azokat az emberi
érzések által finomított tudást – amivel még jobbá tette a falka
tagjait, s jobb életet teremtett. A ti nagyapátok okos és szigorú
vezér volt, azt beszélik, hogy a legnagyobb harcos ezen a földön, a
legodaadóbb barát.  Apátok is  tőle  tanult  minden fontos dolgot,
hogy tiszteljük társainkat, a barátságot és hogy e-szerint éljünk. A
kis nyíláson keresztül megjelent az ezüstösen fénylő hold, magasan
a fák koronája felett és a kis farkaskölyökből kikívánkozott egy
erős, vékony vonyítás. Nem tudta volna megmondani miért tette,
csak úgy kijött belőle, ahogy meglátta a fénylő holdat. Az anya
mordult  egyet,  s  a  kicsi  rögtön érezte,  hogy  most  haragszik  –
bocsánat,  mondta halkan és levette a szemét a holdról.  Milyen
furcsa ez a világ – gondolta a kisfarkas – és a lábaira hajtotta okos
fejét.  Ilyen  a  vadásznivaló  este,  tele  titkokkal,  izgalmas
árnyékokkal és gondolatban elindult felfedezni a nagyvilágot, ahol
Ő egy nagy bátor farkas. Őt választották vezérnek, aki vezeti a
támadást, árkon-bokron keresztül rohan és leteríti a nagy vadat,
aminek  olyan  ágas-bogas  van  a  fején,  mint  a  fa  ága.  Ezek  az
elképzelések  kavarogtak  a  fejében,  amit  anya  és  apa  mesélt  a
nagyapa életéről.. De amikor felébredt a valóságra, akkor csak egy
kicsi kis farkas volt, aki a világból még semmit se értett, semmit
sem látott, de már nagyon szeretné megismerni. Annyi minden van,
ahol  játékos  örömök  várnak  rám  és  más  pajtásokat  is
megismerhetek.  Mikor  növök  én  már  meg,  kérdezte  magától



sóhajtva, és újra becsukta a szemét és ismét visszazuhant a mesék
világába, ahol tovább vívta büszke győzelmeit a falka élén, amit az
anya meséje nyomán elképzelt a nagyapáról, akinek az ember volt
a barátja és úgy hívták, hogy Cimbora. Az anya újra rájuk nézett,
eligazította a kis farkasokat és nagyon komolyan folytatta, hátrébb
az idősebb testvérei is feszülten várták a régen megígért történetet.



1
A ti  nagyapátok  nagyon erős  farkas  volt,  hatalmas  példány,

messze  az  erdők  ura,  félelmet  nem  ismerő  vezető  -  a  társai
messziről  kerülték  tekintélyt  parancsoló  nézését.  Szigorú  erős
egyéniség, nem ismerte az irgalmat, nem ismerte a lágyszívűséget,
csak  is  az  élet  törvényeit  tartotta  szem előtt,  aminek  az  első
szabálya az, hogy élni kell. Sok környékbeli falka megtapasztalta,
aki  bemerészkedett  az  Ő  területére.  Nem  kegyelmezett  a
betolakodónak, de Ő maga is szilárdan betartotta a szabályt. Népes
falkáját felvirágoztatta, egészséges volt minden tagja, a kicsinyek
is szépen fejlődtek.

Az élelemmel soha sem volt gond és az idősek is megbecsült
tagjai voltak. Élni kell, s ez akkor vésődött bele, amikor találkozott
az Emberrel, a barátjával. Cimbora apja is öregedő volt már, bölcs
és  okos,  Aki  mindig  feltalálta  magát  a  zsákmány  szerzésben,
legendás  volt  az  érzéke a  hirtelen,  váratlan  rajtaütésnek.

Mondta  is  neki  gyakran,  okos  vagy  fiam,  örökölted  az
észjárásom, a lázongásaidban igazság is van, de semmit nem érsz,
ha nincs hozzá meg az erőd. Nem elég, hidd el fiam, meglátni a
környezetedben a jót, azért tenni kell, hogy érvényt szerezz neki, a
falkavezérség nem az észre épül és nem is az igazságra. Ahhoz,
hogy falkavezér legyen valakiből, elég, ha kegyetlen és erős, sőt a
legerősebb - nem kell hozzá más. Kérlek, ne lázongj. Te egy nagyon
jó farkas vagy, jó fiam vagy, de az állat életében nincs helye az
érzelgőségnek.  A  kétlábúak  is  erre  járkálnak,  arra  is  ügyelj,  a
szagukat messzire elkerüld, és nehogy rád pillantson. Akkoriban
még voltak erre a másik világból azok a lények, akik két lábon
jártak és furcsa szaguk volt.

A nagyapátok apja - örökké felfedező útra indult - mert szükség



volt az élelemre a falkának, de a két lábon járók mindenütt ott
voltak, a környéket belepte az Ő szaguk. Félni kellett tőlük, mert
nem  ismertek  kegyelmet,  ahogy  egy  példányt  is  megláttak  a
farkasok nemzetségéből,  azonnal leterítették,  s már a családjuk
hiába  várta  haza.  Nem értették,  de  úgy  gondolták,  hogy  nem
érdemes  a  szemük  elé  kerülni,  mert  a  nézésük  halálos,  ha  a
szagukat  érezték,  csak  óvatosan  tudtak  átmenni  a  túlsó
vadászmezőkre,  ahol  mindig  kövér  szarvasok,  őzek  legelésztek.
Egy  nap  az  Ő  apja  sem  tért  haza,  mert  a  két  lábon  járó
megpillantotta. A falka átosont egy sötét éjszaka a túlsó oldalra,
sokáig tartott még ráleltek a megbújt szarvasokra, - miközben az
idő elrepült, a falkára rásütött a reggeli napsugár, így már nem
mertek  visszamerészkedni.  Idegen  vadászterületen  voltak,  ami
nagyon nagy óvatosságot igényelt,  teljesen zajtalanul,  megbújva
voltak  kénytelenek  várni  az  estét.  Csendben  vártak,  fáradtan
elpihentek, mindenki meglapult egy-egy sűrű bokor alatt. A nap
már magasan járt, s a meleg is kibírhatatlan volt, amikor a terület
farkasai  felfedezték  a  szarvasok  lemészárlását,  ekkor  kezdték
keresni  a  bűnösöket.  Akikre  rátaláltak,  menekült  amerre  csak
tudott,  nagyon sokan voltak a  támadó hazaiak.  Szürke,  a  falka
vezetője tanácstalan volt - félt és remegett - de a nagyapátok és az
apja  csendre,  lapulásra  intette  őket  a  környezetükben.  Akiket
felfedeztek, azok menekültek amerre láttak, hatan hatfelé, így a
támadók azok után vetették magukat. Nagy volt a riadalom, nagy
volt a fejetlenség, már nem volt más választás, menni kellett, elült
a rajtaütés vihara és a támadók jó messze voltak. Cimbora, az apja
és néhány megmaradt farkas, szépen, csendben elindultak hazafelé,
de  az  útjuk  a  kétlábúak  tábora  mellett  vezetett  el.  Nagy
óvatosságot,  ügyességet  igényelt  a  veszélyes  területen  az
áthaladás, egy bokor alatt bújt meg a fiatal Cimbora az apjával,
amikor látták, hogy három farkas oson át a csapáson, akkor az apja
is nekilódult, biztonságosnak ítélve, de éppen akkor lépett ki egy
ember  a  bozót  takarásából  -  már  késő  volt  minden,  a  kétlábú
megpillantotta az apját is. Így lett a nagyapátok árva. Innentől - a



fiatal kora ellenére, neki kellett az élelmet a családnak biztosítani.
Az életben gyakran megesik, hogy a gyerek szülő nélkül marad.
Viszont a falka nem volt nagyon erős, a vezér gyengesége miatt
szétzüllött a közösség, az apja találékonysága is nagyon hiányzott.
Egymaga egy farkas nem sokra megy, az élet is társas viszonyra
épül és az erő is a többségben tud jól kidomborodni. Ezeken a
dolgokon sokat gondolkodott, de a legjobban az tűnt fel neki, hogy
a vezér  nagyon számító  és  aljas,  gyenge vezető,  a  falka  tagjai
kedvükre csatangolnak, a kötelességeiket elhanyagolják.

Valami  nincs  rendben  ezzel  a  Szürkével,  ez  volt  a  neve  a
vezérfarkasnak. Az idősebbek sokszor megmorogták, ha szóvá tette
és azt mondták, hogy Te csak erősödj meg, mert csakis akkor van,
s lesz beleszólásod a falka dolgaiba. Te a rangsor legalján vagy
fiam és örülj, ha nem űznek el, mert akkor véged. A két lábon járó
már nincs a közelben, elmentek végre, ez jó, már a szagukat se
lehet érezni, de attól még nem lett a családnak több élelme.

Így  történt,  amikor  egy  őzet  becserkészett,  ekkor  a  Szürke
rátámadt és beleharapott. Nagyon fájt a marás, de még jobban,
hogy a zsákmányát, amit a családnak szánt, elvette. Olyan tettre
szánta el magát, aminek a falkában nincs helye, bármennyire is
jogos a felháborodása, de elvesztette a fejét.

Nekitámadt a falkavezérnek, védve a jogos zsákmányát.

Azt tudta, hogy nagyon gyenge hozzá képest, abban is biztos
volt, hogy sokkal veszélyesebb a harapása, ha közelharcra kerül a
sor.  Így  csak  ingerelte  pimaszul,  a  fiatalságánál  fogva  sokkal
fürgébb és gyorsabb volt, mint az idős szürke farkas. Kergetőztek
egy ideig, amikor már látta, hogy az öreg kezd fáradni, még jobban
bőszítette, gyengének, ostobának nevezte, rossz vezetőnek. Ekkor
már  minden farkas  ott  volt  a  falkából,  s  várták  a  végét,  mert
mindenki tisztában volt azzal, hogy szürke megöli a kis senkit.

A  falka  még  nem  ismerte,  szinte  még  gyerek,  hogy  mer



ellenszegülni  a  falkavezérnek?

Vélekedtek  a  vének,  ez  a  viselkedés  teljesen  szokatlan  a
farkasok  között,  a  legidősebb  se  emlékezett,  hogy  ilyesmi
megtörtént volna. A farkastörvények nagyon szigorúak, ebben az
esetben  sem  lesz  másként,  bármi  lesz  a  küzdelem  vége,  a
lázadónak  menni  kell  -  halál,  vagy  kiközösítés.

Mikor már kifárasztotta az öreg farkast, akkor támadt rá teljes
erőből, minden vesztenivalóját feledve, egy harapással elkapta a
vezér álla alatt a nyakát és lehúzta a földre, a nagy szürkefarkas
erőtlenül rogyott össze és kilehelte a lelkét. Az övé lett a hús, az
ennivaló,  a  túlélés  záloga,  üvöltött  diadalmasan.  A  rokonai
hallották a hírt, de nem szóltak, csak sunyin körülnéztek. Minden
családtag  idős  volt  és  éhes,  maguk  már  nem  voltak  képesek
nagyobb  vadat  ejteni.  Nagy  morgással  állták  körbe  a  nehezen
megszerzett ételt, szakították, marcangolták, ahogy csak bírták. Az
éhség az nagyúr, családot, barátságot rombol a kényszer. Amikor a
győztes megelégelte az evést - egy kicsit távolabb leheveredett.
Akkor látta, hogy a falkából egy nagyobb csapat tart felé. Ezeket is
az  éhség  hozta  ide  -  gondolta  magában  -  de  nem ez  történt.
Elhaladtak  a  véres  tetem  mellett,  csapatokba  szétszóródtak,
összehangolt támadásra készülődtek, védekező állásba állt, mert
felismerte a szándékukat.  Körbe körbejártak körülötte,  várták a
megfelelő  alkalmat  a  kivégzésére.  Sokan  vannak  gondolta,  de
mielőtt  meghalok,  egy-kettőnek  ellátom  a  baját.  A  farkasok
támadásba lendültek, egyszerre többen rontottak rá, harapták ahol
érték mindenáron el akarták pusztítani. A legádázabb támadói, a
rokonai voltak, akik az imént ettek az őzből. Az örökké éhes, sunyi,
haszonlesők, de az evésnél mindig a legelsők a falkában. Először
még védekezett, sikerült is visszaverni őket, de a következő már
olyan erős támadás volt,  hogy szinte  az  egész sereg egyszerre
rontott rá, ekkor felmérte az esélyeit és menekülésre fogta a dolgot.
Így bemenekült az otthonába, amennyire csak tudott igyekezett a
másik járaton kijutni,  távol  ettől  az eszeveszett  bolond falkától,



ahol igazság nincs, a bátorságot, a család szeretetét nem értékelik.

Ahogy kijutott a nyíláson, a járat túlsó végén, körülnézett, nem
volt  farkas  a  közelben,  akik  most  már  az  ellenségei.  Az  erdő
csendet,  békét sugárzott.  Meleg volt,  a nap éppen a feje felett
ragyogott az égen. Buta farkasok, gondolta és azonnal bevetette
magát a sűrűbe. Rohant, hogy senki se vegye észre a nyomát, most
az életéért futott, ellenséggé vált, elűzték az otthonából. Kiűzött
lett,  magányosan  kitaszított  életre  ítélve,  ami  egy  gyenge
farkasnak a  biztos  halál.

Nem volt  még tapasztalt,  hiszen fiatal  volt  és  fejletlen,  s  a
rászakadt magányossága miatt is kétségbe volt esve - senkije nincs
többé – gondolta, de élnem kell  -  mondogatta magában, valami
belső kényszere mondatta vele ezt. Élnem kell!

A szégyen égett benne - a kitaszítottság érzésével vegyülve - az
igazsága és a meg nem értésének a dühével tombolt. Eszét vesztve
suhant a fák között az ismeretlen felé, az erőteljes rohanásban a
nyiladék  végén  későn  vette  észre  a  szakadékot.  Mikor  kiért  a
semmibe, eltűnt a lába alatt a talaj, majd megrémült.

A repülésből hatalmas esés lett,  iszonyú fájdalom hasított az
oldalába, valaminek nekiütközött, most már csak azon volt, hogy a
gurulását  és  az  ütéseket,  amit  a  fatörzsek  okoztak,  valahogy
fékezze, de nem tudta, túl súlyos és nagy volt a lendület. A körmeit
belevájta  a  lábai  elé  került  növényzetbe,  de  nem  sikerült
megkapaszkodnia. Csak gurult a test, lejjebb és lejjebb a szakadék
aljáig.  Ebben  a  részben  folyt  a  környék  folyója,  gyönyörű
kanyargós,  csendes  folyású,  életet  adó  víz.

A  partján  hatalmas  növények  fejlődtek,  a  mindent  eltakaró
bozót húzódott a kellemes partján.

A  lágyan ívelő  kanyarnál,  egy  sűrűn benőtt  kis  öbölben ért
földet a szerencsétlenül járt farkas, ahol a megsebzett élettelen



teste elterült. Nem volt nagy hajlat, de jól benőtte a cserje és a gaz,
így senki se fedezhette fel, csak a folyó felől volt nyitott, el volt
rejtve a kíváncsi szemek elől a mozdulatlan, törött test.

Nem lehet tudni, mennyi idő telt el, talán pár óra, talán egy nap,
amikor megmozdult.

Nem tudta mi történt és nagyon nehezen tisztult ki a látása is,
szédült,  de  megpróbálta  magát  a  vízhez  vonszolni.  Nagyon
kiszáradt a torka, szomjas volt, égett a teste, nem tudott lábra állni.
Minden erejét össze kellett szedni, hogy a fejét felemelje, ivott a
friss hideg vízből, de aztán lecsuklott erőtlenül a folyóba. A szája
megtelt vízzel,  lenyelte és újra és újra csak nyelte a hűs vizet,
amikor már érezte, hogy elég, nehezen, de sikerült megfordulnia.
Most a feje volt kint a parton a teste pedig a hideg folyóban. Így
jobban  érezte  magát,  a  hideg  víz  jót  tett  a  lázas  testének,
mozdulatlanul  feküdt,  erőtlenül,  de  élt!

Egyszer  csak  a  víz  erőteljesebb  csobogását  hallotta  a  háta
mögött,  egy csónak úszott  le  a  folyón,  kisebb lapátcsapásokkal
irányították  az  öböl  felé,  -  annyi  ereje  sem  maradt,  hogy
megforduljon, pedig emberszagot is érzett. A kétlábú - gondolta,
behunyta a szemét - ha meglát végem, jutott eszébe a nagyapja
halála, a kis csónak egy embert hozott a víz hátán.

Mikor  a  kikötéshez  készülődött,  akkor  látta  meg a  sebesült
farkast.  Veled meg mi történt te Isten szörnyszülöttje -  mondta
kedélyesen, miközben mosolyogva kikötött a parton.

Kiszállt  a  csónakból  s  csak  vakargatta  a  fejét,  amikor
meghallotta a halk nyüszítést. Na! Te még élsz farkas koma?

Mi történt veled széles e világban?

Hiszen Te nem vagy varjú - mondta az öreg nevetve, miközben
felnézett a hatalmas meredek aljából, egészen fel vagy száz méter
magas, fenyőfával sűrűn benőtt partra. Na, ha Te onnét leestél - és



életben maradtál, akkor veled a jó Istennek valami fontos dolga
van, jelentette ki őszintén. És ennek a nagy ügynek én nem akarok
az  akadálya  lenni,  mert  Isten dolgát  segíteni  kell,  beszélte  így
magában az öreg - és felvette az ölébe.

Jó  súlyod  van  te  bestia,  miközben  berakta  a  csónakjába,
eligazította  a  testet,  hogy  biztonságban  legyen,  majd  maga  is
beleült. Fogta az evezőket meglökte magát vele, és kikormányozta
a nyílt vízre a csónakot.

Nem mentek sokat, mert az otthona nem volt messze a földet
éréstől, csak éppen a másik oldalon a víznek. Az öreg bevitte a kis
házába az alélt testet, mert az ismét olyan állapotban volt, mintha
nem lenne benne élet. Letette a földre, vizet hozott neki a folyóból,
elétette királyi módon, mert az egyik pléhtányérját fogta be, hiszen
nem mindennapos vendég nála egy farkas. Aztán kézbe vette a
lábát és végigtapogatta, mintha keresne valamit.

Minden porcikáján végignézett, a nyílt részeket kimosta vizes
ronggyal,  kitisztítva  a  sebeket,  majd  fehér  sebporral  beszórva
ellátta  a  beteget.

Ahogy bevégezte a gyógyítást,  fát  tett  a tűzre,  és a tűzhely
tetejére egy lábasban vizet kezdett el főzni.

Egyedül élt itt az öreg, csendes magányban. Szerette az erdőt,
szerette  a  folyót.  Az  erdő  mindent  megadott  neki,  amire  egy
embernek szüksége van.

A folyó az aranymosáshoz volt elengedhetetlen, na és az élethez.
A természet szerelmese volt, nagyon igyekezett ezzel a jó szívű
társsal - barátságot tartani. Csodának tartotta azt, ami körülvette,
szerette a hatalmas erdőt, a fákat, virágokat, és az állatokat. Soha
nem kedvelte a várost és nem is vágyott az emberek társaságára.
Csendes és egyszerű, visszahúzódó ember volt,  nem követelőző,
nem kívánt sokat az élettől, de amit kapott, azért hálás volt.



Csak nagy ritkán ment be a városnak hívott településre, mert a
kemény munkával kibányászott kevés aranyát vitte be, aminek az
árából feltölthette szerény készletét. Nem barátkozott senkivel, de
nem is ismert senkit, kivéve a boltost, vele se sokat beszélgetett,
csak a legfontosabbat. Bár néha jólett volna emberi szót váltani, de
valahogy tolakodásnak érezte, így letett róla.

A kereskedő szerette a titokzatos csendes öregembert, aki nem
alkudozott  vele,  soha nem vonta kétségbe a mérését.  Megesett
néha  napján,  hogy  nem  volt  biztos  benne,  hogy  a  megfelelő
értékben mérte fel az aranyat, ilyenkor áruval egyenlítette ki a vélt
tévedését.

A kereskedő becsületességét mindenki elismerte, jó szándékú,
egyszerű embernek ismerték. Ő is tisztelte az emberben az embert,
az öreget is, aki régi vásárlója volt már nagyon régen, a bányájából
élt itt a környéken, valahol az erdőben.

Ma már  nem is  a  gazdagságért  bányászott  aranyat,  mint  a
szerencse és a gazdagság jelképe, inkább csak az életét tartotta
fenn belőle szerényen. Nem adott neki a sors nagy szerencsét, csak
annyit hogy itt lehet a vadonba, ahol jól érezte magát és ma már
tudja, hogy ez a legnagyobb szerencse, amit az élet adott neki.
Majdnem hogy boldog volt  így a  természet  lágy ölén,  csakis  a
létfenntartásához  szükséges  megszokott  dolgokért  ment  az
emberek  közé.  Nem volt  izgága,  inkább  szelíd  és  békeszerető,
megértve a környezetét, a vadont.

A  magány  már  megszokott  volt,  hiszen  akivel  elindult,  a
felesége, rég nem élt, hogy egyedül maradt, az élete nagy része is
tovaillant, megbékélt a társnélküliséggel az otthonával, az erdővel.
Végignézte  a  párja  elmúlását  és  úgy  döntött,  ha  a  Jóisten
akaratából életben marad, addig Ő itt vigyázza hű párja sírját, aki
20 évig volt a felesége. Hűségesen követte, bárhová ment és úgy
ment el, hogy hű maradt az esküjéhez, aminek már tíz éve.



Gyerekük nem született, de annak a fájdalomnak már vége, s
újjak jöttek a lélek napjaiba, amit úgy hívnak élet. De az utolsó
időkben már az sem fájt nagyon, mert megpróbált megbékélni a jó
Isten akaratával. Szelíd elfogadással élte egyszerű hétköznapjait. A
nappalok lassú, de megszokott mederben folytak, tette a dolgát,
miközben, meg-meg állt és elgondolkodott a régmúlt eseményeken.
Régebben a napi teendőit elvégezve, írogatott, olvasgatott, de ma
már ezekkel is felhagyott. Inkább a természet gyönyörű meséjével
tele írt lapjait forgatta csodálattal, amiből megérteni vélte az élet
tanulságos  eseményeit.  Szerette  a  nap  minden  szakát,  de  a
legjobban a reggeleket, amikor új nap virradt az erdőn madárdallal,
vagy anélkül, de minden gyönyörűségével. Nem kapaszkodott az
életbe, de nem is volt ellene. Isten, amit tesz az jó, mondogatta és
így  leegyszerűsítve  az  élet  lényegét,  sokkal  egyszerűbben  is
fogadta, könnyebb is volt így, nem rontotta el kedvét sóhajtásokkal.
Volt  egy  kis  veteményes  kertje,  -  amibe  kukorica,  krumpli,
sárgarépa és bab is  termett.  Volt  egy őzikéje,  akire rátalált  az
erdőben, de megesett, hogy öt kis árvája is akadt egyszerre, őz,
szarvas,  medve.  Csinált  nekik  egy  elkerített  területet,  hogy  a
vadállatok ne tudjanak hozzájuk férni, így a folyótól a házig és a
háztól tovább a füves rétből is belevéve körbe kerítette, a bánya is
benne volt, így egy teljesen bekerített hátsó udvart kapott. Itt volt
az  állatoknak  egy  fából  szerkesztett  masszív  ól,  szerszámos,
amihez egy kicsi műhely is tartozott és egy kemence füstölővel.
Néhány  csirkéje  is  volt  minden  évben,  két  kecskéje,  amit  egy
hazafelé tartó szerencsés aranyásótól kapott.


