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Első fejezet
Benső hang parancsa vagy miként határoztam el, hogy megírom egy tehén emlékeit.

Emlék egy hóesésről

Villámlással teli dörgős éjszaka volt, az őrült zaj és a rossz időjárás zűrzavara végül felébresztett.
Felébredtem, félálomban voltam.

- Hé, barátnőm, jó barátnőm, elérkezett a pillanat! Vagy nem? Itt van már az idő, vagy nem? –
szólalt meg bennem egy benső hang. Ebben a félálomban voltam, amíg fel nem ébredtem.

- Nem hagyod itt ezt az elbátortalanodott és gyümölcstelen házat? Nem akarsz egy gyümölcsözőbb
és fénylőbb világot? Mondd gyorsan és világosan: már itt az idő, vagy nem?

Benső hangomnak nagyon szelíd nyelve van, és valószínűleg nem úgy beszél, mint a legtöbben. A
„füvet” fűnek, a „szénát” szénának nevezi; véleménye szerint, hogy „füvet” mondjunk, ezt kellene
mondani: a fű, gyógyító étel, melyet a föld teremtett a számunkra és a „szénára” azt mondjuk: étel,
de  nem  annyira  gyógyító,  az  ember  ősszel  megszárítja.  Igen,  így  beszél  a  benső  hangom,
tulajdonképpen  túl  hosszan  szól,  ha  valamit  ki  akar  fejezni,  majdnem  mindenkit  elfáraszt  az
elbeszéléseivel. Az embernek türelmesnek kell lennie, hogy ne bőgjön akkor, amikor őt hallgatja. Még
ha felnyögnék is, hang nem szakadna ki belőlem, mert ha kiszakadna, az ember semmit sem tehetne
ellene.

- Az ember nem tudja az Őrangyalát meggátolni – így szóltam egyszer, amikor nagyon fiatal voltam
– mondta Bidani a vén tehén.

- Ki kellene ennek a tudatnak elégítenie. A legjobb barátnőd, aki veled van ebben az életben és
begyógyítja  az  egyedüllétet.  Ha  bármiről  döntened kell,  akkor  hallgass  rá:  a  legjobb  választási
lehetőséget fogja számodra adni. Amikor kockázatot vállalsz légy nyugodt, bízd az életedet Őrangyal
odra, irányítani fogja lépteidet.

- Az embernek joga van szabadon hinni? – kérdeztem Bidanit.

- Természetesen – mondta ő büszkén, nagy tapasztalataira hivatkozva.

- Bocsáss meg, de egyetlen szavadat sem hiszem.

Erre mit mondjak neki? Kétségtelen, idősebb volt, mint én és nagyon szeretett mesélni. Eddig sem
magyarázta meg, mi az Őrangyal, ezért inkább nem hiszek. Olyankor, amikor valami világos, például
meglátva a füvet és a barátnőmet hallgatva, amint azt mondja ez fű, megszagolom, igen, ez fű vallom
be. De máskor, mikor nincs bizonyíték és a bizonyíték meg sem szagolható, inkább hitetlenkedek.
Miként egy régi közmondás mondja:

„Mit gondolsz az életről?
Csak higgy el mindent és aludj!”

Az élet, egyáltalán nem ilyen, buta libának lenni; birkamód cselekedni, az igen.

- Félreértettél, fiatal barátnőm - mondta az öreg Bidani. Az Őrangyalt nem lehet megszagolni.
Szellemlény, aki bensőnk egyik sarkában található anélkül, hogy ott helyet foglalna el.

- Megérdemled birkaléted – mondtam szemtelenül, megfordultam és elmentem.



Mindegy,  hogy hiszem vagy sem,  benső hangom mindig  ott  van,  el  kell  fogadnom ennek a
valóságát, akár tetszik ez nekem, akár nem. Hívhatom őt akár Őrangyalnak, Léleknek, Hangnak vagy
bármi másnak nevezzem, mindig ott van bennem, mint a nyelvem, sőt még közelebb.

- Minek nevezzelek? – kérdezgetem őt már régóta, azóta biztos, hogy beszélni tudok vele.

- Legyen a tetszésed szerint, kedves barátnőm. Utasításaid szerint cselekszem, a szolgád vagyok.
Mindig azt mondom, nagyon szeretem ezt a szolgálatot.

- Természetesen, miért ne? De kérlek, válaszolj arra, minek nevezzelek?

- Bocsáss meg barátnőm, de nem sokkal ezelőtt már kifejtettem, mindig engedelmeskedem neked.
A főnöknek illik megkeresztelni a szolgálóját.

- Igazán makacs vagy! – mondtam végül haragosan –. Makacsabb, mint egy szamár! Nem tudom,
hogy te Őrangyal vagy-e, vagy rossz szellem? Nem ismerem annak okát sem, miként lehetsz a
bensőmben, de; hogy milyen vagy, ezt nagyon jól tudom. Mindig a saját akaratodat kívánod valóra
váltani; ilyen vagy!

Amiért ennyire felbőszítettél úgy döntöttem, hogy Őrangyal helyett a Makacskodó nevet adom
neked. Mostantól számomra te csak makacs, csökönyös leszel, tehát Makacskodó, Csökönyös, Konok
és Megátalkodott vagy.

- Az ember nem mondhatja, hogy a világon ez a legszebb név – hallottam –, de nem is legcsúnyább.

Előítéletem ellenére, kezdetben nem gondoltam rosszul, már ami bensőm Makacskodását illette.
Úgy gondolom, hogy azoknak van igazuk, akik a bensőmről tárgyalnak velem. Időről időre a legjobb
barátnőmnek tűnt; jó barátnő a kellemes pillanatokban, még jobb a kellemetlenekben; amikor hozzám
szólt, örömmel hallgattam. Emlékszem életem első telére. Elkísért! Akkor barát volt! Minden egy
havas napon történt.

- Kitűnő barátnőm, havazik – mondta a bensőm –. Havazik, és távol vagy az otthonunktól. Jó lenne,
ha elkezdenél lemenni a hegyről.

- Lemenni? Menj le te, ha akarsz! – válaszoltam mogorván. Ekkor láttam először havat életemben,
a hópihék hidegen csiklandoztak és nem látszottak veszélyesnek. Ezért nagy gonddal ettem tovább a
füvet, és meg kell mondanom, hogy nagyon szeretem a rövid és lédús hegyi füvet. Soha nem tudtam
hozzászokni a síkságon lévő rossz és vizes ültetvényekhez.

Nem tudom, hogy mennyi idő telhetett el a fű evésével anélkül, hogy a fejemet felemeltem volna,
nem lehetett hosszú, legalábbis nekem nem tűnt hosszúnak. Lehetett félóra vagy egy óra. Mivel
havazott hamarosan nem tudtam tovább enni. Kitátottam a számat, tele lett jéggel. Ezt a disznóktól
tanultam,  de  egyszer  csak  lenyeltem  egy  jégdarabot,  ez  nagyon  megrémített.  Ördögi.
Felegyenesedtem,  körülnéztem.  Ekkor  féltem,  igen.  Igazából  a  látvány  volt  félelmetes.

Sötét szikla és hó, semmi mást nem láttam. A legelő, ahol ettem fehér és a többi legelő is mind
fehér volt. A legelőtől hazavezető út eltűnt, nem volt sehol; eltűnt a fehérségben.

- Most hogyan fogok hazamenni? – kérdeztem önmagamat, közben a sötét szikla felé léptem.
Féltem. Bőgtem egyet, hogy a barátom meghalljon; mert, ha választ kapok, megtudom a hazafelé
vezető irányt, de a csend úgy elnyelte a hangomat, miként a béka nyeli el a legyet. Újra csend lett, a
hó fehérsége és a szikla feketesége látszott csak. Közben a benső Makacskodóm csendben volt. Úgy
tűnt megharagudott az előző rossz válaszom miatt.



Amikor az első csillag megjelent az égen,  a fehérség még fehérebb lett.  Így volt  ez,  amikor
megjelent a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik csillag. A sorban a következő a Hold volt,
amelyik igen, változást hozott, mivel némi árnyékot adott a vidéknek. Ennek ellenére sötét volt. A hó
fehérsége foglalt el mindent. Unottan álltam a fehérség közepén, miként ezt egy régi közmondás
mondja:

„Hegy hó borítva, tehén unatkozva.”

Ez a tehén én voltam. Igen, nagyon untam magamat. De hol van az út, melyen hazamehetnék?
Talán meg sem lesz? Igen, úgy tűnt nem lesz meg.

- Nos! Semmit sem szólsz? – mondtam a bensőmnek végül.

Tényleg tennem kell valamit, mert különben meghalok az unalom miatt.

- Valamit mondok, de nem azt, amit hallani akarsz.

Nyilvánvaló volt, hogy el volt magától ragadtatva, nem is említette, hogy a legjobb barátnőm. Ha
jól meggondolom, a Makacskodóm még túl fiatal volt, másként nem haragudott volna meg a rossz
válasz miatt. Rossz választ adok, és mégsem nyugtalankodik? De az biztos, hogy régóta az akarata
szerint cselekszem, igen.

- Szólj tehát! Unatkozom, bármit szívesen hallanék - mondtam.

-  Barátnőm, bocsánatot  kell  kérned!  Amikor  arra  kértelek,  hogy a hó miatt  menj  haza,  nem
engedelmeskedtél. Hiszen szabad vagy, tetszés szerint cselekedhetsz. De ahhoz, kedves barátnőm
nincs jogod, hogy csúnyán és ügyetlenül válaszolj. Először mindig a jól neveltség és utána jöhet a
többi.

Néztem a fekete szikla mellett jobbra, balra, előre és hátra: de még az út nyomát sem láttam.
Amikor az éjszakai sötétség megengedte, azt láttam, hogy a hegy fehér. Unatkoztam.

- Bocsánat! – mondtam végül.

- Már meg is bocsátottam, barátnőm – mondta vidáman Makacskodóm, – már teljesen elfelejtettem
mindent – felsóhajtott:

- Nézd csak, hol vagyunk most! – tette hozzá.

-  Hol? –  élénkültem fel.  Pontosan azt akarom tudni:  hol  vagyok most és innét hogyan tudok
hazamenni. De Makacskodóm másról kezdett el beszélni.

- A sivatagban, barátnőm. Szinte azt mondhatnám, hogy az égből érkezett hozzánk a sivatag,
porszem, porszem után. Milyen egyedüllét, barátnőm! Milyen szomorúság! Látom szomorú sorsunkat!

- Jelen van az a tehén, akit akarsz! – mondtam, mert tehénnek lenni soha nem tűnt a számomra
csodálatos dolognak. Véleményem szerint a tehenek, az élet átlagos útján minden lényeg nélkül
lépkednek és leginkább a birkákhoz hasonlítanak. Erről így szól a közmondás:

„Birkák és tehenek,
az egyik bátortalan,

a másik félénk.”
Makacskodóm teljesen ellenkezően gondolkodik erről. Az gondolja, hogy mi – tehenek – önmagunk



számára fontosak vagyunk és a többi állat alánk van rendelve. Ezen a napon is a hó magányomra és a
hóesésre figyelmeztetett, ellenem cselekedett, a fajtánk javára alkotott egy himnuszt.

- Nincs igazad barátnőm, nem kell ennyire lenézni magadat.

- Lehet – alázkodtam meg.

- Egyáltalán nem úgy van, barátnőm. A tehén nem akármilyen fajta. Különben is nézd meg, hogy
mi történik itt. Ki van itt, ebben a hideg sivatagban, ebben az egyedüllétben? Te egyedül, barátnőm.
Vagy másképpen fogalmazva, te a tehén. A tehén és nem a vakondok. De ősszel igen, az őszi langyos
melegben voltak itt  vakondok, lyukakat fúrtak és játszottak, de most hol vannak? Hol vannak a
földigiliszták?  A  hangyák?  S  a  többi  állat?  Sehol  sincsenek,  mert  a  föld  alá  menekültek,  egyre
mélyebbre és ki tudja, hol vannak most ezek a bátortalanok, lehet, hogy a föld mélyén. Mit szóljunk a
kígyókról és kúszómászókról, melyek a fűben siklanak? Vagy a szürke gyíkokról, akik a szikla alá
bújnak?  Mindannyian  egy  a  számukra  megfelelő  lyukba,  sarokba  mentek  aludni.  De  a  náluk
nagyobbak is elmenekültek. Például a madarak vagy a birkák, a disznók, a tyúkok. Igen barátnőm.
Mindegyikük elmenekült, te vagy itt egyedül, te a tehén vagy csak itt. A tehén persze tudja mi az
egyedüllét, mi a szomorúság és ezzel a tudattal fordul az élet felé. Igen, tehénnek lenni nagy dolog!
Igazán!

- Ezt nem tagadom – válaszoltam, csak néztem az előttem fekvő fekete sziklát. Igen, a félelem felé
fordultam és nem az unalom felé: elfáradtam ezen a hegytetőn és ez az idő hosszúnak tűnt, nagyon
hosszúnak. Mikor fog nappalodni? A világosság mikor mutatja meg a hazafelé vezető utat? De minden
hiába. Még éjfél sem volt, a Hold és a csillagok még sokáig fenn lesznek az égen. Ez pedig akaratom
ellenére sértette a büszkeségemet, hívtam az egyedüli barátnőmet, aki mellettem, velem volt.

- Hogyan menjünk el innét? – kérdeztem.

- Bocsáss meg barátnőm, de mindent én sem mondhatok meg. Ha mindent megmondanék, nem
használnád saját gondolataidat és összekevernéd az állati félelmet a félénk bárány természetével.
Miért nem gondolkodsz kicsit barátnőm? Ha gondolkodsz, hamarosan úton leszel hazafelé.

Ha nem lennék ebben a zavart helyzetben lehet, hogy lenne valamilyen elképzelésem. De ez a
helyzet  többé-kevésbé zavaró.  Igyekeztem visszaemlékezni,  mely irányból  jöttem ide,  hol  van a
házunk, hol az út? – de a fejemen nehéz kő lapult, amely meggátolta gondolkodásomat.

-  Nincs  egy  kis  elképzelésed  sem,  barátnőm? –  kérdeztem,  nem emlékszem,  hogy  még mit
mondtam. Szégyenszemre megalázkodtam Makacskodóm előtt. Nem tudok megváltozni, de egészen
biztos, ha tudnék, rögtön megrúgtam volna magamat. Ezen kívül Makacskodóm sem engedett, egy
tapodtad sem.

- Nem és nem, barátnőm, biztosan nem. Már mondtam, használd a fejedet, törd csak! Éjszaka van,
igen, a hó eltűntetett minden utat, de nem ez a gondom. Gondolkodj barátnőm, rögtön a házatoknál
leszel.

- Köszönöm, bah! – keményedtem meg, lógattam az orrom a havon fekve és a fekete sziklát
néztem. Hamarosan megfordultam az ellenkező irányba és arra is pillantottam. Így már nem láttam a
sziklát, csak az éjszaka sötétségét, elhatároztam megfordulok. Hideg volt, a bőröm, az egész testem
viszketett. Ezt gondoltam:

- Felállok és szarok egyet, meglátom szórakoztat-e.

De nem éreztem székelési ingert, így akarva akaratlanul tovább unatkoztam. Végül kinyújtottam a



nyakamat és nagy erővel elbődültem.

- De mi ez? Mi ez? Miért nem félek egészen! Ha nagyon félnék, nem unatkoznék annyira!

- Micsoda bőgés volt barátnőm! – mondta bensőm. Most ez a bőgésed lehet, hogy megoldja a
gondodat. A bőgésed biztos jelzés a farkasok számára, akik itt kószálnak ezen a hegyen. Ha nem
tévedek,  a  farkasok  nagyon  éhesek  manapság  a  rossz  időjárás  miatt,  hiszem,  hogy  nagy
gyönyörűséggel ennének meg egy fiatal, lágyhúsú tehenet. Nem csodálkoznék azon, ha hamarosan itt
teremnének. Biztosan már futnak is. Természetesen azt jól tudom, hogy bátor vagy és egy, kettő,
három farkas semmit sem tudna veled kezdeni. Két rúgás mindegyiknek és békesség! De figyelj!
Tömegesen jönnek: lehetnek vagy tizenhatan. Nem tudom, de én elmennék, elfutnék, elrohannék
innét. Egyszóval: nagyon rohannék!

Mit  mondott Makacskodóm? Mi ez a farkas mese? Farkasok? Éhes farkasok? Tizenhat farkas?
Honnét jött elő ennyi farkas? Remegés futott át a hátamon és farkamon, de elhatároztam, hogy nem
mozdulok innét. Tehén büszkeségem sem engedte, hogy másként viselkedjek.

- Csend, Makacskodóm! – mondtam engedetlenül. Tényleg farkasok? Ebben az évszázadban! Az
embernek elég balgának kell ahhoz lenni, hogy ezt elhiggye!

- A 20. században élünk barátnőm, pontosabban 1940-et írunk itt, a Baszkföldön. A háború miatt
Baszkföld is szenved, a nép éhezik, nagy a szegénység, kevesen tudják gondozni és tisztítani az erdőt,
az utóbbi időben azt hallani, hogy a hegyek tele vannak farkasokkal.

- Lehet ilyen hangokat hallani, de a farkasok már régóta semmit nem hallottak itt – mondtam
Makacskodómnak tovább fekve a havon. A farkam azért még remegett. Farkasok! Tizenhat farkas!
Tizenhat éhes farkas! Ellenünk egy tehén a személyemben. Nem vagyok bátortalan, hanem csak egy
tehén.

Hirtelen a fekete sziklának vágódott egy még feketébb duzzanat, amely úgy nézett ki, mint egy
faág. Ezen a helyen eddig csak hó és fekete szikla volt, most hó, szikla és daganat van. Egy pillanat
múlva megjelent a második duzzanat is, majd a harmadik. Negyedik. Hatodik, kilencedik.

- Mindegyik duzzanatnak füle volt, sőt még szeme is. Váratlanul felálltam.

-  Undorító  farkasok!  Tehát  mind  együtt  vannak!  Egyesével  érkeztek,  kölcsönösen  felmértük
egymás erejét! – azt mondtam nekik, vagy nem, mégsem mondtam csak képzeltem, hogy valamit
mondok nekik.

- Barátnőm, gondolkodj egy kicsit! – mondta ekkor Makacskodóm. Hol van a házad? Hol lehet?
Ekkor fényt láttam. Nem a hegyen vagyok? Nem fenn vagyok? Mi tehát a megoldás?

- Lemenni! – mondtam magamnak. Ezen kívül az is lehet, hogy lejjebb hó sincs. Megfeszítettem
magamat és majdnem elrohantam. A fekete szikla megtelt a duzzanatokkal; mind a tizenhatnak füle
is volt.

- Kitűnő, barátnőm – mondta ekkor Makacskodóm, – bevallom az istállónkban nincs nálad ügyesebb
futó, de a farkasok nálad is ügyesebbek. Ne fuss, hanem lassan kezdj el menni, mintha ízletes füvet
keresnél. Így azok rögtön nem fognak megtámadni. Igen, követnek, de nem támadnak. Önuralmat kell
tanúsítanod!

Megértettem, hogy Makacskodómnak igaza van és lustán kezdtem el mozogni. Háromszor álltam
meg legelni. Vártam egy kicsit és megint legeltem. Két lépés, három, négy és még kettő. Szemem



sarkából  a szikla felé néztem: a duzzanatok már a havon voltak,  körülbelül  tizenhat,  mindegyik
egy-egy orral. Mentem előre lépés, lépés után. Hármat léptem én, hármat ők. Előttem az éj sötétje és
a hó fehérsége, az égen néhány csillag és a Hold. A farkam hirtelen mozogni kezdett, a meglepetéstől
ötöt gyorsan előreléptem.

- Figyelj barátnőm! – hallottam a bensőmben. A duzzanatok öt vagy hat méterre közelítettek meg
és annyira közel jöttek, hogy éreztem a leheletüket.

Bátran, gondolkodás nélkül a farkasok felé fordultam és havat kezdtem el enni, nyugodtan és olyan
jóízűen, mintha fű lenne. A duzzanatok ezt látva elcsodálkoztak, szintén megálltak, először az egyikük,
utána a többi is. Mindegyiknek volt füle orra. Így, minden idegeskedés nélkül elkezdtem hátrálni: egy,
kettő, három, egy, kettő, három, egy, kettő, három és a farkasok is így tettek egy, kettő, három
miközben egymást néztük, egy, kettő, három és a farkasok nem támadtak meg. Ezen mód értük el az
erdőt. Emlékeztem arra, hogy ez az erdő a hegyen van, nincs messze a házunktól.

- Kicsit még előbbre, ahol a lejtő van és a lejtő alján ott az út, amely hazavezet – gondoltam. – Ha
elérek ide, ha leugrok a lejtőre, lehet, hogy eltöröm a lábamat, de az biztos, hogy a farkasok nem
fognak tudni megenni.

- Ez jó gondolat, barátnőm! – hallottam a bensőmben.

Lassan újra előre fordultam, a szemem sarkából néztem a tizenhat farkast, akiknek fülük, szemük
és szájuk volt. Szájuk vörös, a foguk fehér. Időnként némelyikük farkasüvöltést hallatott, követte a
többi. Lehet, hogy álmodtam, de az egyik farkas azt mondta:

- Hamarosan megesszük, vagy nem?

Nem vártam meg a választ. A lejtő széle körülbelül negyven méterre volt előttem, gyors futásnak
eredtem. Havat s faágakat szétrúgva rohantam; a farkasok is futni kezdtek utánam, ziháltam, ők is
ziháltak. A leheletem beleveszett a hideg szélbe, a farkasoké látszott. Az erdő közelebb került hozzám.
Már  abban reménykedtem,  hogy  elérem a  lejtőt,  az  egyik  farkas  belekapott  a  farkam végébe.
Odanéztem, a farkas megmerevedett,  a szeme vörös volt,  farkam vége a szájában. Ezt nagyon
sajnáltam.

- Rögtön meghalunk, barátnőm! – hallottam belülről.

- Én is azt hiszem! Átkozott farkasok! – kiáltottam. A halálfélelem erőt adott, ugrottam egyet és
lejtőre kerültem. Úgy tűnt, hogy beleesek a mocsárba. Kicsit „repültem” a levegőben és leérkeztem,
egy szökelléssel  fejeztem be a földre érkezést.  Ha a talajt  nem borította volna hó, kétségtelen,
valamelyik csontomat összetörtem volna. A hó puha volt, így megmenekültem.


