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Előszó

Véleményem szerint felesleges, az olvasónak azon agyalnia, hogy mennyi igaz egy bizonyos történetből. Épp ez a szép benne,
hihetjük, hogy minden szó igaz volt, hihetjük, hogy megtörtént. Felesleges választ keresnünk rá, hogy mennyi volt benne a valóság és
mennyi a fantázia. Ez a két dolog azt hiszem, hogy páratlanul jól kiegészítik egymást, hiszen a valóság is lehet éppen olyan szép mint a
fantázia. Mindenképp szerettem volna olyan kis történetet írni, amit nem feleslegesen olvas majd el az ember, hanem a végén mikor
becsukja a könyvet elgondolkodik mindazon amit olvasott. Rájön mindazon dolgok igazságára amiket ezzel a történettel meg akartam
mutatni. Feleslegesnek tartom drámaian leírni egy amúgy is drámai dolgot, sokkal jobb tud lenni az egész ha nem a fájdalomra van
kiélezve. Úgy gondolom, hogy aki végül elolvassa majd a történetemet, az megérti, hogy mit szerettem volna ezzel mondani. Nem
hiszem, hogy aki rászánja majd az időt és elolvassa a végén azt mondja majd, hogy unalmas volt, vagy éppen semmi jelentősége sem
volt. Bátran merem ajánlani nem csak, gyerekeknek hanem felnőtteknek is. Unalmasnak semmiképp sem mondható vicces, komoly és
némely helyen megható kis regényről beszélek, ami mindenképp elgondolkodtató, de nem véresen komoly. Sokszor alakul úgy, hogy
életünk során kicsit elveszünk, és nem mindig sikerül könnyen visszatalálnunk a saját utunkra. Mindenki aki volt már ebben a
helyzetben, és tudja milyen nehéz is tud lenni mikor nem találjuk önmagunkat az biztos, hogy fogja értékelni ezt a könyvet. A mai
modern világban nem sok gyerek, megy ki a szabadba tanul meg lovagolni, vagy szakad el az internettől. Diana elénk tár egy másik, új
világot, azt amiben ő él. Megmutatja mennyi előnye van egy ilyen életnek, mennyi kalandban van része de ami a legfőbb mennyire
boldog minden rossz dolog ellenére. Példaértékű lehet mindenki számára, az élete, és az ahogyan szemléli a dolgokat. Meg kell
értenünk, hogy sosem vagyunk egyedül, soha, csak ha mi magunk úgy akarjuk. Hálásan köszönöm mindazoknak akik majd bizalmat
szavaznak Dianának és elolvassák az ő tanulságokkal teli könyvét.
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Szeretnék elmesélni nektek egy történetet, ami Decemberben, játszódik, egészen pontosan az én történetemet. Apukám (Peti) kis
koromtól kezdve arra tanított, hogy tiszteljem és védjem az állatokat, de a puskát se tagadjam meg. A nevem Szél Diana 14 éves
vagyok, és nem vagyok átlagos, kedvenc időtöltésem a vadászat. Maga az életem sem átlagos szerettem benne mindent egészen Anya
haláláig. Mióta meghalt úgy érzem mintha elveszítettem volna magamból egy darabot, amit soha nem kapok már vissza. Kicsinek
hamarabb tudtam pontosan célozni, mint segítség nélkül megtartani a puskát. Szóval itt ez a különleges időtöltésem, a vadászat,
aminek rengeteg kalandot köszönhetek, így hát szeretném elmesélni, hogy telik egy decemberem mikor az iskolában tanítási szünetet
rendeltek el a rengeteg hó és a roppant alacsony hőmérséklet miatt. Van egy csodaszép fekete lovam, akit Zarándoknak hívnak és egy
hűséges német vizslánk, akit Bellának. Gyönyörű helyen élek, a házunk közel van az erdőhöz, csak egy földút vezet el hozzánk, semmi
városi zaj nincs körülöttünk. Ilyenkor télen különösen gyönyörű ez a hegyvidéki táj, imádom a hóesést. Ahogy szép nyugalomban
peregnek, lefelé a hópelyhek aztán együttesen vastag hótakarót alkotnak az egész vidékre. Ilyenkor télen sok dolgunk van, több mint
bármelyik másik hónapban. Apa általában nincs itthon mert a vadásztársaságnál mindig segítségre van szükség. Így gyakran kér meg,
hogy lovagoljak ki a havas erdőbe nézzem meg a magaslesekhez tartozó szórókat, töltsem fel az állatok számára élelemmel vagy éppen
vigyek hólapátot és annak segítségével csináljak rövid járatokat a közel méteres hóban. Az erdő között, ha haladunk egyre mélyebben
befelé találunk a mi házunktól kb egy kilométerre a hegyek szíve között egy kis faházat, ez a Kuckó. Anya és Apa építette még akkor
mikor összeházasodtak, mivel mindkettőjüknek nagy álma volt egy ilyen kis faház a hegyek között. Miután Anya meghalt leköltöztünk
ide ahol most lakunk, Apa úgy gondolta ez az első lépés ahhoz, hogy ne minden nap Anyára gondoljunk. Ezen sokat veszekedtünk, nem
akartam ott hagyni azt a házat, de legalább annyit kiharcoltam, hogy bármikor felmehetek oda. Ma azonban teljesen más feladatom
lesz, mint a szóró nézés, vagy a hólapátolás, vendégeink lesznek és Apa megkért, hogy legyek itthon, így most ide vagyok láncolva.
Meg is szólal a hátam mögött egy mély férfihang.
- Nem soká jönnek, szeretném, ha megismernéd István fiát.

- Apa ugye nem fog sokáig tartani?

- Negyedóra az egész csak pár dolgot meg kell beszélnem Istvánnal addig, szeretném, ha beszélgetnél a fiával, őt is érdekli a vadászat
épp úgy mint téged.

- Hát, ha már vadászni szeret, rossz gyerek nem lehet vigyorogtam Apára.
- Mondasz valamit .- kacsintott
Nem sokkal később kopogtattak is az ajtón, na, ezek biztos ők lesznek, kíváncsi voltam tényleg tartja Apa a szavát és rövid kis találka
lesz, mert szívesen csináltam volna már a dolgomat. Az állatok biztos hiányolni fogják, hogy nincs kitéve étel és a hó sincs ellapátolva.
Diana csaptam arcon magam, ennyit még csak kibírsz, különben is lehet, hogy még közös témánk is lesz a fiúval.

 

 

Mikor végül is bejöttek az ajtón és mindegyikünk köszönt mindenkinek, leültünk az asztalhoz én nyitottam meg a beszélgetést.

- Szóval úgy hallom szeretsz vadászni?!

- Igen nagyon! Te vagy az a híres Vadászhölgy ugye? Már sokat hallottam rólad.

- Igen én vagyok az, bár híresnek nem mondanám magam. Diana a nevem

- Az enyém Gergő

Aztán hirtelen nyomasztó csönd lett, de váratlanul Gergő megszólalt nekem szegezve a kérdést.

- Nincs kedved holnap eljönni velem sétálni?

- Holnap elég sok szabadidőm lesz, szívesen elmegyek.

Hamarosan távoztak a vendégeink, örültem a holnapi napnak mivel Apa nem lesz itthon így csak egyedül érezném magam..
Kimentem egy kicsit leültem a karám szélére és Zarándokhoz beszéltem lágy megnyugtató hangon. Mindig kijöttem, hogy megnézzem
a naplementét, és ez a karám mellől volt a legszebb. Gondolataimat most másfelé vitte a szél, valami máson járt az eszem, valami újon,
pontosan én sem tudtam min. Gyönyörű volt a naplemente, de nagyon hideg volt így inkább bementem vacsizni. A vacsora már tálalva
volt a kis asztalon, vadászterítékkel. Nem tudta mire véljem mivel, hogy mindig én készítettem a vacsorát, de ezúttal nem így történt.



Kíváncsian vártam, mivel áll majd elő Apa.

- Ma hogyhogy te csináltad a vacsorát?

- Nos, úgy gondoltam megszabadítalak ettől a tehertől, mert beszélni szeretnék veled.

- Köszönöm szépen, és miről is?

- Csak a holnapi sétát szeretném megbeszélni veled, vagy nem mentek?

- De úgy beszéltük meg, hogy elmegyünk csak még nem tudjuk, hogy hová

- Mennyetek fel a hegyek közé ott van az a kis patak ott még piknikezni is tudtok, és nagyon szép kilátás nyílik az egész tájra.

- Köszi Apa, egyébként az a hely nekem is eszembe jutott.

- Örülök, hogy segíthettem aztán érezzétek jól magatokat.

- Mikor jössz holnap haza?

- Jaj Csillagom az attól függ mennyi dolgom lesz a munkahelyen de sietek haza.
Időközben feljöttek a csillagok, elindultam lefeküdni. Először a fürdőbe vezetett utána pedig a saját szobámba. Volt egy hatalmas
tükröm, abban néztem magam sokáig, gyakran csináltam ezt
- Te vagy Diana a híres Vadászhölgy?- kérdeztem a tükörképemtől Gergő hangját utánozva aztán nevettem. Ágyba bújtam de sokáig
nem jött álom a szememre pörögtek a gondolataim megállás nélkül. Kakaskukorékolás és Zarándok nyerítése jelezte: Reggel van!
Minden reggel lustálkodok még egy kicsit mielőtt teljesen felkelnék, felöltöznék és készen állnék a napra.

Annyira csábító volt  az ágy, hogy szívesen visszadőltem volna még néhány órára de már így is tíz óra volt,és az én csiga
tempómban mire felöltözök lesz az 11 óra is. Így hát kikászálódtam, az ágyból felöltöztem reggeliztem aztán fogat mostam.

 

- Jó reggelt Apa!

- Jó reggelt kicsim, jól aludtál?

- Fogjuk, rá már várom a holnapi napot!

- A szezon első liba vadászata.-mosolygott

- Így van, ideje lesz már.

- Reméljük a libák is jönni fognak majd.

- Majd beszélek Diana istennővel.-kacsintottam

- Remek ötlet.-mosolygott

- Kimegyek, megetetem Zarándokot és Bellát.

- Rendben.

Zarándok, és Bella már nagyon vártak így volt ez minden reggel. Ma reggel eléggé szétszórt voltam így felbuktam egy kőben és
szépen  hasra  is  estem.  Zarándok  mintha  csak  ki  akarna  nevetni  élesen  felnyerített.  Elláttam  mindkettőjüket  finom
reggelivel,Zarándokot kicsit megfésültem majd, bementem a házba, fel a szobámba. Leültem az ágyára és elővettem egy régi poros
fotó albumot. Abban egy hosszú szőke hajú kicsit sovány nő és egy szintén szőke göndör fürtű kislány volt. Én és az anyukám voltunk a
képeken hosszan elnéztem a képeket és hirtelen éles fájdalom hasított a mellkasom közepébe. Hiányzott. - Miért nem vagy már itt
velem, nagyon hiányzol. Kékes-zöld színű szememből egy apró könnycsepp bukott ki végig csordult az arcomon aztán eltűnt, elnyelt a
világ. – Ha most itt lennél minden másképp lenne, nem érezném ennyire egyedül magam. Mint a megduzzadt patak folytak a könnyek
a szememből áztatva amúgy is puha arcomat. Becsuktam a fotó albumot és visszaraktam a fiókba. Hosszú perceken át ültem az ágyon.
Legalábbis én hosszú időnek éreztem pedig alig volt az egy perc is. Úgy éreztem el kell mennem a Kuckóba egy kicsit a régi emlékek
közé. Most erre volt a legjobban szükségem, a múlt egy kis darabkájára. Sokszor voltak ilyen hangulatváltozásaim, nem találom az
utamat... Ledobogtam a lépcsőn mintha csak csatába indulnék , lépteim visszhangot vertek az üres házban. Talán ettől majd jobb
kedvem lesz.



- Elmenjünk egy kicsit lovagolni? Nagyon jól festesz már. Te is jössz Bella? Kérdezte, hűséges vadászkutyánktól. Bella már jött is
utánunk először csak kocogva, mint a kora reggeli futók aztán már száguldva, mint a vad musztángok. A reggel nagyon csöndes volt
semmi sem utalt arra, hogy valaki épp lóháton igyekszik a kis vadászház felé kivéve Zarándok nyomait a friss hóban.

Megérkeztünk. Azzal már le is pattantam a nyeregből. Ez a hely semmit sem változott épp olyan, mint régen. Talán ezért szerettem
annyira, minden Anya emlékét őrizte itt.
-Most itt hagylak egy kicsit titeket, de nemsokára jövök.

Bementem a házba, majd rögtön fel az emeletre. Fent ott pihent a régi kandalló, a karosszék és az a kis asztal, amelynél Anya mindig
dolgozott. Medvebőrök, szarvas agancs trófeák, rókabőrök, és vaddisznó agyarakkal volt tele a helyiség.

Végighúztam a kezem a poros kandallón az asztalon és a kis pohár, tányértartó szekrényen és hirtelen nyugodtság öntötte el az
egész testemet. Régi fényképek lógtak a falon, amin Anya, Apa, és Én magam voltunk rajta. De akkor még nagyon kicsi voltam. A falon
volt egy üres hely melyen régen egy puska lógott, az volt Anyának a puskája. Most már az én vállamon van egy ideje a helye. Elszállt
az idő, mint az ijedt fácán a puska előtt mennem kellett, de jó volt itt lenni, és látni a régi emlékeket. Szükségem volt néha erre, de a
legjobban Anyára lett volna szükségem. Anyára, hogy megmondja melyik az én utam, hol haladjak? Régen mindig megmutatta a helyes
irányt, most elveszve érzem magam nélküle.

 

 

Leballagtam a kígyózó lépcsőn elértem a nappaliba ott is szétnéztem egy kicsit. Mindenhol trófeák, fényképek és ott is egy
kandalló pihent. Mentem tovább. Kiléptem az ajtón és a friss puha hó mint a száraz rőzse úgy ropogott a lábam alatt. Felszálltam
Zarándok hátára és elindultam szépen lassan haza. Otthon már jó meleg volt, Apa azonban még nem volt itthon. Pont 1 órát ütött az
óra hamarosan elérkezett a séta ideje. Vártam is és nem is, gondolataim már megint elkalandoztak, de hogy hová azt én sem tudtam!
Megterítettem, mivel Apa hamarosan hazaér, húsleves vaddisznó pörkölt lesz az ebéd. Talán még jó is volt, hogy elkalandoztak a
gondolataim mivel most döbbentem rá hogy 10 nap és itt a Születésnapom! December 14.-én méteres hó volt, és ha idő továbbra is így
folytatja idén is így lesz ez. Mindig is jobban szerettem a telet, mint a nyarat, sokkal kellemesebbnek, békésebbek éreztem a telet,
mint a nyarat. Egy kocsi motorjának zúgás zökkentett ki a gondolataimból jelezve, hogy megjött Apa. A leves már az asztalon gőzölgött
illata csalogatóan hívta a betévedőt.

- Szervusz, Kicsim, milyen volt eddig a napod?

- Szia. Nem panaszkodhatok elég jó és neked?

- A rókák sok bajt okoznak, megölik a fácánt, de nem eszik meg.

- Nos, voltam a Kuckóba mindig olyan jó odamenni Apa.

- Tudom én is mindig szívesen időztem ott, régen még Anyáddal. Rendbe hozhatnánk, hiszen csak ki kéne takarítani és máris
használható lenne ismét.7 Úgy éreztem, hogy Apa ezzel próbálja enyhíteni a fájdalmamat.

- Az nagyon jó lenne,

- Akkor ezt megbeszéltük, holnap libázás után rendbe hozzuk. Nem felejtettem el.

Apa arcán egy kis gúnyos mosoly jelent meg tudatva velem tudja, mire gondolok.

- Persze ezt nem is feltételeztem, hiszen megígérted.

- Akkor jó, de ne feledd reggel 4:00 kor kelés.

- Rendben

Kicsit zokon vettem, hogy apa így megmondta az időpontot mivel általában mindig én költöttem őt.
Mond mikor is mentek sétálni?

- Nos, 2 órakor, ha minden igaz.

- Oké. Addig maradhatsz, ameddig jól érzed magad. Mivel mentek majd?

- A sziklákig lóval, aztán pedig sétálunk. Vigyek puskát?

- Igen akartam javasolni mivel hogy….



- Mivel hogy?

- A friss hóban felfedeztem egy eléggé nagy kutya nyomot.

- Kutyanyomot?

- Az igazság az, hogy szerintem nem kutyától származik a nyom, hanem egy farkastól.

- Farkas? Mit keresne itt egy farkas?

- Nem tudom. De ez megmagyarázza azt a sok őztetemet.

- Akkor mindenféle képen viszek puskát, de nem szívesen szeretnék vele találkozni.

- Rendben, és ha elétek kerül, ne hibázz. Én azt javasolnám, hogy csak Zarándokot vigyétek ő már találkozott farkassal tudja majd,
hogy mit kell tennie.

- Egy ló két embernek?

- Elfértek rajta, és szerintem Zarándoknak se lesz ellene kifogása.

- Jó rendben akkor csak Zarándokot visszük. De remélem nincs igazad.

- Kutyához képest túl nagy a nyom Diana, és megvan rá az esély, hogy farkas.

Ketten egy lovon ez most ugye csak valami vicc, kérdezte Diana szinte magától. Farkasbőr Diana kedvenc helyén volt csak abban a
kis vadászházban amit ő csak úgy hívott: Az Odú.

 

 

Nem sok meg is érkezett Gergő és elindulhattunk. A hegyeket hó borította olyan érzést keltve mintha csak hatalmas gombóc fagyik
lennének. Gyönyörű volt a táj, és még ha csak rövid időre is, de minden tökéletes volt. Meséltem neki útközben a farkasról, a bálról és
minden hasonló dologról.

- Jól van, öregfiú innen már gyalog megyünk, ne nagyon kószálj el, Majd füttyentek, ha szükségünk lesz rád. Na, most menj. Azzal
szépen elküldtem Zarándokot

- Nagyon szép hely, le a kalappal.

- Apa javasolta, mivel hogy ez télen a legszebb, és csak kevesen láthatják.

Mindent tökéletesnek találtam, gyönyörű volt ez a kis hely.

- Te mióta vadászol?- kérdezte tőlem Gergő

- Hát,7 évesen már Libázni jártam apával, tehát 7.

- Nem semmi.

- Téged mióta érdekel a vadászat?

- Nem olyan régóta talán 1-2 éve. Mond, jössz majd a Vadászbálra?

- Igen, én minden évben megyek.

- Értem. Én most fogok először menni, biztos nagyon jó lehet.

- Az is. Jó a hangulat, és jó kis vadásztörténeteket szoktak mesélni. Kipróbálhatom akkor az íjat?

- Persze de figyelmeztetlek nem könnyű pontosan lőni vele.



- Rendben.

Az igazság az volt, hogy számtalanszor lőttem már íjjal de most úgy éreztem nagyobb hatást érek el vele ha teljesen „hülyének”
tettetem magam. Kifeszítettem a zsinórt és azzal már repült is a nyílvessző még a szélnél is sebesebben a tuskó felé, és pont a
közepében állt meg.

- Ezt nevezem. Első próbálkozás és máris középre ment, nem semmi csaj vagy te.

- Áhh.. Kezdők szerencséje.- nevettem.

- Mondjuk, aki már puskával is tud, lőni annak a nyíllal se lehet nagy problémája.

Azzal tovább sétáltunk a gyönyörű erdőben rengeteg állatot figyeltünk meg és jókat beszélgettünk. Rájöttem, hogy Gergő elég
sokat tud az állatokról, ismeri a nyomokat és nem tévedne el egyedül az erdőben. Nagyon sokat beszélgettünk a közelgő bálról, ami
kedvemre való volt. Szerettem a bálról beszélni. Azonban hamar elrepült ez a délután is és eszembe jutott a farkas így még világosba
elindultunk visszafelé. Éles füttyentésemre Zarándok ballagott ki az erdőből, de rendkívül idegesnek tűnt. Sejtettem mit jelenthet ez,
de nem akartam szólni erről Gergőnek. Most először Gergő ült fel Zarándok hátára. Hirtelen minden csendes lett megint, gyanús volt
nekem ez a csend. Zarándok feszülten figyelt az erdő egyik pontjára, aztán élesen felnyerített, és patájával a földet kezdte kaparni.
Utána már csak annyi időm volt, hogy oda kiáltsam Gergőnek: Farkas! Aztán már mégis láttam az ezüstszínű nagy fejet. A farkas
elindult felém, de már kaptam is a vállamhoz a puskát és lőttem! A puska nem sült el, a farkas egyre közelített, de ekkor Zarándok
ugrott kettőnk közé, és egy jól irányzott rúgással a farkast a levegőbe repítette, és az nyüszítve elvonult. Nem támadólag lépett fel a
farkas, sőt nagyon is nyugodtan közelített felém de így is megfagyott bennem a vér. Hálás voltam Zarándoknak, hogy elintézte a
farkast ha már az én puskám nem volt rá képes, nem értettem sehogy se a dolgot. Teljesen elmerültem a gondolataimban, már azt is
elfelejtettem, hogy Gergő velem van. A puskát néztem majd gondolkoztam, hogy mi lehetett a baj. Még mindig meg voltam dermedve,
csak ezúttal nem a hidegtől. Félelmetes volt még akkor is ha nem vicsorgott, és nem is támadt rám.

 

Az ujjam még mindig a ravaszon pihent Zarándok pedig az erdő szélén járkált és idegesen nyerített innen tudtam, hogy a farkas
még a közelben van. Össze szedtem magam.

- Jól vagy? Kérdezte remegő hangon Gergő.

- Igen, de tűnjünk el innen minél gyorsabban,Zarándok gyere.

Felültünk Zarándok hátára majd amint lehetett vágtára fogtam, hogy minél hamarabb messzebbre kerüljünk attól a helytől.


