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A füvész nagy közmegbecsülésnek 
örvendett, nemcsak tudományának, 
hanem bölcsességének okán is, amiért 
mindenki hozzá fordult testi panaszaival és 
lelki bajaival, meg jó tanácsért, vagy 
vigaszért. Egy napon egy fiatalasszony 
kereste fel mélységes bánatában. 

– Miben lehetek a segítségedre? – 
kérdezte tőle a füvész, miután üdvözölték 
egymást. 

– Elveszítettem azt, akit mindenkinél és 
mindennél jobban szerettem – panaszolta 
amaz. – Test volt a testemből, vér a 
véremből. Őbenne volt minden örömöm és 
vigaszom, ő volt minden reménységem, 
őérte éltem. Ötven nap telt el az óta, hogy 
itt hagyott engem, de a fájdalmam éppoly 
eleven, mint az első órában volt. Nincs 
bátorságom eldobni az életemet, és félek, 
hogy eszemet veszítem. Segíts rajtam. 

A füvész gondolkozott egy kicsit, 
miközben lopva végigmérte a szemrevaló 
asszonyt. 

– Számtalanféle az emberi szenvedés – 
mondta aztán –, és ha magad mögé 
tekintesz, a náladnál is szerencsétlenebbek 
végtelen sorát láthatod. A Teremtő a 
tudója, ki az utolsó, akinél nyomorultabb 
ember nem él a földön. Azt mondod, nem 
tudod rászánni magad, hogy eldobd az 
életedet. Ez azt jelenti, hogy maradt 
elegendő erőd tovább élni; hogy valami 
tétova remény, amit most még nem tudsz 
nevén nevezni, ha mégoly gyenge szállal is, 

de ideköt, itt marasztal téged ezen a 
világon. Az meg, hogy nem borult el az 
elméd az ötven nap során, nagyban 
valószínűsíti, hogy már nem is fog. 
Mindenesetre adok neked egy szert. Hétféle 
méregből van keverve, ám együttesen 
jótékony a hatásuk: megszabadítják a 
lelket a fájdalomtól. 

Azzal kivett egy mélybordó üvegcsét a 
méregszekrényből, és átnyújtotta az 
asszonynak. 

– Ez harminc napra elég – mondta 
aztán. – Tizenhárom csepp kell belőle egy 
pohár vízbe,  

 
és reggel, mindjárt felkelés után kell 
meginnod. 

 
– Köszönöm, nagyon köszönöm – 

hálálkodott az asszony. 
Két nap elteltével megint felkereste a 

füvészt. Elszántság tükröződött a 
tekintetében, és a megbékélés halvány 
derűje. Ruháinak redői közül elővette az 
üvegcsét, és letette az asztalra. 

– Visszahoztam a szert – mondta aztán. 
– Köszönöm, de inkább nem élek vele – 
folytatta némi hallgatás után. – Most már 
tudom, hogy az érzéketlenség, a közöny 
fagyos üressége rosszabb, mint a 
legmélyebb fájdalom. Míg élek, szégyellni 
fogom, és nem bocsátom meg magamnak, 
hogy egyetlen napig bár, de úgy gondoltam 
arra, aki test volt a testemből és vér a 
véremből, mint valaki idegenre, akihez 
semmiféle kötelék nem fűzött engem; hogy 
nem könnyeztem az emlékén, nem 
szenvedtem a hiánya miatt, egyetlen napig 
bár. Hálás vagyok neked, hogy segítettél. 

Azzal elköszönt a füvésztől és kilépett az 
ajtón. 
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