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Valaki feltűnt a domboldalon, lassan emelkedve, mintha a
földből nőne ki és megállt a kelő nap glóriájában. Hajnal volt
még, hűvös, majdnem hideg s a lapályokpárája alatt, pókhálón
és fűszálon, levélen és vírágszirmon szikrázni kezdett a hannat
millió csillaga.

A "Vándor csak állt.
Széttörűlte deres bajuszát, aztán felnézett a levegőbe,abol

vadlihák ut aztak s a vozéraúnár mély hangon hátraszélt valamit
a csapatnak, mire a libák örvendező zajongásba csaptak. A me
rev ék meg if> lazult egy pillanatra, mert a vándor kedves öre
gesen fiiJfeJé intett, aztán a távoli, zöld vetések felé. A rend erre
helyreállt i>f, szinte hallani lehetett a szárnyak suhogását.

A vándor is elindult, amerre bokrosodott a rét és amerre
túl fl. bokrokon némán, figyeJően áHt az erdő. Örege8_en ment a
vándor, de nem fáradtan. Szemében csendes vidámság volt s ha
ránézett egy-egy galagonya bokorra, peregai kezdtek a levelek.

- Eg'Y ember - kiáltott egy kis idei cinke - Egy ember,
akitől nem félek! Furcsa...

Az in'cltClllber' megsimorratta a cinke buksi fejét.
-- K.Q·él sokat és vigyázz akarvalyra ...
-- Igell _. pislogott a kis cinke, de mire meggondolta volna

it dolrrot, a vándor már az erdő alatt állt. Szeme megsimogatta
az ezüsttörzsű bükköket, a rücskös tölgyeket, a hamvas gyertyá
nokat: a fák megremegtek és millió színes szállongó levél indult
el a föld f'elé.

_. Köszöntünk vándor - suhogtak a levelek.
Ar. (ire'!" fBIemelte' a kezét.
- Aludjatok ...
Ekkor eg-y róka surrant ki a ho,krok alól és lefeküdt a ván

dor avas, nagy csizmái elé. Lefeküdt, de szeme - két okos, ra
vasz szem - az öreg- arcára nézett.

- 'l'e~ _. nézett rá az ember.
-.A fia vagyok a tavalyinak. aki nincs, de mindent tudok;

tudom a ...
- Várj! A lábad sáros, a hasad vizes ...
A róka felült s mivel nem tudott azonnal felelni, vakaródzni

kezdett.
- És ne hazudj, mert számba veszünk mindent. Apád is meg

próbált mindig becsapni ...
A róka csak nézte a vándor mosolygó arcát, de ezután Iesű

wtte a szcmét.
- A gólya úgyis beteg ...
- Láfiam, de nem adhatom neked, mert nem az enyém; a

Nyár madara. Vedd leltárba. Mi van még maradék'
- Pár fecske, egy-két ürge se tartja magát az időhöz és

Hgy hörcRög- nyomait is láttam.
- Az ürgék s a hörcsög a tied, ha meg tudod fogni őket ...
A róka lemondóan legyint.ett a farkával Fl az öreg mosolygott,
_. De a gólyát ne bántsd, meg-g-yógyulhat. ...
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- Nem..Az Ember ártott neki ... apámat is ..• a nagy Bakot
is. " a nyulakból alig maradt ... fácán kevés, az ember... .

A vándor leintette a kis rókát.
- Az ember nem tartozik rád.
Ezekután avult noteszt vett elő, amely piros vadkörte levélb«

TOlt kötve és öregesen megnválazta ceruzáját.
- Halljuk, de pontosan! Kezd a mezők felől.
-- A réten van egy csapat fogoly, az erdőszéli gazosban pár

fácádyúk. Az embernek csak II kakasok kellettek, mert .nagyo],
és széJl~k .. ;

- Szamár vag~·.

A róká megnyalta a szája szélét.
-. '" A cinkék megvannak m indenütt, a fekete rigók Is, II

harkályok is. A mókusok megfogyatkoztak, mert az öreg tölgy
fába egy nyuszt érkezett... ámbár vadkörtét is eszik, nemcsak
mókust. Nem is értem ...

- A -Iényeget - mondta szigorúan a vándor -, a mese nem
érdekel. Szó val egy nyuszt .•.

- A varjak is megvannak, a esókák is három nagy csapat
ban, dl' ld tucná számon tartani őkeU Össze-vissza mászkálnak ...

_ .." Azután?
- A szarvasokból két bika hiányzik, a két legszebb, az }1::m~

ber ...
- Ö:>.ek'l
-- Megvannnk. A nag-y Bakot ...
_. Már n.ondtad. Hány gida van'
-- E -- egy ...
- Egy'
_. Eg:r, ue nagyon szép, fejlett őzike ...
-- F';s hány volt, amelyek nem lettek szép és fejlett őzikék!
A róka jltovállott, aztán felemelte hegyet> orrát, de szeme

ide-oda ur-rált.
- Sötét volt a barlangban, egészen kicsik voltunk, apám igen

szerette a <'Falvd.hít ...
- t::s az özikék húsát ...
Hűvö,,; ",zeJlö borzongott végig az erdőszélen s a magasban

varfak i;rvén)'lettek.
.:.- Volt P!!ér elég, de ezeknek őzhús kellett. Kár. Kár ..•
_. Hallod I Fia vagoy a tavalvlnak, aki nincs, mert elhízott.

és ostoba Iptt. Ti hányan vall'ytok'
- Megvagyunk, az öreg kivételével, az anyánk és kilenc test

vér ...
- Lám-Jám ...
_. A két öreg vadmacska is mezvan, meg két kölyök. A bor

zok is megvannak, ámbár megették a császármadarak tojásait
és oo.

-- Vfl" még v alnmi I
- Igen. Az Ember sok fát kivág-ott. meg sok bokrnt ...
A vándor becsukta a fosxlott notes-t, a ceruzát mellé ie tűzte,

közber' Iolvton a rólrát nézte. A kis róka erősen pislogott. Aztán
idegese- feJknpl II fejét:

_. }~rnherpk ji)nnek.
- Tedd a lábad a csizmámra.


