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FARKAS ERZSÉBET 

 
Egyszer eljön a te időd 

 

Egy sötét erdő mélyén, farkascsaládban születtem én és három 

testvérem. Mint minden farkaskölyök, én is szerettem futkároz-

ni és birkózni a testvéreimmel. Mindig én győztem, hisz egye-

düli fiú voltam. Amikor nagyobb lettem, a falka vezére nem tűrt 

meg engem többé a családban, féltékenyen üldözött, így el kel-

lett hagynom az otthonom, és mindenkit, akiket szerettem. Nem 

tudtam mit tenni, hiszen én még fiatal voltam, nem szállhattam 

szembe a vezérrel. Egyedül kóboroltam étlen, szomjan, úgy 

éreztem, hogy már nem bírom sokáig. Ha nem történik valami 

csoda, ha nem találok egy zugra, ahol meghúzhatom magam, 

akkor biztos nem élem túl. Az eső is esett, átázott bundámban 

reszkettem a hidegtől. Ahogy kiértem az erdőből, megláttam 

egy házat, ablakai hívogatóan világítottak. 

– Ott biztosan emberek laknak, nem ismerem őket, hogyan bíz-

hatnék bennük? – félve mégis közelítettem. – Nincs más válasz-

tásom, odamegyek, lesz, ami lesz. 

Az udvarban kutyák ugattak, jelezve jöttömet. Egy kislány jött 

ki, először megijedt tőlem, de látta, hogy nem támadok, fázom 

és félek, megsimogatott, majd bevezetett a házba és fekhelyet 

készítettek nekem a tűzhely mellé. Végre meleget éreztem, és 

kaptam enni és inni. Nagyon kedvesnek tűnt a kislány és a csa-

ládja is, de azért csak sokára múlt el a félelmem. 

Ahogy telt az idő, egyre jobban megszerettük egymást, és kezd-

tem hinni az emberek jóságában. Egy nap a kislány sírva jött 

hozzám, és azt mondta: 

– Nekünk el kell mennünk, mert egy másik helyen kaptak a szü-

leim munkát. Sajnos téged nem vihetünk magunkkal, de már 

boldogulni fogsz egyedül is, és soha nem felejtelek el. 

Elbúcsúzott, megölelt, és én nagyon szomorú lettem, a szívem 

zokogott, ha elmennek, ki fog szeretni engem? 
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Egy idősebb férfi vette meg a házat. Volt vele egy fiú is, aki se-

gített neki. A fiú csak öregnek szólította, ő meg Mattnek a fiút.  

Hirtelen nagyon sok kutya került az udvarba. Nem érte ttem, 

miért vannak ott. Matt mindegyiket nevén szólította, nekem 

is adott nevet. Maffinak hívott. A kutyák nem kedveltek, azt 

mondták, nem vagyok közéjük való, és többször belém mar-

tak. 

Reggel az öreg odakötötte a kutyákat és engem egy szánhoz, és 

ostorral ütött bennünket, s közben azt kiabálta: 

– Gyorsabban fussatok, ti lajhárok! 

Én nem tudtam lépésemet a kutyákhoz igazítani, mert lökdös-

tek, gáncsoltak, ezért miattam lassan haladtunk. Nagyon mérges 

volt rám az öreg, nem kedvelt engem, minden nap odakötött egy 

nagy kőhöz és ütött, közben azt kiabálta: 

– Húzd, te semmirekellő! 

 Meg sem tudtam mozdítani a követ a kimerültségtől és a fájda-

lomtól. Sokszor Matt mentett meg a végső kimerültségtől. Rá-

szólt az öregre:  

– Hagyjad békén, ne bántsad! 

Erre ő azt mondta:  

– Soha nem lesz belőle jó szánhúzó! 

Ez jobban fájt, mint az ostor. Még a kutyákkal sem lehetek 

egyenrangú. 

Egy reggelen elmaradt a szánhúzás. Nem értettem, hogy mi tör-

tént. Csak azt láttam, hogy sok ember megy be a házba. Aztán 

megértettem. Meghalt az öreg. Sajnálnom kellett volna, de én 

megkönnyebbülést éreztem. A munkáját Matt vette át, aminek 

nagyon örültem, mert jó embernek ismertem meg. Nagyon szé-

pen bánt velem és a kutyákkal. Meglepődtem, hogy a kutyák 

vezérének engem helyezett ki, így én voltam elöl. Ostor nélkül 

már sokkal gyorsabban szaladtunk. 

Megtudtam, hogy Matt egy versenyre készít fel bennünket. Hát 

ezért kellett jól teljesíteni. Mikor már eléggé felerősödtem, Matt 

is odakötött a kőhöz, de ő nem bántott. Előre ment és szembe-

fordult velem. 
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– Maffi, gyere hozzám, bízz magadban, sikerülni fog! – én meg 

minden erőmet beleadva megmozdítottam a követ és húztam, 

csak húztam, amíg oda nem értem Matthez. 

Nagyon boldog voltam, de a legjobban annak örültem, hogy 

nem okoztam csalódást Mattnek, akit barátomként szerettem, és 

tudtam, hogy ő is szeret és bízik bennem. 

Eljött a verseny napja. Mindenki izgatott volt, de legjobban én, 

mert még nem vettem részt ilyen versenyen. 

A cél nagyon messze volt, ezért több napos futás várt ránk. Es-

ténként megpihentünk egy kicsit, majd reggel továbbmentünk. 

Nagyon fáradtnak éreztem magam, de erőt adott az a tudat, 

hogy bíznak bennem. Végre megláttuk a célt, és elsőnek értünk 

be. Nagy volt az örömünk. Egy fiatal lány adta át Mattnek az 

érmet. Először nem akartam hinni a szememnek, de biztos vol-

tam abban, hogy ő az a kislány, aki a barátom volt. Megválto-

zott ugyan, de emlékeztem kedves mosolyára és a hangjára. Ő is 

felismert és együtt örültünk egymásnak. Beszélgetett Matt-tel, 

láttam, hogy tetszenek egymásnak. Nem sok idő telt el, és az 

esküvőjüket tervezték. Így a lány az esküvő után visszajött a ré-

gi otthonába. Olyan boldog voltam, hogy azt hittem, ennél jobb 

már nem is jöhet. 

Az éjszakák mégis búsan teltek, mert farkasok hangja töltötte be 

az egész teret. Különös érzés kerített hatalmába. Kétfelé húzott 

a szívem. A barátaimat sem akartam elhagyni, de szerettem 

volna a farkasokhoz is tartozni, megmutatni nekik, hogy én is 

erős és bátor vagyok. Elmentem hozzájuk. Nagyon dühösen fo-

gadtak. Ugyanaz volt a falkavezér, mint aki elüldözött, de már 

megöregedett. Rájöttem, hogy a családomra találtam. Ők nem 

ismertek fel, mert már nem az a farkaskölyök állt előttük, mint 

régen. Nekem jött a vezér, de rövid idő múlva feladta a küzdel-

met. Végre visszakaphattam a szeretteimet. 

Még egyszer elmentem a házhoz, hogy elbúcsúzzam a baráta-

imtól. Mindig a szívemben fogom őrizni őket, de visszatértem 

az erdőbe, mert ez az én igazi otthonom. Emelt fejjel élhetem az 

életem testvéreimmel, és eljött az időm is, amikor én lettem a 

falkavezér. 
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Te is értékes vagy 

 

Egy kis farmon élek lótársaimmal együtt. Kis Csillag a nevem, 

mert én egy pici póniló vagyok. A többiek gyönyörűek, szé-

pek, nagyok, akik minden versenyen részt vesznek. Csodálatos 

és kecses, ahogy vágtáznak. Mindig nagy vágyam, hogy egy-

szer én is a kifutón futhassak a többiekkel. De én csak messzi-

ről nézhetem őket. Nem is foglalkoznak velem, mert szerintük 

én egy semmirekellő, csúnya, kicsi ló vagyok. Fájt, hogy ezt 

mondják, de sajnos igazuk van. Én nem vagyok jó semmire.  

A gazdáim ugyan szeretnek és gondoznak, de úgy érzem, hogy 

meg sem érdemlem. Amikor együtt vagyunk a kifutón, mindig 

megpróbálok valamelyik lótársammal beszélni, de csak lené-

zően elmennek mellettem. Van köztük egy vezér, aki mindig 

első a versenyen, ezért ő viselkedik velem a legdurvábban. 

Egy idő után már beleuntam, és beletörődtem abba, hogy ne-

kem nincs és nem is lesz barátom. Nagyon szomorúvá és erőt-

lenné váltam. Ezt észrevették a gazdáim is, de ők nem értették, 

hogy miért vagyok elcsüggedve, hiszen ők megtesznek min-

dent értem. 

Egy lovasiskola is működött a farmon, de ott is a nagy és szép 

lovakkal foglalkoztak. Az értéktelenség érzése hatalmába kerí-

tett. Minél jobban szenvedtem, annál inkább csúfoltak. Folyton 

azt kérdezték, miért nem csinálok már valami hasznosat, szed-

jem össze magam, és ne nyavalyogjak annyit. De mit tehetnék? 

Hisz én semmit nem tudok. Lomha a futásom, és még a gyere-

kek sem ülnek rám. 

Elérkezett egy újabb verseny, és természetesen megint a vezérló 

nyert. Ilyenkor nagy volt az öröm és az ünneplés. Nekem vi-

szont a bánat napjai. Ilyenkor mindig finom falatokkal jutal-

mazták a lovakat. Én is kaptam, de nem fogadtam el soha, mert 

folyton azt mondták, hogy én meg sem érdemlem, nem dolgoz-

tam meg érte. 

Úgy gondoltam, jobb lesz nekem szabadon élni, ahol nem csú-

fol senki, úgysem fogok hiányozni, mert nem érek semmit sem. 

A farmtól nem messze van egy erdő, ahova beszöktem. 



KORTÁRS KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA 

 

49 

Azt hittem, itt majd boldog leszek. Nem is gondoltam bele, 

hogy milyen veszélyes lehet egy erdő. Egyszer megtámadtak a 

farkasok, úgy tűnt, vége az életemnek, de addig rugdalóztam, 

hogy végül sikerült elmenekülnöm. Az erdőben kevés élelmet 

találtam, ezért sokat éheztem. Ilyenkor a farmra gondoltam. Hi-

ányzott még akkor is, ha ott csúfoltak, mert ott legalább etettek 

és gondoztak. 

Sajnos eltévedtem, nem találtam a hazafelé vezető utat. Ott áll-

tam az erdő közepén, éhesen és lefogyva. Úgy éreztem, ezt a 

kalandot már biztos nem élem túl. Aztán hirtelen emberek hang-

jára figyeltem fel. 

– Most mit csináljak? Elbújjak, vagy a segítségüket kérjem? – 

ijedeztem, de már késő volt eldöntenem, mert megtaláltak és 

betettek egy kocsiba. – Most mi fog történni velem?  

A gazdáimra gondoltam, már biztos nem látom többet őket. 

Amíg ezen gondolkodtam, a kocsi megállt. Ismerős hang ütöt-

te meg a fülemet. Ő az én gazdám! Nagyon megörültem neki. 

Nem tudtam, hogy a keresésemre indultak, mert a gazdáimnak 

hiányoztam. Nagyon boldog voltam, hogy legalább ők elfo-

gadnak olyannak, amilyen vagyok. Visszakerültem a többi ló 

közé. És persze megint elkezdtek csúfolni, hogy milyen gebe 

vagyok. Pár hét elteltével ez megváltozott, hála a gazdáim lelki-

ismeretes ápolásának. Mikor felerősödtem, úgy döntöttek, hogy 

befognak egy kis kocsi elé, azt húzhatom a gyerekekkel. Olyan 

jó volt, mert láttam a gyerekek örömét, és most először éreztem 

azt, hogy nem vagyok olyan értéktelen. 

A többiek szemében azonban még mindig a csúnya, kicsi ló 

voltam, és kinevették a munkámat, mert nem hozott olyan sok 

pénzt a farmnak. Ezért ismét szomorú lettem. Este a csillagokat 

néztem éppen, amikor furcsa szagot éreztem. Láttam, hogy az 

istálló felől füst száll felfelé, hallottam a lovak hangos sírását is. 

Aztán már nemcsak füst volt, hanem lángolt az egész épület. 

Hirtelen azt sem tudtam, mitévő legyek. Ébresszem fel az em-

bereket? De úgy gondoltam, hogy az már késő lenne, azonnal 

segíteni kell. 
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Gondolkodás nélkül beszaladtam, és kinyitottam minden boksz 

ajtaját. A lovak így még időben ki tudtak menekülni. Egy kicsit 

megsérültem az égés miatt, de örültem, hogy mindenki épség-

ben ki tudott jönni. Közben a riadalomra felébredtek az embe-

rek is, akik eloltották a tüzet. S ekkor váratlan nagy csoda és 

meglepetés ért. Odajöttek hozzám a lovak. A vezérló elismerő-

en megköszönte, hogy megmentettem az életüket. Azt mondta, 

hogy kicsi vagyok, de annál nagyobb a szívem és a bátorságom. 

Sajnálja, hogy eddig ezt nem vette észre. És megígérte, hogy én 

is velük együtt indulhatok a versenyen. 

Határtalan boldogságot éreztem. Már nagyon vártam a követke-

ző versenyt, végre teljesülhet a rég várt álmom. Én is ott állha-

tok a startvonalnál.  

A verseny elindult. Minden erőmet beleadva vágtattam. Végül 

utolsónak futottam be, de ez nem szomorított el, mert már ott 

voltak a barátaim, és szeretet vett körül. A vezérló, aki ismét 

győzött, odajött hozzám és azt mondta, hogy nem a győzelem a 

fontos, hanem a részvétel, és az élet versenyén én vagyok az el-

ső. Ezzel átadta nekem a győzedelmi koszorút. 

Nagyon meghatódtam. Ezek a szavak még ma is bennem élnek, 

mert azt jelentették, én is értékes vagyok. 

  

 

Miért múlik el? 

 

Betakar egy őrült érzés  

Mint pókháló szövi át a szívemet – szédület  

Villámként cikázik fejemben a sok kérdés  

De csak csend vesz körül és rémület  

 

A szív tüzes lángja miért alszik el?  

Miért szűnnek meg kedves szép szavak?  

Parázs sincs amit szítani kell 

S csak a vérző szív marad  


