
Az öreg pásztor r,,arázshusángja

Nagrcin réges-rógerl. a kirlrlroli ós slirklinrtlk icle,ióbcIl 1átszriclili a t(jrtű,rlctLirrk. Vcrlt eg\szcl.
egY szeuónr" etrlber. atlniik Íi'lcségc ú's hlirtltlt lia. l:gt liccskc vtllr tlliIltlcn gazclagsirgLrk.
rtrígtletn egr,'re9uelI'c kinlúrlt szcgeltl\ plrra kiIllLrlr. \it-lgc lclt lr jri élctrlcIi. tltiktlr cttck. tlliktlr
nem. mclg száraz ketlrerr scltl akaclt nliIldcrl llap a7 asztitifllibarl t:glik r.cggcl a lcgicl(iscbb 1Iú
ígr szcilt az éclcsap.iirlloz:

- I,-clesapiiIrl. ótl llclll óIlczcttl t(jbbct ittIloIl" clóg
sztlIglrlatbir.

- .Iól latl. csak Illctl.j istctt hírrlt cll tlltltltlta a szcgútll

A szegénr cnlbcr t'clcsóge stitijtt egr hanlLrba siilt por:lrcslit. s a lcgórrr LrtIli.k kcrckcclet.,\
szegeinl'lcgénr két testr'Ór öccsc kctkLilt-löldiilt az irigrsegtől. hc,gl testr]érbátliurkat aki rlliir
betijltötte a 10 csztenclőt óclcsap"itrk elcIlgccitc sztllgálatba.

Ahog1 Irlcnt. lllenclcgólt a szcgónllcgcll\. cg\ litlLtszeilcll talliIkoztltt cgr (jrc9 pásztorral, aki
éPPcn a gazda kecskenlá"jtrt tcrclgcttc. SzegóIll piiszttlr tllvaIl örcg rolt" It,tit,tt lrz tlrsztigúrt. ílr
f-elÍbgadta a Íiút nrirga nrellcl kecskep;isztortlak. r\ szolgiilat l-cIcben szalontlát. kcnrc,ct ígú,:t
az Ör'éből. A tlnor-n étkct nap. IlliI-tt tlap a gazcla lclirrla rittc a trlcz(irc. aki az érek Illr_rlásiiral
gl'iinl'iirű lánnl"á cscperedett, A gazda lánr,,a trlvarl szóp vtllt. nliI-tt a ragyog<i csillag. ezért a
PásztorÍrÚ..Csillagocskának" ne,u,ezte cl. Szép vcllt a lcgérll,. szép a iearrr is. Ilenl kcllett
biztatni. hogv szcressc(k cgrItlilst. I:gr hiir(js ha1llaIoll az (jrcg pliszttlr rcszkctctt. lllittt it
nlirrlirleról. I]lcft e,rcztc. Iltlul cI.1iitt a ilalíll tirlrja, ,\ r.cszl,ctr*,sliji l<iszliraclt lrz a;ka. íg_r tltla
sztilt a pásztor lcgétlr llck:

- .Ia.i dc ihatnék','agrok. rlla.jci elcpeclck a szotl-tiúságttiI. Szalad.i. htlzz nckenl tiszta \izct
a patakb(ll|. F,z, ztl Lttolsci kíi árlsirgtlnl.

szalaclt a 1lút. anlerle slclllc llittltt. Óppcn az Útl Illcllctt volt cgr patak. a kristálynál tisztiibh
rolt a r izc- bclcrrleritcttc a liLrlacsitt cts ltjhalalliha lirttl1l r issza (lrcg gazcllriiihoz. aki ir,trtr a
l,izből ós bűrcsírzóltl czt tlltlllcita:

- Edes. ked'u'cs 1lanl. boldoggá tetteci öreg rrap.jairrlat ós tel.jesitettecl utolsó
kír'ánságomat. ezért léltett kincsemet. ezt a husángot neked a.jándékoztlrtl. Ez a hrtsángjii szolgálatot f'og teIlni nel<ccl. aIllikor cl.jön az icieie. BúcsirzóLrl árr_rlcl cl nckeIll 1lani a
ncvec]e t I

, Al, étl tlcVet-t-t .Iarlkti - nlondta a szcgtitlt, 1-1liszttlrliLt. akirlck Illár tlct,1,1 lolt itle,jc
n]eí]kÖszönrli az a.jánclékot. nlcrt az (ireg pásztorrlak (jrökrc lecsLrkóciotl a szcnle.

Egl'ik ba.j után kÖr,'ctkczctt a Illlrsik. arníg.IaIlkti c(s (]sillagocska sctáltak a nlczőIl. s nlirc
Pitvnrallot1. a Itétli'iLi Sár,klrnv cllopta a kccskcrrrá.jat. .Iankó ckkor e llratároztii. Iro91
visszahozza a nYá.jat. akár az élete arán is..Iankti és C'sillagocskrr keserr.,es könnl,htrlIatástli
kijzt clbúcsÚrztak. Sírt a lcárlr. kcsct,r csclr sírt. hLlllott tl köntlr c szakaclatlaIl. .Iarlkti
vi gasztal áskóppcIr lll tlIlcl ta Ilck i [rLtc s irztl Lr l :

- Ne sír.|. drága Il'tátkátrl. lcgr,őziinl a sirrkárllr" r,isszahoztlrn apád nl,ájzit és elyeszlck
fblcségtil.
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nag) r agl tlk Illiir. cltllcgl,ck

ctlt i"rcr



Kescrr,es búcs[rziis Lrtátt clitrc,lLrlt a pásztorlrúr.
r,ölgrekerr irItal. hctcdhelt tlrsziigtlIl lit. nlígnctli
clnlcsc(ltc ii sztlI-tltlr[t törtcltlctút. ,\ kir.á|r cgr ill
szalac]t aztltltlaI a kiralr htlz ós tlltlIltjta ncki:

- Kiriil1, tlraIll. crkczett a birtlclalrltaciha cgr
irlclr"rl t.

s lllctlt. ,llllerI,c il sze lllc látott. Itcgr ekcn-
["lctclrt cgt lilgacltit]a. cgr ktrpir bor Irlcllctt
sztlluliltiia. aki i óg.irrlrallgatta a t(inóllctct.

1-1iiszttlrliú. aki a hétlL,i[i siirkánr leg\.tjzc,se t.c

Mit gondolt. I't-tit nenl. a I(iriill azonnal nlcgparancstllta a szolgálónak. hogr, hoz.z'l, a színc e lé
ezt a lctlénrt. A legórlr a Kirírlrllak is clrrlcséltc ttjt,tettlcttlt. a Királr ncki irjlirrlotta lán,,ilt cls
l'cle királvságát. ha a heltt'ciii slirl<iillrttjl risszahtlzza a lírcliklijlrr..latlktl búcstrztjLrl a Krrlilrrlak
n]( ) llLlta.

- Fensóges királvoIrr. cilctctlr. haláltlrtl a kczeclbc a_jánloIll. ricIll kóreIll óIl sctl-t a llulltlcl
kezét. Senl a kirirll'ságod l'elét. csak az kérésenl.hogi íl,iss kenl,etrrel r_is sze]onrljrei
töltscl rrlcg ir tarisztlr,árllat Lttt.ai altiLtl!

Kinlent a Pászttlr a Paltltirbtll tla9r sztlt,tltli,LtaIl. tlr lt|,ii[la \ ctctte ir tit;iszIlr á jiit. kar-jllra
akasztottir a hLrsiingját Ós clilldult a siirr-i s(jtlit crclij ícló. ,,\kiii csak cgr szct- is ;írrtak Illár a
scjtct. sírr[i erdóbcrr. nlinc] azt állitiák. ltogr sclit)l tlliisLttt Ilcllt iáttli olraIl hatalnlas 1,cnltikct"
nlint ott. Az ercló s(jtót. Íélclrllctcs rtllt. a lcgcncliik szerillt az crcjó ttti_ilrén lakik a úótlt,iti
sárkánl'. Hét ejicl s hét rlap szcltllorrtan kLrllogott az erclijben. nlár teljescIl kir-nerLilten rogltltt
Össze cgr nar:r 1ii t(ji'ébcrl és clllczclctt tirlatozrli. [lúrsLrlt a szcgéIlr,pászttrr. Illa.jcl í-clretút..
búbánat. Nctll tLtclta. hogl Illit csitlliijtltl, Kctt(it sctlt lltlattlztltt. tlliktll,cI(lttc tcflllct1 cul rtika
Nenl i.jcdt nreg tőle .Iankti. haIlctll barlitsagtlsltIl íur sztjlt hou.!t.

Ile.i. édes rtikán-r. óhes vagr -e '.)

- Al, r,'agl'ok. szegénr piisztor lcgcltlr. c,lc a szollltlruságoclat líitla a tc bajotl nagrobb az
én óhségernnól Illtltlclta a t.(lka.

.Izir-rkti elnlcséltc bárlattit. htlgi,a IlctlL-iii sárkltnl lcglilzr_isórc inc]trlt" a kirlilr lleki ígcrrtc lcánra
kczét ós fble kiriilrsagát. ha r isszar iszi ii slcfctct lárlikáiár. tie ( ) 1'silllrr:..,e skiit szcrcti cs ilt
szerctI-tc! cllcrltli 1'clcsclgiil. ,\ lilrtúl]ci hirligatása k(iztrcIr it t.tik;,l lcl,Lt;rtli.tltltltt lt lci.tctlr rrlc]lú.
.iól belaknláfOZ()tt keIlr órb(il. szaltltltllibóI tts a k(ji e tliczőlict trltlrlcltlt:

- .Ititett lrcly'ébe.jót rirrj..Adok nckcd cul ,narázsglLirúit. IIa ezt az Lrj.jaclon megltlrgartld"
akkor én itztltltlal ott tertllck a scgítségcc]rc. ,\ kirirli jLttirlrlla nliirtt t-tc aggóc||. n-,ri.j ún
1clcsetgiil vcszclll a krrlrlr llirtrt cs ellilgailtllll a lL,lc kirlilr,slirltrt is,

Ilu1,'szcribe na91"birrátságtrt k(it(ittck. s tor.,álrb nlctlt lllirlclcIlki a sa.jiit úr.ia lcté. tlgósz tlalr csak
.járr kclt az erdijberl .Ianko. trllre rllcgórkezctl cgl,kis pataklloz. clc arlnak ollan g',ors r,oll a
sodrása. l-rogl'nem tudott átkelni ra.ita. A rllesszesóghcrl nlegpillantott eg-,- kis hiclat. de a hic]at
egY' háromÍéiű kLrt,v-'a Őrizte, F:l<kor megíbruatta .Iankó a r,,arázsgvtirLit az Lrj.ián. e(s a rtika
szentPillantás alatt Ott tcrlllctt ós r illiirrlgr,()rsall iitharapta a kr_ttra Itlillclhartltll Ilr,akát. r\ hícltltl
áthalad'ra eletbtilt tzrrLtlt a hótí'ciLi sílrklttlr tarlt.,,\ rlit,Lttivarlill icgclt a stlk cIltlptltt iiccsIic ,\
kecskék nrekcgésérc a sarkarir kircpLilt lt rítrbtll ós azt tl,ttltlclta.latrktltlal,:

- Add nekcrtl a lrusátlgoclat. akktlr érl is rlekec1 adtlIrr a kccskcliclet.
- Ne lbgaclc1 cl écies barátotrl. llrcrt nelll íogja bctartani al, ígetretét a síirkirn1,! nlotlcltlt a

róka
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F.rre a sárkánv rnirld a hét í'eIi,lból tLizct okádott a róka 1cle(. F_kkor.Iankó a barátja
rncgnlentésére sictctt és azt kiabálta a siiI.katlr tlltk:

- Ve lenl kiizcl.j rlreg!

Az tireg Pásztorttil kapott r.,lrrázshltsliIlg l'clcrllclkcclctt és lóIrrlcIli kezt]ctt. ett(jl a sárkárlr crclc
Úg1,'elszállt. hogv bábirként dőlt el".Iar-rkó elkapta a hr-rsángot. t{s egr csapiissal lelL,jczte rlliIlcl
a hót Í'elet.,A lirclikár,al els it kccskókkel risszairlclLrlt a kót barlit a kiriilr Ltclrltrliba.

Atlliktlr tllcgót'kezctt .lallktj Ús lt rtjklt. ilelj" r tllt tjt,ijttl. s l tll1 csrlcililirtlzás| \1irliiilirt
Összecs(ic]l-iltek a rrépek a királl Ltclrarltba. hadcl llissák. rlli t(jrti,lrlik. A 1tlka a l/rciikáial a kirir]r
clc úllr r_ls lntl|ltlllt:

- t-irirnl. királrorl! N,lcghtlztiinl a láclikácJat. [:zc{rt kórcnl a jussotll: a lcltnl,oc1 kezót és
í-elc királvságod.

A királ1 Útgl haIll'atég r ágódtltt a cstlclitlkozlrsttjl. htlgr lriirclIll itat(ls cscbcr r izet nlind
ráöntöttók. t-nógsenr tttclott íblcszéIlkcclni. t)c atlliktlr lllócis tllituliIltlz tcrt. azt tlltlIlclta:

- Hanetn amit Inondtanl. I1lcgllltlIlcitanl. szaviu-}lat l]-}e9 Ilcll1 Illásíttlnl. leglen ticcj a
lányonr. s a íe le kiráIysáqorll.

[lkkor nagl'ftnl'kcrckeclctt ós a rtika kiráIl1llá riiltoztllt. I_ctt tlllgr (jr(jIll az Llclrarbatl.
anliktlr kiclerLilt. hogl'a rtiklit ir sitrliiinr rltrltzstrlta cl r.is cgr csaplist,lt li rat,ltzslltt lllc9l(jrt _\
királr rltcghír'ta az Ltclr ariiba a gaziiirt cts ('sillagtlcsklit, ,,\ gazcla ls álcllislit aclta a llataitlk
Íiigiérc. Ígr cgrszcI'ibc nagv lakoclalrllat csaptak. Illóg llla is ólrlck. alllíg tllcg rlcIll haltak.

Betkc{scsaba. ]0l 6. l0. l 1.

Készítette:,}*W }"^Í''d'á
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