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marina boldogsAga 

 

Elt  valamikor eG  dolgoF Es Ci noF a S S oNka,  akit 

marinAnaK hIvtaK. kiF fahAzban lakott tadeo nevw 

fErjEvel a tengerparton. SorgalmasaK voltaK, kEt 

kezWk munkAjAval megtermeltEk, ami nekiK kellett. 

SegENen Eltek, de nem SwkQlkQdtek semmiben. ha kis 

fQlQslegWk akadt, a rASorulOknaK adomANoztAK. ha 

kolduF kopogtatott be hozzAjuK, meghIvtAK ebEdre, 

s mEg UtravalOt iF adtaK neki. nem volt oLan em- 

ber, aki ne fordulhatott volna bizalommal segIt- 

sEgErt hozzAjuK. 

nem me S Se  tQlWk lakott eG Qreg nEni, aki rQZe- 

SedEssel tengette EletEt. eG napon SElvihar dQntQtte 

le hAzAt. tadeo azon Nomban rohant, hoG UjjAEpItse. 

de  nem  volt p Enze   EpItQaNagra,  ezErt  eG  gazdag 

e mb er h e z  m e n t  kQlCQ nk Er n i .  

– adoK En neked, de CaK kamatra – mondta a gaz- 

d ag  e m b e r .  

– nem magamnaK kell. eG Qreg nEnire kQltenEm, aki 

segItsEgre Sorul. ezErt legalAbb a kamatot engedd 

el – kErlelte tadeo a gazdag embert.  

de hiAba, az nem tAgItott:  
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– nem UG van Am! ebben a vilAgban mindenki pEnz- 

bQl El.  

amikor eljQtt a tQrleStEs ideje Es tadeo nem tudta 

viS Saadni a pEnzt, a gazdag ember katonAkkal jQtt Es 

az adOssAg fe j Ebe n  lefoglalta t t a  a  hAzaspAr 

fQldjEt, CaK a hAzat haGta meg. 

mindenki sajnAlta Qket.  

a SomSEda S SoN vIgaStalni prObAlta marinAt: 

– CaK te vaG Sanalora mEltO, kedvesem. a fErjed 

inkAbb tQrQdiK mAsoK jOllEtEvel, mint veled.  

ezt hallvAn, marina naGon SomorU lett. igaz iF. 

mire jutott eddig az Eletben? keze megkErgesedett a 

soK munkAban, mEgsem tud soha finom Eteleket enni. 

hajnalban kel Es kEsQn este fekSiK le, mEgsem en- 

gedhet meg Uj ruhAt magAnaK. a fQldjWket elvettEk, 

kiF fahAzuK tetejEn beCorog az esQ, rEsein befUj a 

SEl, tElen mEg tWzelQjWk sinC fwteni. miErt van az, 

hoG Qneki minden jOrOl le kell mondania, CaK mert a 

fErje jOtEkoNkodni akar瑱  

amikor eG Ser tanUja volt, miLen pompAval vonul 

vEgig a gazdag ember az utcAn,  s miL bW SkEn  Es 

boldogan Wl mellette SEp ruhAkba QltQzQtt felesE- 

ge, vEgkEpp elfogta a vAG eG jobb Elet utAn.  
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de e vAGa egES EletEben kielEgItetlen maradt.   

eG Pon elErkezett az idQ, hoG megjelenjen isten 

elQtt, aki a meNorSAg kapujAban fogadta az Ujon- 

nan  ErkezQket. 

– boldog voltAl-e az Eletedben, marina瑱 

– hAt boldogsAg volt az? a fErjem CaK mAsoknaK 

segItett, sem magAval, sem velem nem tQrQdQtt玠  

 

–  nElkWled nem lett volna kEpes aNNi embernek 

segIteni, marina. te voltAl az, aki Qt iLen jO em- 

berrE tetted. ezErt jutalmul megengedem neked, hoG 

UjjA SWlethess. oLan emberrel, aki mellett vEgre 

boldognaK Erezheted magad. 

–  ha lehetsEges, eG gazdag ember hitvesekEnt 

S e r e t n Ek  U j j A S Wl e t n i . 

–  re ndben .  de  ne  feledd:  Uj Eletedben  korAbbi 

Eletedre mAr nem fogS emlEkezni. 

 

*  *  **  *  **  *  **  *  * 

 

marina gazdag ember felesEgekEnt  S Wletett  UjjA. 

fENes palotAban  lakott, ameLhez naG park tarto- 

zott. a parkban COnakAzO tO volt, a tOban Sigetek, 
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a Sigeteken pihenQ pavilonoK, ahol SolgAK vArtAK 

finom italokkal Es Etelekkel.  

nem akadt semmi, amit megkIvAnt Es a gazdag em- 

ber ne adott volna meg neki Nomban. naponta Uj ruhAt 

Qlthetett magAra, SebbnEl Sebb EkSerekkel CinosIt- 

hatta magAt. SWksEget nem Senvedett semmiben, Es nem 

kellett tartania attOl, hoG mit hoz a jQvQ. de bol- 

dognaK valahoG mEgsem Erezte magAt. 

 

pedig a gazdag ember eGre gazdagabb lett.  

akkorra mAr hIre jArt eG tadeo nevw embernek, 

aki SegENen eG tengerparti viskOban lakott Es minden- 

kinek QnzetlenWl segItett. ez a tadeo eGSer beAllItott 

a gazdag emberhez, hoG pEnzt kErjen kQlCQn. 

 

– mire  kell neked ez a hatalmaF Q S S eg瑱 

– a rQZeGwjtQgetQ nEni hAza QSSedQlt, UjjA akarom 

EpIteni neki.  

– hovA gondolS? hiS magad iF koldusSegEN vaG玠 

de hoG lAsd, miLen jO SIvem van, adoK neked pEnzt, de 

CaK kamatra. 

tadeOnaK nem volt vAlaStAFa, el kellett fogadnia 

a kQlCQnt iLen feltEtellel iF. 


