
Hogyan fogadhattam volna el… 

Egyik reggel korábban ébredtem, volt időm gondolkodni, miközben a szolgák a reggelimet 

készítették. 

Azon tanakodtam, hogyan lehetne még nagyobb a vagyonom. Cikáztak fejemben a 

gondolatok, egyik ötlet jobbnak tűnt, mint a másik. Jónak tűnt, hogy megveszem a szomszéd 

birtokát, de túl sokat kért érte. A felső szomszéd meg biztosan nem adná nekem, a múlt héten 

csúnyán összevesztünk. Aztán jött a hatalmas terv: meg kell szereznem öcsém atyai jussát! A 

minap úgyis olyat tett, ami törvénybe ütköző-ezt kell meglovagolnom! Felmegyek Budára a 

királyhoz, beárulom, akkor a felség úgyis nekem adja a vagyont.  

Gyorsan lóra pattantam, mentem Budára. Az úton már tervezgettem, mit, hogyan tegyek. 

Szomorúnak kell látszanom, az biztos. Jól megdörzsöltem a szemem, hogy vörösek legyenek, 

így azt hiszi a király, bánatomban egész éjjel ríttam.  

Mikor bebocsátást nyertem az uralkodóhoz, egy kendőt szorítottam a szememhez, mintha a 

könnyeimet itatnám. Jó cselnek tűnt. Elmondtam Lajos királynak mindent az öcsémről. 

Beállítottam naplopónak, lustának, butának, s hogy erejét nem használta ki.  

 

Nem tudom, miért, de Lajos nem úgy tett, ahogy gondoltam. Mindenképpen látni akarta 

Miklóst. Na, ekkor bevetettem a legnagyobb fegyveremet! Elmondtam, hogy testvérem 

megölte egyik szolgámat. Nem tudom, miért, így se ítélte el öcsémet, kegyelmet akart neki 

adni! Tovább sopánkodtam, hogy Miklós elbujdokolt félelmében, sose fog hazatérni. 

Mondtam: jussa engem illetne, de felajánlom azt a felséges királynak. Azt gondoltam, ő úgyis 

nekem adja. Részben lett csupán igazam. Lajos király elfogadta a felajánlást, nekem is adta 

volna a vagyon öcsémre eső részét. De feltételhez kötötte. Azt kérte, öljem meg a cseh 

bajnokot, akkor pecsétes okiratot kapok a jussról. Erre aztán nem számítottam!  

Nem vagyok én bolond, nem fogok kiállni a bajnokkal, akkor végem lenne, megölne az 

engem!  

Forrt bennem a méreg, a düh, hogy nem sikerült a tervem! Fogtam magamat, elköszöntem, 

legyen a juss másé. Hazakullogtam, mint egy vert sereg! 
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