
A malom titka 

 

  A szegény molnár már nagyon öreg volt. Ezért magához hívta a két fiát. Ezt mondta nekik: 

 -Holnap már nem biztos, hogy élek. Elmondom, mit határoztam. Te, nagy fiam, kapod a malmot, a 

kisebbnek adom a fekete kandúrt. Ugye, vigyázni fogtok rájuk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://kepguru.hu/foto/144219/ 

 

A két fiú csak helyeselt bágyadt tekintettel. Nem értették,  az édesapjuk miért mondott ilyet.  

  Eljött a reggel. Kezdtek félni, mert nem érezték a dohány illatát, nem hallották a fapadló recsegését, 

és a szokásos rádiószót. Kiszaladtak a konyhába. A fekete macska ott ült a széken mellette a malom 

kulcsával. Édesapjuk  pedig bent feküdt a halálos ágyán fehér sápadt arccal és órákkal ezelőtt kihűlt 

testtel.  

  Egy év múlva, a gyász enyhülésével fogadalmat kötöttek. Elhatározta a két fiú, hogy külön életet kezd: 

világot lát közülük a fiatalabb, az idősebb meg a malmot üzembe állítja.  

  Eljött a búcsú ideje. 

 -Drága, egyetlen öcsém! Vidd magaddal kandúrunkat, én meg őrzőm ezt a jó öreg malmot. De jól 

figyelj! Ha megélem, két év múlva találkozzunk pontosan itt! 

 -Rendben, de te is vigyázz a szemed világára! 

  Nehezen, de elváltak útjaik. Egy héttel később a fiatal legény már koplalástól szenvedve is képes volt 

a karéj kenyerét a macskának adni. Ez nem ment így sokáig, eszméletét vesztette.  

  Jó sok idő múlva meleg és puha ágyban lelte magát. Díszes volt körülötte minden, amit csak látott. Az 

ajtón belépett egy fekete hajú királyfi. 

 -Hát te meg ki vagy, jó uram, és hogyan kerülök én ide? 



 -Én volnék az! A fekete kandúr! 

A fiú csak tátotta száját. 

 -Amiért életedet is adtad volna értem, megtört az átok. Egy banya átkozott meg vele. 

 -Így már majdnem mindent értek, de mennyi ideig voltam álomban? 

-Két esztendeig. 

 -Akkor most van a találkozóm a bátyámmal, azonnal indulnom kell! 

 -Csak ne olyan sietősen, egyél és öltözz át! Én majd szólók a kocsisoknak. 

 -Kocsisok? 

 -Igen, én II. Henrik vagyok, és te jelenleg Szépföldön tartózkodsz. 

 -Oh, elnézést a modortalanságomért, rendben, ahogy te szeretnéd, de ha mégis, csak egy kérésem 

lehetne, a bátyámat is fogadd kegyeidbe, kérlek! 

 -Rendben, legyen, de készülődj! 

  Egy órával később már úton voltak. Nem hitt a legény a szemének, mikor megérkeztek. A bátyja ott 

dolgozott a malomban. Nagyon megörültek egymásnak. Az idősebb kérdezte, hogy lett ilyen jó sorsa. 

Öccse mindent elmesélt, amit csak lehetett. A macskából lett király betartotta ígéretét: a fiúk együtt 

indultak új otthonukba. Mindketten beilleszkedtek egy idő múlva a jómódú életbe. 

   Máig is áll a malom abban a faluban, ahol elkezdődött  a két testvér és a fekete kandúr története. 
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