
Az ember legjobb barátja 

 

Fent a messzi északon, az erdőszélen lakott egy család. A családnak egyetlen gyermeke 

volt, a tízéves Franciska. 

 Egy szép, nyári napon, miközben Franciska az erdő mellett játszott, kis, nyüszítő hangra 

lett figyelmes. Ahogy beljebb ért az erdőben, egy fa tövében egy pici farkaskölyköt talált. 

Szegény kis teremtmény játék közben eltévedt a rengetegben, és nem talált vissza szüleihez és 

testvéreihez. Amint meglátta a kislányt, örömmel fogadta. A kislány is megörült a kis állatnak, 

magával vitte szülei házába. Édesapja nem örült a kis jövevénynek, hiszen tudta azt, hogy egy 

vadállatról van szó, de lánya addig-addig kérlelte, amíg végül beleegyezett, és befogadták a 

farkaskölyköt. A Wolfi nevet adták neki.  

Telt-múlt az idő, és a kis farkaskölyökből felnőtt farkas lett. De nem ám olyan, mint 

vadon élő társai, hiszen szelíd volt, mint a ma született bárány. Nem múlt el nap, hogy Franciska 

ne játszott volna vele.  

Egy napon Franciskát édesapja a szomszéd faluban élő szabóhoz küldte, hogy hozza el 

neki az elkészült kabátját. Édesapja úgy gondolta, hogy Franciska már nagylány, bátran 

rábízhatja e feladatot. Franciska el is indult a faluba vezető kanyargós erdei úton, legjobb 

barátját, Wolfit azonban otthon kellett hagynia, mert édesapja nem engedte el vele. Úgy 

gondolta, hogy egy farkaskölyökből lett kutya megtámadhatná a faluban élőket. Wolfi 

szomorúan nézett a távolodó lány után a kerítésen túlról. 

Franciska a faluban át is vette a szabótól édesapja kabátját, majd hazaindult. Azonban 

arra senki sem számított, hogy a hűvös októberi napon az óraátállítás miatt hamarabb sötétedni 

kezd a sűrű erdőben. Egy ideig még követte a kanyargós erdei ösvényt, azonban egy hármas 

elágazásnál rossz felé vette az irányt. Közben beesteledett, és Franciska már az orra hegyéig 

sem látott. Eltévedt! Otthon édesapja és édesanyja már aggódni kezdtek.  

Édesapja nem bírt tovább tétlenül ülni, ezért a keresésére indult. Először nem akarta 

magával vinni Wolfit, azonban megérezte, hogy a farkaskölyökből lett kutya segíthet neki. 

Közben a farkaskutya ösztönösen megérezte, hogy legjobb barátja bajban lehet. Együtt indultak 

hát Franciska keresésére.  

Szerencsére Wolfi kiváló szaglással rendelkezett. Hamar kiszagolta, hogy mely 

elágazásnál tévedhetett el Franciska a sötét erdőben. Pár perc múlva már ott is volt a fa tövében 

kuporgó, fázó, reszkető kislány mellett, boldogan nyalta meg arcát, Franciska pedig boldogan 

ölelte magához édesapját és Wolfit.  



 Wolfi segítségével könnyen haza is találtak az erdőszéli kis házikóhoz, ahol 

édesanyja már forró kakaóval várta őket. Édesapja ezután már nem engedte el lányát egyedül a 

szomszéd faluba, mindig elkísérte őt hű társa, Wolfi. 
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