
A F O L D NAPJA 

Valamikor reges-regen a folottiink ragyogo Nap anyja igy 
gondolkodott magaban: „A Foldiinkon nagyon sok asszony el, 
koziiliik egy sem allt meg egy gyereknel. Nemelyiknek tiz is 
vagy meg tobb gyereke van. Nekem csak ez az egy Napom 
van, eleg nekem ez az egy? Nem, nekem is kell masik. Az egyik 
Nap a Fold felett, a masik meg a Foldon lesz. Ha nekem is ket 
gyermekem lesz, a fenti Nap a foldinek edes batyja lesz, ossze-
nezhetnek egymassal, egymasra nevethetnek, szorakoztathat-
jak egymast." 

Miutan igy elgondolkodott, a Nap anyjanak a belsejeben ma
sik gyerek fogamzott, egy eros ember. 

A Foldon a verszivo vadallatok es a gonosz sokfeju sarkanyok 
megereztek, hogy mire gondolt a Nap anyja, hogy egy eros 
ember szuletik. 

- Ha masik Nap szuletik is a Foldre, ne szivjon vert a fold-
hasadekokban es mindenfele - gyotortek a Nap anyjat. 

Aztan, hogy a Nap anyj a ne lathassa a fenyt, sotet fellegeket fuj-
tak eleje. Mikor a sotet fellegek megjelentek elotte, a Nap anyja 
rosszul kezdte erezni magat, banatos lett, banataban megbetege-
dett. 

Elerkezett az ideje, hogy a Nap anyja vilagra hozza gyermeket. 
Mikor a gyerek szuletett, a Nap anyja nem erkezett elkapni a 
gyerek kezet, az meg lepottyant a felhorol a Foldre, es rogton 
labra allt. A Nap anyja a Fold fele hajolt a felhok mogul, hogy 
meghalt-e a gyerek, vagy a Fold ala keriilt, amint a Fold elfor-



dult. Szetnezett a Nap anyja, a gyerek nem is halt meg, es a 
Fold se vitte maga aid, mikor elfordult. Mikor latta, hogy elve 
maradt a gyereke, levelet irt neki es ledobta. Ezt irta a levelben: 
„Gyerekem, a felliorol a Foldre estel, de nem haltal meg, a Fold 
ala sem estel; a F5ld megallt a helyeben, te meg labra alltal, 
amint a Foldre ertel. Ember kepet oltotted, hit nevet adok ne-
ked: Gyemant lesz a te neved, a szived is oly kemeny lesz. Sok 
gonosz sarkannyal fogsz megkiizdeni, de semmilyen vadallat 
nem tud legyozni, a labadrol teged le nem tudnak venni. Ha 
majd valamikor tronra ulsz, a Nap nevet kapod, az egesz vilag 
nepe szeretettel melled all. Akkor majd a batyaddal Fold feletti 
es foldi Nap lesztek, egymasra neztek, osszenevettek, soha vita 
nem lesz kozottetek!" 

Gyemantot befogadta a Fold anyja, finom friss etelevel meg-
etette, nevelgette. Gyemant azonban nem evek alatt, nem is па
рок alatt, hanem orak es percek alatt nott fel. Az egesz vilagon 
elterjedt a hire, az egesz vilag tudott rola, mindenki Gyemant 
viteznek tisztelte. De a gonosz, vad sarkanyok, azok k i nem all-
hattak ot, azon igyekeztek, hogy valami modon megoljek, ve-
gezzenek vele. 

Mikor Gyemant vitez felnott, vilagot akart latni. El is indult, 
hogy vilagot lasson. A vezeto emberek es а пёр egyarant var-
tak, hogy a foldjiikre erjen, szeretettel fogadtak, mindenki be-
csiilte. Az emberek melle szegodott allatok hozza is csatlakoz-
tak, vartak a jottet, utat adtak. 

Vandorlasa soran a vadallatok is csatlakoztak hozza, a med-
veket a tenyeren tancoltatta, ugy nyult a tigrisekhez, mint a 
macskakhoz, fejiiket simogatta. Az elefantok meghajtottak fe-
jiiket, ugy mentek el elotte. Az oroszlanokkal megkiizdott, le-
gyozte oket, aztan mindegyiket megetette. Csak a sarkanyok 
nem baratkoztak meg vele, gyuloltek ot, minden aron a hala-
lara torekedtek. 

A sarkanyok hiret vettek, hogy Gyemant vitez elindult vila
got latni. Kiralyuk, egy tizenket fejii sarkany haromfejii sar-
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kanyt kiildott Gyemant vitez ellen. Mikor a haromfeju sarkany 
nagy zaj kozepette Gyemant vitez kozelebe ert, megszolalt: 

- Mintha egy finom falat kozeledne felem! 
Gyemant vitez igy felelt: 
- Jonni jon, de ha bekapod azt a falatot, nem maradhatsz elet-

ben: vagy a torkodon akad, vagy a beled egeti k i ! 
- Ha igy lenne, verekedjunk meg elobb, majd aztan eszlek 

meg! - mondta a haromfeju sarkany. 
- Engem bizony meg nem eszel, te hagyod itt a fogad! - va-

laszolta Gyemant vitez. 
- Akkor iiss elobb te! - folytatta a sarkany. 
- Egy vitez soha elsonek nem iit , iiss te! - mondta erre Gye

mant vitez. 
Ekkor a haromfeju sarkany odebbment, megfordult es farka-

val Gyemant vitezre csapott, de nem tudta ot kimozditani a he-
lyebol. Aztan Gyemant vitez iitott - a sarkany harom feje ha-
rom merfoldre repiilt, maradek bore osszekaszabolva szetszo-
rodott. 

Gyemant vitez ment tovabb. Ahogy ment, mendegelt, egy 
erdobe ert. Egy pupos oregasszony j5tt erdei bogyokkal teli tek-
novel Gyemant vitezzel szembe. 

- Hova megy, Gyemant vitez ? - kerdezte. 
- Valahol a vilagon, tul hetvenhet orszagon, tul a Jeges-ten-

geren, a Sarkcsillag tulso felen uj kiralyt valasztanak. Azt me-
gyek megnezni - felelte Gyemant vitez. 

- Utad odaig soka tart, fiam. Mikor odaersz, lehet, hogy te 
leszel akiraly, demigodaersz, soksarkannyalkellmegvereked-
ned. En is akkor lettem pupos, mikor ezeknek a sarkanyoknak 
a keze alatt dolgoztam - mondta az oregasszony. 

Egy bogyot adott Gyemant viteznek, hogy egye meg. 
- E d d meg, fiam, en szedtem! Ha megeszed, tobb его kol-

tozik beled! - mondta meg az oregasszony. 
Miutan megetette Gyemanttal a bogyot, papirba csomagolt 

valami port es atadta neki, mint orvossagot. 
- Fogd, fiam, ezt a port. Ha barhogyan is verekedesre keriil 
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