A legnagyobb élményem

Egyik nyáron elmentem nyaralni a mamámékhoz. Sajnos az idő a
megérkezésem napján sem volt jó, de ami a következő nap történt,
sosem felejtem el. Reggel felkeltem, és sütött a nap, nagyon csodálatos
idő volt.
De délután 3 óra körül az állatok nagyon megijedtek valamitől.
Először figyelmen kívül hagytam, de amikor meghallottam, hogy a
kutya is ugat, nagyon megrémültem. Mivel a mamám és a papám a
belvárosban voltak, nem tudtam, mi lehet, ami megijesztette az
állatokat. Kirohantam a konyhába, és amikor megláttam az egész
felfordulás okozóját, a vér megállt az ereimben. Úgy éreztem, hogy
mögöttem világosság, előttem sötétség! Ahogy megláttam a vérszomjas
ragadozót, kétszer se mondtam magamnak, rohantam a telefonhoz,
hívtam a mamáékat, hogy egy medve van a telken. Azt mondták tíz
perc, és itthon vannak. Nem várhattam, elvitte volna az összes
állatunkat a medve. Megfogtam egy felmosónyelet, hívtam Fülest, a
kutyát, hogy segítsen szembeszállni a fenevaddal. Megfogtam az ajtót,
kilöktem, majd halálmegvető bátorsággal nekiestünk a medvének. A
medve ellökött, de hála istennek, ott volt a fal, és nem estem a kútba.
Füles odajött mellém, és segített felkelni, majd ismét nekimentünk.
Ezúttal megcsaptam a medve orrát felmosónyéllel, és lefeküdt a
fájdalomtól. Füles megharapta többször is egymás után, és már alig
tudott mozogni a nagy testű állat. De erőt szedett, és felkelt, majd
elragadott egy bárányt, és visszacammogott az erdőbe. Füles futott
utána, mert vissza akarta hozni a bárányt. Sajnos a bárányt már felfalta
a medve, ezért Füles hazajött. Pár másodperccel később a nagyszüleim
hazaértek. A telket vér lepte el. Este 12 óra volt, szakadt az eső,
készültünk lefeküdni, majd hallottuk ugyanazt a kutyaugatást, amit én
nappal. Kirohantunk, nagyon tartottunk a medvétől, de sajnos a
hatalmas báránycsaládunk felét felfalta. A papám kihozta a fegyverét,

majd lelőtte a medvét. Megnyúztuk, majd a bundáját eladtuk a vásárban
egy idős hölgynek. Abból a pénzből rengeteget birkát vettünk.
Azt tanultam ebből, hogy soha ne féljünk semmitől, és álljunk ki a
tulajdonunkért.
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