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Nem fért a fejembe, mitől van varázsereje a lovak 
elnyűtt vaspapucsának. Ha megtalálod valahol 
a porban és átdobod a fejed fölött, kívánnod kell 
valamit, persze valami jót, és a kívánságod teljesül. 
Csak győzd kivárni, mondta Józsi bácsi, akinek volt 
két szép lova, tehát patkószakértőnek számított.

Mi bizony inkább ettük a patkót. No, nem a 
vaspatkót, hanem a mákos és diós patkót, mert 
a falunkban patkónak hívták a máshol bejglinek 
nevezett finomságot, ami nyilván az alakjáról kapta 
a nevét. Patkó nélkül nem múlt el a karácsony.

A balszerencsepatkót valójában  nem is találtam, 
hanem a kovácsműhely faláról emeltem le. 
Szerettem volna, ha valami nagy szerencse ér.

Józsi bácsi egy napon kovácsműhelyt nyitott 
az udvaron, a disznóól mellett. Két család élt a 
portán, az övék és a miénk. Örültem a műhelynek, 
szerettem ott bámészkodni, lesni, ahogy az izzó 
vasdarab a mester kalapácsütéseinek nyomán 
megváltoztatja alakját. Jöttek a kantárszáron 
vezetett lovak, és volt gazda, aki szekerestül 
állított be a kovácsműhely elé. Megélénkült az 
egykor csendes, álmos udvar. Lovak prüszköltek, 
szekerek zörögtek, kalapácsütés hallatszott, az üllő 

jajgatott, a fújtató szuszogott, a tyúkok riadtan 
menekültek, a koca is méltatlankodva röfögött  
az ólban. Féltem, hogy a patkószeg fájdalmat 
okoz a szerencsétlen lovaknak, de azok békésen 
tűrték, hogy vaspapucsot húznak a lábukra, és 
sejtelmük sem volt róla, hogy elhagyott lábbelijük 
szerencsét hoz! 

Az elorozott patkóval kezemben föl-alá 
járkáltam az udvaron, azon törtem a fejem, mit 
kellene kívánnom. Nem akartam elhamarkodni a 
dolgot. Végül dűlőre jutottam, átdobtam a fejem 
fölött és kívántam valamit, amikor hangos jajj! 
hasított a fülembe. De nem a szerencse jajdult 
föl, hanem Bori néni, a kovács édesanyja. Az erős 
gondolkodásban nem vettem észre, hogy ott 
sertepertél az udvaron. Szerencsére nem fejen 
találta a patkó, csak a vállán hagyott sokáig kéklő 
foltot. Az ütés erejétől hanyatt esett. Most már 
csak azt kívántam, ne legyen komolyabb baja, 
hogy minél előbb meggyógyuljon a galamboknál 
szelídebb, kedves  szomszédasszony, aki olyan 
finom krumplislángost sütött, mint senki más.
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