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De ce ai pierderile aşa de mari, bunicuţo? 

Kékike és a farkas  
 

Hol volt, hol nem volt… pontosabban, volt, van és mindig is lesz egy nagymama 

és az ő drága unokája Kékike. Hálózat Nagyi idős volt, betöltötte a századik életévét, 

megterhelték a napi teendők, egyre nehezebben boldogult az igen lendületes 

forgalommal, leginkább a teherautók keserítették életét. Kissé nagy vérnyomásával 

egyedül lakott egy vályogházban. Ha netán mindez önmagában nem lenne elég, 

ráadásul rendszeresen kergették bizonyos különleges farkasfélék, a Lupus Defectus-ok, 

más néven az Elavulás Farkasai, akik határtalan étvággyal bírtak.   
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 Mindezek a körülmények nagyon megviselték egészségét, ám mint a régiek közül oly 

sokan, ő is úgy látta jónak, hogy amíg nem feltétlenül muszály, nem fordul orvoshoz. 

Mondogatta is meggyőződéssel: “Mintsem orvoshoz forduljak, legyen inkább 

gyógyszerész, hisz az is gyógyít!”. A kis unoka nagyon szerette a nagyit és minden tőle 

telhetőt megtett, hogy segítségére legyen. Egy napon Kékike édesanyja találkozott 

Hivatásos Vadásszal, aki jól ismerte a nagyi helyzetét. Vadász autóvásárlást javasolt. 

Valójában ennél azért összetettebb volt a tanácsa, ugyanis rámutatott, hogy egy autó 

vásárlásával nem oldódik meg minden, ugyanis szükség lesz valakire, aki vezetheti az 

autót, üzemanyagra, karbantartókra, alkatrészekre, továbbá a sikeres üzemeltetéshez 

mindezek összhangban kell legyenenek, akárcsak egy csapat tagjai. Kékike édesanyja 

azonban hallani sem akart efféle összetett megoldásról: “Megvesszük az autót, Kékike 

megtanul vezetni és a dudával elijeszti majd a farkasokat. Ami pedig a nagyi 

egészségét illeti, a nyomásgondokat kezeljük tablettákkal, meg veszünk majd egy 

elektronikus vérnyomásmérőt is, amivel megfigyelhetjük egészségi állapotát”.  
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Kékike édesanyja nagy lelkesen megvásárolta Vadász segítségével a laborkocsit, 

melyet számos dudával, hasznos kütyükkel és modern vérnyomásmérőkkel láttak el. 

Az autó gyönyörű volt, szépségének nem akadt párja, mindenki a csodájára járt. 

Kékike számára is kényelmes volt, ugyanis többet nem kellett az erdőben gyalog 

megtennie a nagyihoz vezető hosszú utat, na meg a dudálásos módszer is bevált, a 

legbátrabb farkasok is fejvesztve menekültek hallatán. 
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Teltek a hónapok, ám a nagyi állapota nem javult. Továbbra is rettegésben tartotta a 

farkasok létezésének tudata, zavarta a háza körüli hangzavar, a folytonos dudálás 

melyet a farkasok kétségbeesett vonyítása is tetézett. Betegségének tünetei is 

nyilvánvalóak voltak: folyt az orra, fájt a feje és folyadékhiány gyötörte. 

Kékike édesanyja könnyek között kereste fel Vadászt: 

- Nagyi nincs jól. Mit tegyünk? 

- Sok a tennivaló, am nem lesz gyerekjáték. Biztos bevállalod? 

- Igen. 

- Ez esetben elmesélem, miként jár el külföldön élő nagynéném. 

- Mégis mit tehet annyira másként? Hisz minden tőlem telhetőt megtettem: megvásároltam a 

legjobb autót, a legkorszerűbb dudákat, mégsem használ... 

- A nagynéném megtanult pár alapvető dolgot, amit gyakorlaba is helyezett. Ahhoz, hogy sikerrel 

járhass, tudnod kell, hogy mi fáj, mennyire nagy a baj és oda kell hass, ahol a legsújosabb a gond. Fel kell 
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ismerned, hogy segítségre is szükséged lesz, sőt, az egész család rá kell ébredjen, hogy mindenkinek 

tennie kell az ügyért. 

- Hely! Bárcsak rajtam is segítene a nagynénéd módszere! 

- Már régóta figyelemmel követem, és szívesen megosztom veled mindazt, amire rájöttem! 

Nagyihoz hasonlóan, őt is bekerítették a farkasok, ám ma már alig-alig bukkan fel egy-két példány. A 

következő a teendő. SCADA megfigyelőrendszert kell telepíteni minden DMA ösvényre. Egyes ösvények 

világosabbak, másak sötétebbek, ezért minél jobb megfigyelőrendszerre van szükség. Kiismerve a Nagyit 

keserítő farkasokat, csapdákat állíthatunk számukra és kiszoríthatjuk őket Nagyi területéről. Ki fogjuk 

elemezni azoknak a szomszédoknak a tevékenységét is, akik ezeket az ösvényeket használják. Tudni 

fogjuk, hogy kik jönnek és kik távoznak, illetve hagynak-e maguk után hulladékot. Ezáltal az erdőírtás és 

a tisztaság megőrzése terén is pozitív eredmények várhatóak. A kulcs a folyamatos felügyelet és a gyors 

és minőségi beavatkozás. 

- Igen ám, de ez bizonyára egy vagyonba kerül... – sóhajtott Kékike édesanyja. 

- Ezt jelenti pontosan ismerni, hogy hova kell hatni és eredményesen fellépni a gondokkal 

szemben. Nem lehet segíteni valamin, amit nem ismersz, ha nem tudod, hogy ki is az ellenség és milyen 

károkat okoz, azaz ha nem felügyeled az erdőt. Nagynéném tevékenységét figyelve nagyszerű 

eredményeket észleltem. A befektetés nem olyan megterhelő, ha rendre, apránként fejlesztesz. A gond 

orvoslásához kisebb,  megvalósítható egységek kezelésére van szükség  
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A virágszirmokból főzött teák, például, nagyon javallottak. 

Mindegyik virágot a neki megfelelő idényben kell leszedni. 

Négy csodatevő virág van, melyet ismernünk és 

fogyasztanunk kell: 

1.Az első a Javítás-virág. Ez mindig hasznos. Tanácsos a jó 

minőségű virágok használata, melyek gyors és hatékony 

hatást biztosítanak. 

2.A második virág a Eszköztár-virág. Főleg memóriazavar 

esetében hasznos, ugyanis ismernünk kell, hogy mi van a 

birtokunkban, illetve, hogy mi meddig használható, nehogy 

romlott vagy hibás eszközöket halmozzunk fel. 

3.A harmadik a Nyomás-virág, mely a főerek működését segíti. 

4.Végül feltétlenül szükséges a Lupus Identificatus, vagy Farkasleső virág, mely a 

lopakodó farkasok leleplezésében segít. 

- Kezd összeállni a kép, mosolyog Kékike édesanyja. 

- Ne feledd: saját receptet kell találnod, hogy e négy virágból valóban hatékony teát készíthess.  

 

 Javítás-virág 



Water Loss Detectives***Detectivii Apei Pierdute 
 

 WWW.PIERDERIDEAPA.WORDPRESS.COM Kékike és a farkas  

 

 

Kékike szorgalmasan begyűjtötte a Vadász által felsorolt virágokat és édesanyjával 

apránként kikisérletezték Nagyi számára a megfelelő összetételű teát. Az egész család 

szorgalmasan részt vett az ösvények kitakarításában, csapdákkal való ellátásában, és 

a megfigyelőrendszert is sikeresen felszerelték. Közösen sikerült talpraállítaniuk 

Hálózat Nagyit, elkergetve az éhes farkasokat. 

Ha te is szeretnél egy szép végkifejletet befektetésed történetéhez, teszteld a csodatevő 

virágok hatását és oszd meg velünk is, hogy mi az ami számodra bevált. 
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