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Egy kutya élete
  Történetem egy kis elhagyatott utcában kezdődik. Ott születtem négy testvéremmel, akik közül ketten lányok, ketten fiúk voltak.
      Kicsiként rengeteget játszottunk mi kölykök, ameddig a mamánk elment élelmet keresni. Anya egy gyönyörű magyarvizsla volt. Nagyon szerettem, mint ahogy a testvéreim is. Körülbelül 10 hetes koromban kezdett izgalmassá válni az életem, mivel a mamánk akkor vitt minket ki először a kis, szűk utcán kívülre. Ahogy kiléptünk a házak közül, egyből valami fényes izé meg akart vakítani minket. - Mi ez? - gondoltam magamban. Hirtelen olyan hangokat hallottam, amiket korábban még soha. Nem igazán értettem semmit. Egy mondatot, viszont elcsíptem, és megjegyeztem. Ez volt az az egy mondat, amit már ennyi idősen is felfogtam.
- Süt a nap! - kiáltotta valaki, valahonnan. Mivel még mindig nem láttam, attól az izétől, - ami idő közben már nem vakított annyira - ezért nem deríthettem ki, ki vagy mi mondhatta ezt a mondatot. Hirtelen a mamám lépett elém, - így eltakarta előlem a vakító fénycsóvát- és bíztatóan bólintott. Elindultunk egy mozgó tömeg felé. Ezek a lények másabbak voltak, mint mi. Ők magasak voltak, két lábon jártak, és valami lehetetlen fedő volt rajtuk. Amint mentünk feléjük, egyre jobban elfogott a rettegés, ami eddig, csak egy halvány foszlányként jelent meg bennem. Féltem, hogy elveszítem a családomat, és ezt a kis utcát, ahol laktunk. A mamám észrevette, hogy az ijedségtől megtorpantam. Odajött, hozzám bújt, bátorítóan lódított rajtam, majd elindult a lények felé. Egy kis ideig, csak néztem utána, majd amikor láttam, hogy ennivalót adnak neki, az ösztönömtől hirtelen bátorság lett úrrá rajtam, és megindultam utána. Ahogy sétáltam a tömegben, megláttam a testvéreimet. Akkor láttam őket, így együtt utoljára, ugyanis a következő pillanatban, magával ragadott az a sok lény, és sehogy se tudtam közülük kivergődni. Mikor végre széjjelebb vonultak ezek a... Várjunk! A mamám egyszer mondta, hogy ők mik. Mik is? Ja, megvan! Emberek! Szóval... Mikor végre széjjelebb vonultak az emberek, akkor vettem észre, hogy egy teljesen más, és egyben ismeretlen helyen vagyok. A testvéreimet és a mamámat sehol sem láttam. Egész estig kóvályogtam a végtelennek látszó városban, majd megláttam egy mezőt, és úgy döntöttem, hogy akkor én most meghúzódok itt. Igen ám, ezt terveztem, de a drága eső pajtim nekikezdett, így össze - visszafutkorásztam. Mikor már elfáradtam, hirtelen egy házat pillantottam meg. Volt ott egy magas rész, ahová nem esett be az eső, terasznak nevezik. Odamentem és egy kicsit szúrós, de kibírható valamire ráfeküdtem. Kimerülten aludtam el. 
Reggel az a fényes izé, amit az emberek napnak, vagy minek hívnak, belesütött a szemembe, szóval kellemes egy érzés volt, mit ne mondjak! A következő pillanatban, hirtelen sötét lett, de csak annyira, hogy még lehetett látni, viszont a nap, az már nem világított. Fölnéztem és egy „kis” embert láttam. A szeme előtt valami fekete izé volt, ami a szeménél átlátszott. A lábán fekete, a felső testén, pedig fehér fedő volt. A mamám egyszer azt mondta, hogy ezeket a fedőket az emberek ruhának hívják... Visszatérve a „kis” emberre, egyből megkedveltem.
- Anya! - üvöltötte. 
- Kérlek neeee! -könyörögtem magamban, mert ez a reggeli ordítozás nem volt valami kellemes érzés a füleimnek.
- Anya! Itt egy kis kutya! De ari'! Tartsuk meg! - ugrándozott. 
- Tessék?! Mit mondtál, hogy mi van itt? - hallottam egy másik ember hangját egyre közelebbről.
- Egy kutya!
Láttam, hogy egy csodaszép ember jön ki a házból. Feltápászkodtam, és jó kutya módjára leültem.
- Hát ez meg hogy került ide? – tűnődött. - Este esett, és biztos, ide behúzódott.
- Csupa piszok szegény! Lehet, hogy nem törődtek vele. - mondta az anya nevű ember.
- Vagy az is lehet, hogy kóbor kutya. Kérlek, anya hadd tartsam meg!
- De... - akadt meg. - Rendben. Megtarthatod.
- Éljen!- gondoltam- Megtarthatom a „kis” embert!
- Juhúúú! Köszi, anya! Te vagy a legjobb! - ugrándozott a kölyök. - Mi legyen a neved? Hmmm? - Fordult hozzám.
- Nekem mindegy. Döntsd el te. De téged hogy hívnak?
- Legyen a neved Pajti. Megfelel?
- Igen, igen tökéletes! - csóváltam a farkam.
- Én Ottó vagyok! - nyújtotta a kezét.
- Most vajon mit akar? - gondoltam. - Na mindegy... Oda nyújtom a mancsom.
Leesett az álla, majd megsimogatott és így szólt: - Okos kutya.
Akkor úgy látszik jóra gondoltam... 
Telt - múlt az idő, de nagyon sok, szép emlékkel. Ottóval rengeteget játszottunk. Amíg ő suliban volt, addig én vigyáztam a házra. Délutánonként, mindig kimentünk a tisztásra fogócskázni, vagy, „Hozd, vissza a labdát!" játszani. 
Körülbelül, már egy éve ott lakhattam, amikor nagyon rémisztő dolog történt. Reggel, amint felkeltem, felmásztam Ottó ágyára, hogy felébresszem.
- Jó reggelt! - csóváltam a farkam, miközben összevissza nyaldostam az arcát. Egyből felült, és letörölte arcáról a sok nyálat.
- Fúj Pajti! Ez undorító!
- Hihi. Bocsi.
Kinyitotta a szemét és hirtelen lemerevedett.
- Anya! - kiáltotta kétségbeesetten. Ám válasz nem jött. - Pajti! Keltsd fel anyut! Nyomás! - bőgte el magát. Nem értettem mi baja, de átrohantam anya szobájába. 
- Anya kelj fel! Ottónak van valami baja! - ugattam. Egyből felkelt.
- Mi... Mi történt? - kérdezte.
- Gyere! - ugattam és már ki is mentem a szobából. Átvezettem anyut Ottóhoz. Mire ott voltunk, a gazdim már zokogott.
- Mi történt? Mi a baj kincsem? - kérdezte riadtan anyu.
- Nem látok! - fakadt ki Ottó. És ebben a pillanatban anya sokkot kapott, és csak meredt maga elé. Pár perc múlva sikerült annyira összeszednie magát, hogy megnyugtassa a gazdám. Én csak álltam ott, szomorúan, és nem tudtam, hogy most akkor mi lesz.
- Bemegyünk a kórházba. - jelentette be anyu.
Engem nem vittek magukkal, így egy halom megválaszolatlan kérdéssel, szomorúan bámultam ki az ablakon és néztem, ahogy a kocsi elhajt.
- Vajon mi baja lehet Ottónak? Mi az, hogy nem lát? Egyáltalán nem lát, vagy lát, de nem rendesen? Ha a második, akkor valószínűleg azért, mert elfelejtette felvenni a szemüvegét. De mi van, ha az első? Most mi lesz vele? Nem történhet ez meg vele! Nem engedhetem! És ráadásul azt sem engedhetem, hogy szomorú legyen. Fel kell vidítanom. Hogy lehet innét kijutni? Én nem érem fel a kilincset. Gondolkozz Pajti, gondolkozz! - unszoltam magam.
Másnap estefelé értek haza. Ottó kedvtelenül botorkált anyja mellett, és... Láttam az arcán valamit... Az a valami, nem más volt, mint a félelem.
Lefekvés előtt, mint mindig, most is felmásztam mellé az ágyra.
- Hagyjál Pajti! - mondta.
- De miért?
- Nem hallod!? Hagyjál! - mondta ingerülten. - Még mindig nem hallod?! Tűnés az ágyamról! Menjél le! Tűnés! - üvöltötte el magát. Leugrottam az ágyáról, közben pedig megjelent az ajtóban anya. Aggodalmasan nézett.
- Kincsem! Pajti nem érti mi van. Ne legyél vele ilyen. - mondta lágyan...
Napok, sőt hetek teltek el úgy, hogy Ottó, csak a falat bámulva ült az ágyán, és nézett meredten előre. Csak nagyon ritkán kelt fel, akkor is az anyja segítségével. Innen jöttem rá, hogy a gazdám nagy valószínűséggel nem lát... Többé nem mentünk ki játszani. Esténként, pedig már nem feküdtem oda mellé. Eltaszított magától, és nem törődött velem. Anya adott folyton enni-innivalót. Amikor ki kellett mennem, kiküldött. És ennyi. A napok lassan teltek... Nagyon lassan... Egy napon viszont minden megváltozott, ugyanis anyának el kellett mennie dolgozni, és mama, pedig nem tudott átjönni.
- Sajnálom kincsem! - mondta szomorúan anyu.
- Semmi baj! Megleszek. - mondta a gazdám, tekintete, pedig a falon volt.
- Rendben. - sóhajtott fel - Három és fél óra múlva jövök.
- Rendben van anya! - mondta élesen Ottó.
- Akkor... Szia! - nyomott puszit a homlokára.
- Szia! - mondta szárazon.
Anya megfordult, és mielőtt kiment volna, lenézett rám és csak ennyit mondott: - Vigyázz rá! - majd kiment.
Másfél órán át csak bambultunk, amikor, egyszer csak Ottó felállt. Óvatos léptekkel csoszogott, a keze folyamatosan kalimpált.
-A fenébe! Anya nem hozott fel inni? - kérdezte magától és csalódottan leült az ágya szélére. Óvatosan oda mentem hozzá, a lógó keze alá bújtam, hogy megfoghassa a nyakörvem és levezessem a lépcsőn.
- Mit akarsz Pajti? - kérdezte mogorván.
- Gyere! - ugattam, majd elindultam.
- Pajti! Te most levezetsz? - kérdezte meghökkenten.
- Igen. Szerinted mit csinálok? - gondoltam. A lépcsőket óvatosan tettük meg. Mikor leértünk, a konyhába vezettem a csaphoz. Ivott, majd utána visszamentünk a szobájába. Ugyanolyan lassan mentünk fölfelé, mint lefelé. Amikor már a szobában voltunk, a gazdim ágya mellett, Ottó elengedte a nyakörvem és felült az ágyára. Lábát kényelmesen elhelyezte, majd, csak ennyit mondott: - Kösz. - ettől a szótól, majd kiugrottam a bőrömből boldogságomban. Rég nem mondott nekem ilyen szépet.
A napok teltek, és anyunak mindig be kellett mennie a munkába, így minden nap kerek három és fél órát tölthettem a gazdámmal. Ahogy telt az idő, Ottó egyre közelebb engedett magához. Még mindig nem engedett fel, maga mellé az ágyra, nem simogatott meg, de ha valamiért ki kellett mennie a szobájából, elfogadta a segítségem. Hetek telhettek el így... Egyszer, viszont, amikor mentünk le a lépcsőn, Ottó megbotlott és két lépcsőfokot zuhant.
- Jaj! - nyögött fel. Gyorsan lekocogtam, hogy felsegítsem. - Hülye kutya! - mordult rám. – Mért nem jeleztél?
Bocsi! - ugattam, közben a keze alá mentem.
- Hagyjál! Képes vagyok egyedül is felállni! - morogta.
Innentől kezdve, kezdhettem elölről az egészet, mert Ottó megint olyan eltaszítóan viselkedett. Hónapok, sőt... Talán, már egy év is eltelhetett, mire a gazdám megint közelebb engedett magához, de ekkor már az ágyára is fölengedett. Nehéz volt, de megérte... Nem tudom, hány éven keresztül lehetett, bent a házban. Talán 3 - 4. Mindenesetre, a 15. szülinapján úgy döntöttem kiviszem. A nap melegen sütött. Tavasz volt.. Reggel korán elkezdtem ébresztgetni, hogy minél előbb kimehessek vele. Felugrottam az ágyára és végignyaltam az arcát.
- Jaj Pajti! - nyögött föl. - Ez undorító!
- Kelj már fel! - cibáltam a takaróját.
- Mi van Pajti? Mit akarsz? - kérdezte fáradtan.
- Gyere már! - ugattam.
- Jól van felkelek, csak ne ugass!
Lementünk a lépcsőn, majd megállítottam az ajtó előtt. Kinyitotta, és azzal a lendülettel vissza is vágta.
- Na neeem Pajti! Én ugyan ki nem megyek! - araszolt hátrafelé. 
- De, de! - ugattam.
- Már vagy négy éve nem voltam kint!
- Pontosan, ezért fogsz most kimenni. - ugattam, majd elkaptam a pólójából egy darabot és
visszarántottam.
- Na jó! De csak egy kicsit! - adta meg magát. Tényleg nem voltunk kint olyan sokáig, de onnantól kezdve minden nap kimentünk. Egyik nap kitaláltam, hogy előkeresem a régi labdám... Mikor kint voltunk, leültettem a gazdám és elrohantam. Ezt már megszokta, mert olyankor mindig szaladgáltam. Viszont régebben üres szájjal tértem vissza, aznap nem.
- Mi ez? - tapogatta végig - Még megvan? - kérdezte, amikor rájött mi az. - Mit csináljak vele? 
- Mondjuk dobd el. - gondoltam unottan. Elég hamar sikerült rávennem, hogy eldobja. Jó volt újra játszani... Attól kezdve már nem csak kint ültünk, hanem játszottunk is...
…..Ahogy teltek az évek, egyre fáradtabb lettem. Kísérgettem a gazdám, meg kimentünk a szabadba, de már nem volt kedvem játszani.
- Mire gondolsz Pajti?
-A mamámra, meg a testvéreimre. Hogy hol lehetnek... - gondoltam.
- Tudod, Pajti, örülök, hogy megismertelek.
- Én is...
Megsimogatott, és tovább élvezte a napsütést.
- Vajon hol lehet a mamám? Miután meghalunk hová kerülünk? - tettem fel magamnak a kérdéseim.
Kicsit több, mint egy hónap múlva ott feküdtem Ottó ágyán. Emlékszem, beszélt hozzám és közben simogatott. Szóba hozta a halált, mert érezhette, hogy nem sok van hátra az életemből... Emlékszem, fáradt voltam. Nagyon fáradt. Ottó utolsó mondatai ezek voltak:
- Ha elmész a másvilágra, szeretném, ha tudnád, hogy te vagy a legjobb barátom és egyben a testvérem. És, ha megtudom, hogy már nem élsz, ennyit fogok mondani: Szép álmokat, drága kiskutyám...
És a következő pillanatban egy fényes alagút jelent meg a szemem előtt...

