Juhász Kató

KUTYASZÍVEK
Történetek kutyákról

Borisz, a teljesült kívánság
Éva egyszerű, jószívű nő volt. Hegyek között meghúzódó kis faluban élt, szerény körülmények között. Nem
irigyelte, ha valakinek jobban ment a sora, mint neki.
Egyszer mégis megkísértette a negatív érzés.
Kolléganője születésnapjára egy husky kutyust kapott
férjétől ajándékba.
Ő, mikor meglátta a gyönyörű állatot, felsóhajtott.
– Istenem, nekem miért nincs egy ilyen kutyám?
Évek óta filmekben, képeken, szakkönyvekben megcsodálta a dús bundájú, világoskék szemű, elragadó megjelenésű állatot. Azt is megtudta róla, hogy aki huskyra
vágyik, annak mélyen kell nyúlnia a zsebébe, mert sok
pénzbe kerül. Ő pedig örült, ha kisfiának elő tudta teremteni a legszükségesebb dolgokat. Maradt hát a vágyakozás, és az a csekély öröm, hogy időnként kolléganőjét meglátogatva, megsimogathatta annak gyönyörű jószágát.
Telt, múlt az idő, s nem mondott le álmai kutyájáról.
– Istenem, egy kívánságomat teljesítetted, lett egy
szép, egészséges fiam. Kérlek, teljesíts még egyet, hogy
megéljem, legyen egy husky kutyám is - foglalta rendszeresen imáiba.
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Két év múlva Éva munkahelye megszűnt, anyagi helyzetük tovább romlott. A kolléganőnél tett látogatások
sokba kerültek volna, így elmaradtak.
A kutyát már csak a telefonján rögzített képen tudta
megcsodálni.
Esténként, ha lefeküdt, elképzelte, hogy a bejárat előtt
ül egy szépséges szánhúzó, és hízelegve sündörög előtte,
ha kilép az ajtón. Ilyenkor kedvére játszott a vidám állattal, aki visszavitte neki az eldobott labdát. Elképzelte azt
is, hogy elkíséri a boltba, együtt sétálnak a közeli virágos
réten. Néha már úgy átélte, hogy vele van a kutya, hogy
ha visszazökkent a valóságba, eleredtek könnyei.
Egyszer, késő ősszel hatalmas szélvihar tombolt a faluban, nem kímélve a régi épületek tetőszerkezetét. Éva
házáról is sok cserepet lesodort az orkán, a homlokzati
részen. Felment a padlásra, és fóliával próbált védekezni
a várható eső ellen. Ellenőrizni akarta, jó megoldást alkalmazott-e. Kilépett a kapun, hogy az utcáról vegye
szemügyre, megfelelően takar-e a fólia. Lába a földbe
gyökerezett. Az ítéletidőben ott állt vele szemben egy
fiatal husky kutya. Szeme csillogott, és könyörgőn nézett
rá, minta kérte volna:
– Segíts rajtam!
Éva szíve nagyot dobbant. Kezét ösztönösen a kutya
orrához érintette, az megszagolta, majd nyalni kezdte.
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Csapzott, ápolatlan volt szegény, bordái kilátszottak.
Sokan biztos elzavarták volna, érezve rajta az elviselhetetlen bűzt. Talán valami dög maradványában fetrenghetett, mielőtt ide vetette a sors. Éva számára ez nem jelentett problémát. A viharos szél ellenére vizet húzott a kerekes kútból, azzal kínálta. Mohón ivott, majd az évek
óta üresen álló istállóban sor került a tisztálkodásra is.
Ezen az estén Éva és fia éhesen tértek nyugovóra. Az
otthon lévő összes kenyeret, és a vacsorára vásárolt párizsit felajánlották a jövevénynek. Látszott rajta, hogy nagyon éhes, szinte rágás nélkül nyelte az ételt.
Mikor az asszony jobban szemügyre vette a kimerült
állatot, arra a következtetésre jutott, hogy teherhordásra
használhatták, mert a hám nyomai mentén hiányzott
testéről a szőr. A tágas istállóban kapott menedéket éjszakára. Másnap a körzeti állatorvos megvizsgálta, és
megállapította, hogy bundája élősködőkkel teli, tartósan
éhezett, s már nem élt volna sokáig, ha nem lel gazdára.
A vizsgálat egyértelművé tette azt is, hogy a fiatal kutyát
keményen dolgoztatták, és rendszeresen bántalmazták.
Erre utaltak a testén fellelhető hegek.
– Nagy a körzetem – mondta a doktor, de ez a kutya
nem a környékről való. Messziről menekülhetett az őt
kihasználó, kínzó, kegyetlen emberek elől.
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Mai napig rejtély, hogyan került a hegyekkel határolt
kis faluba az állatorvos szerint másfél-kétéves husky, és
miért pont Éva kapuja előtt várta, hogy befogadják.
Az új gazdi csodaként élte meg, hogy hozzá szegődött
ez a kedves állat, aki a Borisz nevet kapta.
A gondoskodó szeretetnek köszönhetően hamarosan
jó kondícióra tett szert, és ragaszkodásával naponta sok
örömöt szerzett gazdájának.
Álmában néha megriadt, nyöszörgött. Ilyenkor talán
felelevenedtek benne a múltban átélt rossz emlékek, de
az ébredés mindig kellemes volt számára.
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