


BRÁTÁN ERZSÉBET
Bolyhos történetei

ÁLLATMESÉK FELNŐTTEKNEK

Bolyhos megöregedett
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, annak közepén állt egy kicsi családi ház, a

kert hátuljában egy csodálatos baromfiudvarral. Abban az udvarban, éldegélt békességben
mindenféle lábasjószág az örök bútordarab bozontos öreg kutyával, aki már belefáradt az
életébe.  Az  utóbbi  időkben szemmel  láthatóan rohamosan romlott  az  állapota.  Hosszú,
göndör, egészséges fényes fekete szőre egyre fehérebb, fakóbb és egyre gubancosabb lett.
Már a család sem törődött vele úgy, mint addig, mert mindig volt valami baja. Néha a nyálát
csorgatta,  vagy  fájdalmasan  nyüszített,  „csak  úgy”,  máskor  pedig  némán  bámulta,  mi
történik körülötte, mintha várna valamire…

Igen  várt  valami  szebbre,  jobbra,  ha  másra  nem,  hát  legalább  megváltásra,  örök
pihenésre. Néhanap már odaát járt, ahol nem fáj semmi, ahol minden szép és jó…

Őszre fordult az idő. Sápadtabban sütött a nap, hűvösödtek a reggelek, néha viharos szél
tépte a fákon fennmaradt színes leveleket, máskor köd szitált és szállt az ökörnyál. Bolyhos
megadóan tűrte az elemek játékát, még a házába sem bújt el sem a szél, sem a hideg eső
elől. Földhöz lapulva áztatta magát a kéretlen nedvességben, vagy reszketeg lábakkal állt és
bámult a semmibe, mintha direkt ezzel is büntetni akarná magát.

„Hm… az idő is jelzi, hogy itt a vég, talán lassan nekem is végem…” – bólintott.

És ez így ment napokig, Gazda hiába kérte, hogy bújjon be az ólba, nem tette meg, amíg
meg nem szánta őt a fényes Nap az égen…

Aznap reggel a napsugár a fején szivárvány koszorúval ébredt és úgy világított, mintha
még  mindig  nyár  lenne.  Bolyhosban  felidézte  fénykora  emlékeit,  de  hamar  újra
elkedvetlenedett és szomorúan végigmérte magát friss ivóvízének fénylően rezgő tükrében,
majd  unottan  és  nagy  lustán  leheveredett  a  hűvös  földre,  ősz  fejét  a  lábaira  hajtotta,
lecsukta a szemeit és átadta magát az enyészetnek. Már a tyúkok és a kacsák vircsaftja sem
érdekelte.

„Hej,  talán eljött  az én időm… meglehet éppen most… hm… pedig mennyi mindent
végigéltem, mennyi mindent megtanultam és nincs kinek elmondanom… Ezek az oktondi
jószágok nem tanulnak semmiből, különben is folyton jönnek-mennek… nem hiába, két lábon
járó élelmek, nem érdemes rájuk fecsérelnem az időt. Inkább úgy teszek, mintha aludnék…
Csak  történne  már  valami…  más,  vagy  valami  új…  csak  lenne  már  vége  ennek!”  -



búslakodott.

A  Gazda  aznap  reggel  is  megetette  a  lábasjószágokat,  aztán  a  kutyához  lépett  és
észrevette a fancsali ábrázatát, rögtön oda is szólt a feleségének.

– Te asszony! Nézd csak, ez a kutya biztosan beteg! Napok óta figyelem, enni sem akar,
és olyan unottan fekszik itt…

– Ugyan, dehogy beteg, csak öreg! Hagyd szegényt pihenni!

– Hagyjam pihenni? Még mit nem? Egy kutya azért van, hogy ugasson! Mihez kezdünk
egy ilyennel? Hát ki fogja megvédeni a jószágokat a rókától, ha nem Bolyhos?

– Majd megvédi… mégiscsak kutya! A róka fél a kutyaszagtól!

– Emlékezz, hányszor megtörtént már, pedig volt kutyánk!

– Megkötve… vagy bezárva az udvarba, a róka sohasem innen támadott, képzeld, ha nem
lett volna itt! Akkor mennyi állat veszett volna oda? Azért jó, hogy van, ugat, és kutyaszagot
áraszt…

- De a róka is biztosan megérzi, hogy ez már nem ugyanaz a kutyaszag…

- Miket nem mondasz? – lepődött meg a nő.

– Rá van írva az ábrázatára, lesír róla, hogy valami van vele! Miért ilyen unott a képe?
Nem érdekli semmi! Még a fejét sem emeli meg! Rám sem hederít!

– Biztosan most nagyon fáradt! Na, gyere már, mennünk kell dolgozni!

– Megyek… - indult el Gazda.

Gazdasszony pedig még odalépett a fekvő kutyához.

– Bolyhoskám, pihenj egy kicsit, te jó kutyus vagy! Ugye azért megfáradt öregségedben is
vigyázol a baromfira? – kérdezte.

Bolyhos lustán, unottan kinyitotta az egyik szemét, egy kissé megemelte a fejét és annyit
mondott:

- Vakk…

- Jól van, ez az, tudtam én, hogy számíthatok rád! Tudod, mi szeretünk téged, de ne
feledd, neked fontos dolgod van, és ha nem végzed el, akkor… szóval, ha kipihented magad,
szeretném visszakapni a régi virgonc, kedves élettel teli Bolyhost! Megérted? – simogatta
meg a fejét és válaszra sem várva rohant a férje után.

Bolyhos pedig visszatette a fejét a lábára és átadta magát.

„Jöjjön, aminek jönnie kell!” – gondolta.



Amikor a gazdái a házba értek, a munkára készülődés közben megbeszélték az öreg
sorsát.

– Sajnálom, a kutya tényleg megöregedett, egyáltalán nem a régi. Kellene már egy fiatal,
bátor erős kiskutya, aki megvédi a házat! Legalább ugatna, hogy hallják és tudják, hogy van
kutyánk! Meg aztán egészen más illatot bocsátana ki magából! – javasolta Gazda.

– Bolyhos egész életében minket szolgált! Csak nem alázzuk meg ennyire pont a végnél?
Hát nincs neked szíved?

– Nem alázzuk meg… van szívem, de beláthatod, hogy már nem látja el a feladatát!

– Akkor is kivárjuk, amíg szépen távozik, és nem hozunk új kutyát helyette, vagy mellé!
Különben  is…  ilyenkor  már  késő  felnevelni  egy  kicsit!  Várjuk  meg  a  tavaszt…  addig
meglátjuk, mi lesz Bolyhossal, akkor majd visszatérünk rá!

– Ahogy gondolod… tudod, hogy szeretem a kutyát, ezzel nem őt akarom bántani, de úgy
gondolom, valóban jó lenne egy igazi kutya!

– Majd lesz… még ráérünk! Bolyhos igazi kutya! – legyintett az asszony.

Azzal bezárták az ajtót, beültek az autóba és távoztak.

Bolyhos jól  tudta,  hogy ezt  gondolják róla,  ezért  még jobban elkedvetlenedett.  Már
felállni  sem  óhajtott,  nem  érdekelte  semmi,  naphosszat  ide-oda  dülöngélt  és  várta  a
megváltó halált.

„Nem akarok én senki terhére lenni! Igazuk van, elfáradtam, megöregedtem, semmi
hasznom, jobb, ha mielőbb távozom!” – gondolta szomorúan.

Napokig így feküdt tovább, teljesen érdektelenül.

Gazda már azon gondolkodott, talán jobb lenne humánusan elaltatni, de Gazdasszony
nem engedte, mondván, menjen el természetes úton, még visszatérhet belé a lélek…

Vártak…



Szultán
Egy szép őszi napon a megfáradt öreg Bolyhos nyugalmát megzavarta valami…

Éles, hangos és nagyon furcsa kutyaugatásra lett figyelmes, ami a szomszéd udvar felől
érkezett.

„Mi a manó? Ez egy kiskutya? Itt a szomszédban, ahol még a madár se jár?” – dünnyögte.

Nagy lustán feltápászkodott, hogy, megnézze, ki az…

A két telek között egy drótháló húzódott, az ólja mellől felállva tisztán láthatta a régi
kutyaház előtt  szenvedő kicsit.  „Uram fia,  csak nem egy hasonló  kiskutyát  látok,  mint
amilyen hajdanán jómagam voltam? Fényes, fekete, selymes, kissé göndör bolyhos bunda,
teli  izgalommal,  buzgalommal,  reménnyel,  ugyanakkor  félelemmel  kíváncsi  a  tekintete.
Vajon  mi  történhetett?  Bár  ezt  kérdeznem  sem  kellene,  hisz  tudom…  Biztosan  most
választották el az anyjától… olyan picike még! Ki ez a kicsi, aki csak nézelődik, forgolódik,
keresi a helyét az idegen portán? Hm… mondom, mintha magamat látnám… bezzeg neki
még van kedve hisztizni, vonyítani, még van elég ereje mindehhez, még előtte áll az élet,
nem tudja, mi vár rá!” – nézte távolba meredő tekintettel a tétova kicsit.

Egy idő után felocsúdott a gondolataiból, rádöbbent, hogy a valóság harsog odaát és
zavarni kezdte a kiskutya visongása.

– Ki vagy te és miért zajongsz itt? – förmedt rá mogorván.

– Vaú! Vaú! – torpant meg a kicsi, aki akkor vette észre a szomszéd nagykutyát.

– Kérdeztem valamit!

–  Vaú!  Vaúúúúúúú!  Szultán  vagyok!  Elszakítottak  a  szüleimtől  és  a  testvéreimtől,
ráadásul idezártak! Vaú! Vaú! – üvöltötte tovább keservesen az ég felé.

–  Nem  lehetne  egy  kicsit  halkabban?  Pihenni  akarok!  –  azzal  válaszra  sem  várva
leheveredett.

– Jaj, anya! Apa! Tesókáim! Vaú! – vonyított tovább.

– Kértem, hogy halkabban nyivákolj! Olyan vagy, mint egy macska!

– Mi az a macska? Ehető? – hagyta abba és kíváncsian nézett az öregre.

– Te jó szagú szél! Hát téged meg honnan szalasztottak? Még ezt sem tudod? – állt fel
meglepődve.

– Macska? Még sohasem hallottam róla, hiszen még csak hat hetes vagyok! Kicsi vagyok!
Egyedül vagyok, anya nélkül félek! – ingatta kedves fejét és egyre jobban elszomorodott.



– Idefigyelj! Ha most csendben maradsz, megígérem, hogy majd máskor sokat mesélek
neked!

– Mikor?

– Majd!

– Csendben?

– Igen, csendben! Ne mondd, hogy még azt sem tudod! Nézd, így kell! – feküdt le az ól
elé, lábára hajtotta a fejét, és lehunyta a szemeit.

– Aha, csendben… ez a csend?

– Az a csend, ha befogod a szád, és nem jön ki rajta a hang! Azt tudod, micsoda? –
morgott Bolyhos és próbált szótlanul feküdni.

A kiskutya bólintott, jelezve, hogy tudja, majd megpróbálta utánozni, de neki sehogyan
sem ment, nyüszítve toporgott, fészkelődött, össze-vissza kapirgált, szimatolt, egyfolytában
mozgolódott, nem lelte a helyét.

– Te Szultán! Maradj már nyugton legalább egy percre! Annyit mozgolódsz, hogy reng
alattam a föld! – morgott rá Bolyhos.

– Reng a föld?

– Igen, reng! Nem bírom ezt az örökös ficánkolást! Feküdj le és pihenj egy kicsit, közben
én átgondolom, amit akarok… a nyavalygásoddal megzavartad a gondolatmenetem! Engedd
meg, hogy bejezzem!

– Én megengedem… nem zavarlak! - szipogta a kicsi.

– Nem kell mindenhez kommentár! Maradj csendben!

– De én nem tudok csendben maradni… - sütötte le a szemeit szégyenlősen.

– Akkor majd én móresre nevellek! – intett fenyegetően az öreg.

– Hogyan? – pislogott Szultán könnyes szemekkel.

-  Majd  megtudod!  –  nézett  rá  mérgesen,  de  a  kicsi  őszinte  és  tiszta  tekintetétől
megenyhülten folytatta - No, ha kedvem lesz, majd mesélek neked… és tanítalak!

– Tanítasz? Az meg mi? Ehető?

– Ezt nem hiszem el! Ennyire éhes vagy?

– Édesanya ilyenkor finom édes tejecskét adott!  Odabújtam a hasához,  melengetett,
nyalogatott, miközben szopiztam!



– Hát ezt jobb, ha elfelejted! Ilyen nem lesz soha többé! Ha minden jól megy, álmaidban
még eszedbe juthat, de egyre halványabban… nagy ritkán beléd nyilall az érzés, de semmi
több! Anyádat soha többé nem láthatod, sőt a majdani gyerekeidet sem! Mától felnőttként
fognak kezelni és azt várják el tőled, hogy vigyázz a gazdáidra, a házra, a telekre, az udvarra
és a baromfira!

– Ó! De mi lesz az én családommal? A családom… anyukám, a testvérkéim… - hüppögött
és összerogyott.

Bolyhos megsajnálta.

Volt benne valami… valami ismerős, valami furcsa, valami bizsergető érzés.

– Na, gyere át, most az egyszer megengedem, hogy idebújj hozzám! – érzékenyült el - Bár
anyádat nem pótolhatom, de például pótapád még lehetnék! Meglátod, a semmitől ez is
többet ér! – bíztatta.

– De a kerítés… - szipogott a kiskutya.

– Ja, persze, a kerítés… hát én nem tudok átmenni, mert meg vagyok kötve, meg aztán
berozsdásodtak az ízületeim, ráadásul jóval nagyobb is vagyok tőled, de te még kicsi vagy,
elárulom, hogy amott a bodzabokor alatt van egy kis lyuk, ott átpréselődhetsz!


