
Akinek valaha is volt kutyája, 
aki szereti a kutyákat, 

annak feltétlenül el kell olvasnia 
ezt a bölcs, megható és gyakran 

kacagtatóan mulatságos könyvet.
– Dr. Marty Becker 

a Good Morning America állatorvosa

Ez a könyv igazi klasszikus mű. 
Csodálatos, felemelő, 

gyengéd átérzéssel elmesélt, 
időnként mulatságos 

és mélységesen megható történet.
– Iris Rainer Dart, a New York Times 

sikerlistáján szereplő Beaches írója

Farokcsóválva hatalmas pacsit 
kell adnunk annak… aki

 ezt a csodálatos könyvet írta.
– Publishers Weekly

A könyv csodálatos módon 
bepillantást enged egy kutya elméjébe 

és a szívébe. Elolvasva mindörökre 
megváltozik az, ahogy szőrös, 
négylábú barátainkra nézünk.

– Guide Posts 

A magával ragadó, 
megható történet lenyűgözi 

az állatbarátokat; 
mindenekelőtt azokat, akik szerették 
Vicki Myron Dewey című könyvét.

– Book List

W. BRUCE 

CAMERON
már a 8 Simple Rules for Dating my 

Teenage Daughter című könyvével is 
felkerült a New York Times sikerlistájára. 

A könyvből az ABC tévétársaság 
nagy sikerű � lmsorozatot készített. 

Kétszer is elnyerte a National Society of 
Newspaper Columnist’s szervezet 

legjobb humoros tárcaírónak járó díját. 
Heti rovata Amerika szerte 
több mint ötven újságban 

vagy magazinban jelenik meg. 
Kaliforniában él. 

Az interneten a www.brucecameron.com 
és a www.adokspurpose.com címeket 

találhatjuk meg. 

Itt barátokra találsz; 
még jobban szeretheted, kitárgyalhatod, 
lájkolhatod az Arany pöttyös könyveket: 

http://www.facebook.com/Aranypöttyös
És bele is szólhatsz a sorozatba.W .  B R U C E  C A M E R O N

Lenyűgöző történetünk főszereplője, egy aranyos kutyus, nem egy, 
de több életen keresztül próbál meg rájönni arra, hogy mi is az élete célja. 

Az Egy kutya négy élete más, mint a többi megszokott, 
cuki kis kutyusokról szóló, megható regény. 

Az élet legalapvetőbb kérdésére keresi a választ: miért vagyunk itt? 

Hősünk, Béni maga is megdöbbenve tapasztalta, hogy lenyűgöző szépségű,
aranyló szőrű kiskutyaként született újjá, miután végigélte 

egy korcs, kóbor kutya tragikusan rövid életét. 

Kalandjai azonban nem érnek véget azzal, hogy egy szerető család 
kedvenc háziállata lett. Ismét újjászületik…

Béni története szívet melengető, lényeglátó, és gyakran elképesztően mulatságos 
olvasmány. Feltárja előttünk azt is, ahogy egy kutya látja az emberi viszonyokat. 

Átérezzük, hogy milyen erős kötelék fűz minket legjobb barátunkhoz. 

Imádtam ezt a könyvet. Minden állatbarát ugyanezt fog ja érezni, 
de készítsetek ki egy csomag papírzsepit, 

mert igazi könnyfakasztó olvasmány.  
– CeCe Logue

Mélyedj el! Kapcsolj ki! Légy jelen! 

Felnőtteknek ajánljuk!

3 999 Ft

W .  B R U C E  C A M E R O N

Minden kutya a mennybe kerül… 
kivéve, ha elintézetlen feladatuk maradt itt, a Földön.
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Első kiadás

Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2012

W .  B R U C E  C A M E R O N
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CATHRYNNAK
Mindenért ‒ ő a mindenem
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Köszönetnyilvánítás

Rendkívül sok embernek kell köszönetet mondanom azért, hogy a 
maguk sajátos eszközeivel segítettek eljutnom idáig. Nem is tudom, 
kivel kezdjem a felsorolást, de ennél sokkal nagyobb fejtörést okoz 
az, hogy hol fejezzem be a névsort. Éppen ezért, még itt, a könyv 
legelején szeretném leszögezni, hogy sem íróként, sem emberi lény-
ként nem ért véget a fejlődésem, és ebben a pillanatban sem vagyok 
más, csupán az eddig tanult és átélt dolgok összessége. Mindent, de 
tényleg mindent azoknak az embereknek köszönhetek, akik taní-
tottak, segítettek és támogattak. 

Mindenképpen el kell mondanom, hogy milyen írásokra tá-
maszkodtam, amikor megpróbáltam feltérképezni, hogyan is gon-
dolkoznak a kutyák. Óriási segítséget jelentett Desmond Morris 
könyve, a Kutyavilág – A kutya testbeszéde és Merrill Markoe műve, 
a What the Dogs Have Taught Me (Mit tanultam a kutyáktól). Sokat 
tanultam Elizabeth Marshall Thomastól, A kutya lelki élete szerzőjé-
től, valamint az Amerikai Mentőkutyák Szervezetének kiadványá-
ból, a Search and Rescue Dogsból (Kereső- és mentőkutyák). Óriási 
hasznomra voltak Cesar Millan, James Herriot, dr. Marty Becker 
és Gina Spadafori munkái. 

Semmire sem mentem volna a családom, mindenekelőtt a szüle-
im támogatása nélkül. Ők mindig is hittek abban, hogy tudok írni, 
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és nem törődtek azzal, hogy évtizedeken keresztül olyan sok helyről 
kaptam elutasítást. 

Sokat köszönhetek az ügynököm, a Trident Mediánál dolgozó 
Scott Miller belém vetett bizalmának is; soha, egy pillanatig sem 
mondott le sem rólam, sem erről a könyvről. 

Scott erőfeszítéseinek hála, eljutottam a Tor/Forge kiadóhoz és 
a szerkesztőmhöz, Kristin Sevickhez. Az Egy kutya négy életébe ve-
tett hite, valamint éleslátása és lenyűgöző szaktudása sokat javított 
és emelt a regényen. Óriási élmény volt vele és a Tor/Forge kiadó 
munkatársaival dolgozni. 

Miközben ezeket a szavakat papírra vetem, a kész könyv lap-
jai még nem bukkantak elő a nyomdagépből, de máris rengetegen 
dolgoznak azon, hogy elősegítsék a sikerét. Sheryl Johnston nem-
csak nagyszerű publicista, de a volán mögött az országutak valódi 
réme. Lisa Nash arra használta elképesztően széles ismeretségi kö-
rét, hogy bebizonyítsa, a könyv megfelelő hangon szól az olvasó hoz. 
Buzz Yancey mindent megtett azért, hogy a világ felfigyeljen a regé-
nyemre. Hillary Carlip nagy fába vágta a fejszéjét. Teljesen átalakí-
totta a wbrucecameron.com honlapot, és a semmiből létrehozta az 
adogspurpose.com oldalát. Remekművet alkotott. Amy Cameron 
hosszú évek tanári tapasztalatára támaszkodva olyan se gédanyagot 
készített, amely az Egy kutya négy életét a Nemzeti Újságírószövetség 
iskoláiban is felhasználhatóvá teszi. Geoffery Jen nings, a párját rit-
kítóan sikeres könyvkereskedő elolvasta, és jónak találta a kézirat 
korai változatát. Lisa Zupannak pedig azért tartozom hálával, mert 
mindent megért. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak a szerkesztők-
nek, akik megjelentetik rovatomat a magazinjaikban, annak elle-
nére, hogy ilyen komoly gondban van a kiadóipar. Külön hálával 
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tartozom a The Denver Postnak, mert felkarolt, miután oly szomorú 
véget ért a Rocky Mountain News. Köszönöm Antony Zurchernek, 
hogy hosszú éveken keresztül olyan remekül szerkesztette a rovato-
mat. 

Köszönettel tartozom Brad Rosenfeldnek és Paul Weitzmannak, 
a Preferred Artists munkatársainak, hogy engem „preferáltak”, és 
Lauren Lloydnak, amiért mindent olyan jól menedzselt. 

Köszönet Steve Youngernek és Hayes Michaelnek a rengeteg jogi 
munkáért. Persze még mindig úgy vélem, jobban járnánk, ha hábo-
rodottnak tettetnénk magunkat. 

Köszönöm Bob Bridgesnek, hogy önként és dalolva javítja ki a 
rovataim elütéseit és helyesírási hibáit. Bárcsak megengedhetném 
magamnak, hogy százszor annyit fizessek ezért, mint amennyit 
most kapsz!

Hálával tartozom Claire LaZebniknek, aki vette magának a fá-
radságot, hogy az írásról meséljen nekem. 

Köszönet Tom Rookernek azért, amit csinál, bár hogy az micso-
da, arról halványlila gőzöm sincs.

Hálás köszönet Big Alnak és Evie-nek, amiért elősegítették „gé-
niuszi” pályafutásomat. Ted, Maria, Jakob, Maya és Ethan, köszö-
nöm, hogy megcsodáltátok a nadrágjaimat! 

Köszönettel tartozom a Nemzeti Újságírószövetség valamennyi 
tagjának, amiért mindent megtesznek azért, hogy fel ne kerüljünk 
a kihalóban lévő állatfajok listájára.

Georgia Lee Cameronnak azért vagyok hálás, mert bevezetett a 
mentőkutyák világába. 

Köszönet Bill Belshának azért, amit a fejemmel művelt.
Jennifer Altebefnek azt köszönöm, hogy ott volt, amikor szük-

ségem volt rá. 
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Hálás köszönetem Alberto Alejandrónak, amiért szinte egy szál 
maga világhírű írót csinált belőlem.

Kurt Hamiltonnak meg kell köszönnöm, hogy rávett: ellenőriz-
zem, nehogy komolyabb gond legyen a vízvezeték csöveivel. 

Köszönet Julie Cyphernek, mert kölcsönadott nekem mindent, 
amire csak szükségem volt.

Marcia Wallace-nak azt köszönöm, hogy ő a kedvenc akciófigu-
rám. 

Köszönet Norma Velának a józan paraszti eszéért.
Molly, köszönöm, hogy felvettél a kocsidba, Sierrának pedig azt, 

hogy megengedte! Köszönet Melissa Lawsonnak az utolsó változat 
elkészítéséért.

Betsy, Richard, Colin és Sharon: nektek azért vagyok hálás, mert 
mindenütt ott voltatok, és próbáltatok megtanítani rumbázni. 

Legelőször Cathryn Michonnak meséltem ezt a történetet. Kö-
szönöm neked Cathryn, amiért arra biztattál, hogy habozás nélkül 
írjam meg az Egy kutya négy életét, meg persze köszönök minden 
mást is.

Most már nagyon is értem, hogy sok díjazott miért hálálkodik 
még akkor is, amikor felharsan az Oscar-díj átadásán a zene. Vég-
telenül hosszú azok listája, akiknek köszönetet kellene mondanom. 
Éppen ezért, most abba is hagyom a hálálkodást. A végén csupán 
egy dolgot szeretnék mondani: fejet hajtok azok előtt az önfeláldo-
zóan és fáradhatatlanul dolgozó férfiak és nők előtt, akik az állat-
menhelyeken segítenek abban, hogy az elveszett, elhagyott, meg-
kínzott állatok szerető családoknál találjanak boldog, új otthonra. 
Valamennyien angyalok! 
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Első fejezet

Egy szép nap rájöttem, hogy a körülöttem izgő-mozgó, me- 
 leg, vinnyogó, büdös kis jószágok bizony nem mások, mint a 

testvéreim. A felismerés igen nagy csalódást okozott. 
Bár a szemem még csak arra volt képes, hogy ideális fény mellett 

megkülönböztesse egymástól az elmosódott alakzatokat, azt azért 
már jól tudtam, hogy az a hatalmas és gyönyörű, hosszú, csodála-
tos nyelvű alak nem más, mint az anyám. Arra is rájöttem, hogy a 
bőrömet érő hideg levegő azt jelenti, elment valahová. Amikor vi-
szont a melegség visszatért, akkor elérkezett az evés ideje. Gyakran 
csak úgy sikerült helyet találnom az emlőjén, hogy félre kellett lök-
nöm az utamból azt a valamit, amiről most már tudom, hogy az 
egyik testvérem pofija, de hát hozzá akartam jutni az engem megil-
lető táplálékhoz! Ez meglehetősen felzaklatott. Nem igazán tudtam 
rájönni arra, hogy mégis mi a célja a testvéreim létezésének. Ami-
kor anyám megnyalta a hasamat, hogy rábírjon a farkam alatti fo-
lyadéksugár kiengedésére, felpillantottam rá, és némán esdekeltem: 
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szabaduljon már meg az összes többi kölyöktől! Csak engem tart-
son meg! Azt akartam, hogy teljesen és kizárólag az enyém legyen. 

Lassacskán azonban a többi kutya is kezdett alakot ölteni. Vo-
nakodva ugyan, de elfogadtam jelenlétüket az alomban. Az orrom 
azt is elárulta, hogy egy lánytestvérem és két fivérem van. Hugi a 
fivéreimnél valamivel kevésbé lelkesedett azért, hogy birkózzunk. 
Az egyik fiúnak meg a Fürge nevet adtam. Ő ugyanis képes volt 
mindig, minden körülmények között lehagyni. Harmadik testvé-
remet magamban Mohónak neveztem el. Állandóan vinnyogott, ha 
Anyánk elment valahová, és valami egészen elképesztő elszántság-
gal szívta az emlőjét, mintha soha nem kapna elegendő ételt. Mohó 
jóval többet aludt, mint mi. Éppen ezért a testvéreimmel gyakran 
ráugrottunk, és megrágcsáltuk a pofáját. 

Parányi barlangunk egy fa fekete gyökerei alatt rejtőzött. A nap-
pali forróság ellenére itt hűvös és sötét volt. Első alkalommal, ami-
kor kitotyogtam a napfénybe, Hugi és Fürge is elkísért. Fürge ter-
mészetesen addig tolakodott, amíg ő nem került az élre. 

Négyünk közül csupán neki virított fehér folt a pofáján. Ahogy 
ott pöffeszkedett legelöl, ez a világos szőrcsomó valósággal csillo-
gott a napfényben. 

Igazi különlegesség vagyok! Mintha Fürge vakító, csillag ala-
kú foltja erről akarná meggyőzni a világot. A bundája többi része 
ugyanolyan foltos, jellegtelen barnásfekete, mint az enyém. Mohó 
lényegesen világosabb volt nálunk, Hugi pedig anyánktól örökölte 
nyomott kis orrát és csapott homlokát. Mindezek ellenére többé-
kevésbé hasonlítottunk, hiába hencegett Fürge a különlegességével. 

A fánk egy patak partja fölé magasodott. Jól szórakoztam, ami-
kor Fürge, kétségbeesetten kapálózva, legurult a vízpartra. Igaz, utá-
na Hugi meg én sem bizonyultunk sokkal elegánsabbnak, amikor  
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próbáltunk ugyanoda lejutni. A csúszós kövek és a keskeny, csobo-
gó ér illatok csodálatos tárházát kínálta. A patak nedves ösvényét 
egészen egy nyirkos, hűvös barlangig követtük. A víz jó darabon 
egy föld alatti betoncsőben folyt. Ösztönösen éreztem, hogy ez a 
hely kiválóan alkalmas arra, hogy elbújjunk a veszély elől. Anyánk 
azonban cseppet sem lelkesedett, amikor kiderült, hogy mire buk-
kantunk. Minden különösebb hercehurca nélkül visszacipelt min-
ket a rejtekhelyünkre, amint kiderült, hogy a lábunk még túl gyen-
ge ahhoz, hogy felkapaszkodjunk a meredek patakparton. 

Megtanultuk a leckét, azt, hogy saját erőnkből képtelenek va-
gyunk visszatérni a rejtekhelyünkre. Persze, amint Anyánk hátat 
fordított nekünk, azonnal újra elkalandoztunk a patakhoz. Ezúttal 
Mohó is elkísért minket. Ahogy bemászott a csőbe, eldobta magát 
a hűvös iszapban, és azonnal elaludt. 

A környék felderítése nagyon is helyénvalónak tűnt. Új, ehető 
dolgokra volt szükségünk. Anyánk kezdte elveszíteni a türelmét, 
sokszor már akkor felállt, amikor még be sem fejeztük az evést. 
Ezért egyértelműen a többieket tettem felelőssé. Ha Mohó nem 
annyira nyughatatlan, ha Fürge nem olyan tolakodó, ha Hugi nem 
izeg-mozog egyfolytában, akkor Anyánk – ebben biztos voltam – 
nyugodtan megvárja, hogy mindannyian teletöltsük a pocakunkat. 
Talán bizony nem vettem rá minden alkalommal, hogy lefeküdjön? 
Általában elég volt egyetlen hangos nyüszítés, amikor megpróbál-
tam felérni hozzá a magasba, miközben ott állt fölöttünk. 

Anyánk gyakran jóval tovább nyalogatta Mohót a többieknél, 
miközben én valósággal remegtem az igazságtalanság miatt.

Ekkorra már Fürge és Hugi is jóval nagyobbra nőtt nálam. A tes-
tem ugyanakkora volt, mint az övék, de a lábam kurtább maradt. 
Négyünk közül Mohó maradt a legkisebb. Rendkívül idegesített, 
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hogy Fürge és Hugi állandóan otthagy minket, hogy egymással 
játsszanak. Úgy tettek, mintha én meg Mohó valamiért összetar-
toznánk a falka természetes rangsorában. 

Mivel Fürge és Hugi csak egymással foglalkozott, és nem törőd-
tek a család többi tagjával, büntetésből megfosztottam őket a társa-
ságomtól, és egyedül indultam a betoncső belsejébe, felfedezőútra. 
Egy nap éppen valamilyen észveszejtő, rohadó halott dolgot szag-
lásztam, amikor az orrom előtt egy parányi állatka valósággal bele-
robbant a levegőbe… egy béka!

Lelkesen előrevetettem magam. Próbáltam rátaposni a tappan-
csommal, a béka azonban arrébb ugrott. Félt tőlem, pedig én csak 
játszani szerettem volna vele. Valószínűleg meg sem ettem volna. 

Fürge és Hugi megérezte az izgalmamat, és árkon-bokron át ro-
hantak a csőbe. Jól fellöktek, ahogy csúszkálva igyekeztek megállni 
a síkos talajon. A béka tovább ugrált, Fürge meg utánavetette ma-
gát. A fejemet használta ugródeszkának! Rávicsorogtam, de nem is 
törődött velem. 

Hugi és Fürge is majd kiugrott a bőréből, hogy elkapja azt a bé-
kát, akinek viszont sikerült fejest ugrania a vízbe, és gyors, néma 
rúgásokkal azonnal úszni kezdett. Hugi beledugta a pofáját a ta-
vacskába. Hatalmasat prüszkölt, mi is csuromvizesek lettünk. Für-
ge a testvérünk hátára ugrott, és már el is felejtkeztek a békáról… 
az én kis békámról!

Szomorúan hátat fordítottam nekik. Nagyon úgy fest, hogy a 
családomban mindenki szellemi fogyatékos. 

A következő napok során gyakran gondoltam a békára. Több-
nyire akkor, amikor már majdnem elaludtam. Egyre csak azon járt 
az eszem, hogy milyen íze lehet? 
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Mind gyakrabban fordult elő, hogy Anyánk halkan morogni 
kezdett, amikor odarohantunk enni hozzá. Egy napon aztán fi-
gyelmeztetően összecsapta a fogait, amikor mohón, egy hullám-
ban próbáltuk lerohanni. Kétségbe ejtett, hogy a testvéreim min-
dent elrontottak. Ekkor azonban Fürge hason csúszva odakúszott 
Anyánkhoz, aki odahajolt hozzá. Fürge megnyalta Anyánk száját, 
és jutalmul újra enni kapott. Odarohantunk, hogy nekünk is jus-
son. Fürge arrébb lökdösött minket, de addigra már én is rájöttem 
a trükkre. Ha szaglászni kezdek, és megnyalom Anyánk száját, en-
gem is megetet! 

Ekkorra már meglehetősen kiismertük a patak medrét. Felfelé 
is, lefelé is messzire kószáltunk, és az egész környéken szagnyomo-
kat hagytunk. Fürgével az időnk nagy részét játszadozással, ezzel 
a rendkívül fontos tevékenységgel töltöttük. Lassacskán kezdtem 
megérteni, hogy a testvérem számára mindennél fontosabb, hogy 
a játék végére a földre kerüljek, ő pedig az arcomat és a torkomat 
harapdálhassa. Hugi sohasem hívta ki Fürgét. Nem mondhatnám, 
hogy éppenséggel felderített annak gondolata, hogy ezek itt csak 
úgy elfogadják a falkánk állítólagos rangsorát. Mohó persze cseppet 
sem törődött a rangsorban betöltött helyével. Éppen ezért, amikor 
nagyon magam alatt voltam, jól beleharaptam a fülébe! 

Egyik délután álomittasan figyeltem, ahogy Hugi és Fürge egy 
rongydarabot rángat, amikor hirtelen hegyezni kezdtem a fülem. 
Valamilyen állat közeledett. Nagy és hangos teremtmény. Fel-
tápászkodtam, de mielőtt leszaladhattam volna a patak partjára, 
hogy kiderítsem, mi is okozza a zajokat, Anyánk már ott is állt mel-
lettünk. Iszonyatos feszültség sugárzott belőle. Meglepődve láttam, 
hogy a fogaival nyakon csípi Mohót. Hosszú hetek teltek el ugyanis  
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azóta, hogy bármelyikünket is így cipelte volna. Mindenkit bete-
relt a sötét csődarabba. Lekuporodott és lesunyta a fülét. Pontosan 
értettük az üzenetet. Engedelmeskedtünk. Némán elhátráltunk az 
alagút bejáratától. 

Amikor az ismeretlen lény felbukkant a szemünk előtt, és végig-
ügetett a patak partján, éreztem, hogy Anyánk valósággal remeg a 
félelemtől. A hatalmas lény két lábon járt. A szájából keserű füst go-
molygott, ahogy esetlenül közeledett felénk. 

Feszülten, lenyűgözve bámultam. Egyszerűen képtelen voltam 
rájönni, miért tölt el ilyen mélységes áhítattal a lény. Nem bírtam a 
feszültséggel. Készen álltam arra, hogy kiszaladjak, és üdvözöljem. 
Anyánk azonban olyan pillantást vetett rám, hogy azonnal elálltam 
az ötlettől. Az a valami odakint azon dolgok közé tartozott, amitől 
félnünk kell. Minden körülmények között kerülnünk kell. 

A patak partján, természetesen, egy ember közeledett. Életemben 
ekkor találkoztam vele először. 

Még csak nem is nézett az irányunkba. Felkapaszkodott a vízpar-
ton, és eltűnt a szemünk elől. Néhány pillanattal később Anyánk 
kiosont a napfényre. Feltartott fejjel körülnézett, és megbizonyoso-
dott arról, hogy elmúlt a veszély. Amikor megnyugodott, visszajött 
hozzánk, és mindenkinek adott egy-egy megnyugtató puszit. 

Kirohantam a csőből, hogy magam is körülnézzek. Igencsak el-
szomorodtam, mert az ember ittlétére csupán a halovány füstszag 
emlékeztetett. 

A következő néhány hét során Anyánk újra meg újra a fejünkbe 
verte, amit a csőben tanultunk: Kerüljétek el az embert! Félni kell 
tőle! 

Amikor Anyánk legközelebb vadászni ment, már mi is elkísér-
hettük. Az almunktól távol félénken, óvatosan viselkedett, mi meg 
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mindenben utánoztuk. Gondosan elkerültük a nyílt tereket. A bok-
rok tövében osonva közelítettük meg a célt. Ha megláttunk egy em-
bert, az anyánk valósággal megdermedt. Megfeszítette a vállát, és 
készen állt arra, hogy elszaladjon. Ezekben a feszült pillanatokban 
nagyon is úgy tűnt, hogy Fürge fehér foltja legalább annyira feltű-
nő, mintha ugatna. Mégsem vett észre minket senki. 

Anyánk megtanított minket arra, hogyan szakítsuk fel a házak 
mögé kirakott csillogó zsákokat. Gyorsan szétszórtuk az ehetetlen 
papírfoszlányokat, és megkerestük a húsdarabokat, a kenyérhéjat, 
sőt még sajtot is találtunk! Azonnal felfaltunk mindent, amit csak 
bírtunk. Elképesztő ízek és mámorító illatok fogadtak. Anyánk ide-
gessége azonban mindannyiunkat megfertőzött, ezért sietve zabál-
tunk, nem élvezhettük ki az ízeket. Mohó szinte azonnal kihányta 
az ételt. Ez kifejezetten vicces dolognak tűnt, egészen addig, míg 
jómagam is azt nem éreztem, hogy vad görcs nyilall a gyomromba. 

A második alkalommal már sokkal könnyebben legyűrtem a fa-
latokat. 

Mindig is tisztában voltam a többi kutya létezésével, bár szemé-
lyesen korábban csupán a családom tagjaival találkoztam. Néha, 
amikor vadászatra indultunk, ránk ugattak a kerítések túloldaláról. 
Valószínűleg féltékenyek voltak ránk, amiért mi szabadon kószál-
hatunk, míg ők raboskodnak. Anyánk természetesen soha nem en-
gedte volna meg, hogy odamenjünk ezekhez az idegenekhez. Fürge 
hátán többnyire kicsit felállt a szőr. Mintha csak megsértődött vol-
na azért, amiért bárkinek is van pofája ahhoz, hogy fenyegetéseket 
hörögjön felénk, miközben Fürge felemeli a hátsó lábát, és megön-
tözi az acsarkodók portája előtti fákat. 

Néha, bizony, még kocsiban utazó kutyát is láttam! Amikor elő-
ször történt, valósággal megdermedtem a csodálkozástól, látva az 
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ablakon kilógó fejét és a szélben lebegő nyelvét. Jókedvűen rám 
vakkantott, amikor észrevett, ám én túlságosan is megdöbbentem 
ahhoz, hogy bármit is tegyek. Csupán az orromat emeltem fel, hogy 
hitetlenkedve beleszimatoljak a levegőbe. 

Anyánk a személyautókat és a teherautókat is igyekezett jó mesz-
szire elkerülni. Jómagam képtelen voltam felfogni, hogy a csudába 
lehetnének ezek veszélyesek, ha néha kutyák is utaznak bennük. 
Egy hatalmas, hangos teherautó rendszeresen körbejárt a környé-
künkön. Elvitte azokat az elemózsiás zsákokat, amit az emberek 
kiraktak nekünk. Olyankor egy-két napig alig akadt ennivaló. Na-
gyon nem szerettem ezt a teherautót, meg azokat az irigy embere-
ket, akik leszökkentek a végéről, hogy maguknak kaparintsák meg 
a sok finom falatot. Ellenszenvesnek találtam őket annak ellenére, 
hogy belőlük és a teherautóból is csodálatos illat áradt. 

Játékra már kevesebb időnk jutott most, hogy mi is vadásztunk. 
Anyánk vicsorogni kezdett, amikor Mohó élelem reményében igye-
kezett megnyalni a száját. Mindannyian megértettük az üzenetet. 
Sokat jártunk odakint. Rejtőzködve, kétségbeesve kerestünk en-
nivalót. Fáradtnak és gyengének éreztem magam. Már akkor sem 
próbáltam szembeszállni Fürgével, ha a hátamra fektette a fejét, és 
fel akart lökni a mellkasával. Mit érdekel? Legyen ő a főnök, ha 
annyira akarja! Ekkor már nagyon is tisztában voltam azzal, hogy 
tömzsi lábam sokkal alkalmasabb arra a rejtőzködő futásra, amire 
az anyánk mindannyiunkat megtanított. Ha Fürge azt hiszi, előbb-
re juthat az életben, csak mert a magasságát kihasználva fel tud lök-
ni, hát csak saját magából csinál bolondot! Hiába akar basáskodni, 
ebben a falkában Anyánk a főnök! 

A fa alatti üregben már alig jutott hely mindannyiunk számára. 
Anyánk egyre hosszabb ideig maradt távol. Valami nagyon is azt 
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súgta, hogy már nincs messze a nap, amikor nem jön többé vissza 
hozzánk. Akkortól már csak magunkra számíthatunk. Fürge per-
sze megpróbál majd félrelökni az útjából, hogy megszerezze a ne-
kem járó részt is. Anyánk pedig nem lesz ott, hogy gondoskodjon 
rólam. 

Felmerült bennem a gondolat, hogy milyen volna itt hagyni az 
almot. 

Az a nap, amikor minden megváltozott, úgy kezdődött, hogy 
Mohó betántorgott a csőbe, és egyszerűen csak lefeküdt, ahelyett, 
hogy vadászni ment volna. Hörögve kapkodott levegő után, a nyel-
ve meg kilógott a szájából. Anyánk az orra hegyével bökdöste Mo-
hót, mielőtt elindult volna. Amikor megszaglásztam a testvéremet, 
annak szeme csukva maradt. 

A betoncső fölött keresztben egy út vezetett. Ezen az úton egyszer 
találtunk egy jókora döglött madarat. Mindannyian belemartunk, 
de aztán Fürge felkapta, és elrohant vele. Bár nagy volt a veszélye an-
nak, hogy meglátnak, mégis sokat mászkáltunk ki erre az útra, mert 
azt reméltük, hogy találunk még ilyen madarat. Akkor is pont ezt 
tettük, amikor Anyánk hirtelen megriadt, és felkapta a fejét. Mind-
annyian egyszerre hallottuk meg a közeledő teherautó zúgását. 

Nem akármilyen jármű jött felénk: jól ismertük ezt a teherau-
tót, ezeket a zajokat. Az elmúlt néhány nap során több alkalommal 
is végighajtott az utunkon. Lassan, szinte már fenyegetően haladt, 
mintha csak vadászna ránk. 

Anyánk azonnal rohanni kezdett a cső bejárata felé. Mindany-
nyian követtük, ám ekkor valamilyen megmagyarázhatatlan ok-
ból megtorpantam, és visszanéztem az iszonyatos gépezetre. Csu-
pán néhány másodpercig tartott, aztán Anyánk nyomába eredve én 
is eltűntem az alagút biztonságos mélyén. 
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Azonban ez a néhány pillanat is elég volt ahhoz, hogy egyszeri-
ben minden megváltozzon. A kocsi utasai ugyanis észrevettek. A te-
herautó halk morajjal, rázkódva megállt. Közvetlenül a fejünk fölött 
a motor felhördült, majd elhallgatott. Ekkor meghallottuk a kavi-
csot taposó bakancsok hangját. 

Anyánk halkan vinnyogni kezdett. 
Amikor a cső mindkét végén emberi arcok jelentek meg, Anyánk 

valósággal a földre lapult. Az egész teste megfeszült. Az emberek 
ránk villantották a fogukat. Úgy tűnt, hogy nem fenyegetésnek 
szánják. Barna arcukat ugyanolyan fekete haj keretezte, mint a sze-
möldökük és a szemük. 

– Szia, kutyus! – suttogta az egyikőjük. Nem tudtam, hogy mit 
jelentenek ezek a szavak, de az ember üdvözlése ugyanolyan isme-
rősnek tűnt, mint a szél süvítése. Mintha egész életem során ezt 
hallgattam volna. 

Mindkét férfi egy-egy rudat tartott a kezében. Most már láttam, 
hogy a rudak végére hurkot erősítettek. Ezek komoly fenyegetést su-
galltak. Éreztem, hogy Anyánkon erőt vesz a páni félelem. Karmai 
belemélyedtek a sárba, fejét leszegve előrevetődött, és futni kezdett. 
Megpróbált átrohanni az egyik férfi lábai között. A rúd lecsapott. 
Valami csattant, és utána anyám ott vergődött és rángatózott, mi-
közben a férfi kivonszolta a fényre. 

Hugi és én megrettenve hátrálni kezdtünk. Fürge felmordult, a 
tarkóján felállt a szőr. Szinte egyszerre jöttünk rá, hogy a hátunk 
mögött ugyan még mindig elállják az utat, de elöl most senki sem 
zárja el a menekülési útvonalat. Rohanni kezdtünk. 

– Elindultak kifelé! – rikkantott az ember a hátunk mögött. 
Valósággal kirobbantunk a patak medrébe, de ott aztán rádöbben-

tünk, hogy nem tudjuk, hogyan tovább. Hugi és én Fürge mögött  
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maradtunk. Hát nem ő akar mindig főnök lenni? Na most akkor 
mutassa meg, mire megy ebben a helyzetben! 

Anyánknak nyomát sem láttuk. Két férfi állt a patak két part-
ján. Mindkettő rudat tartott a kezében. Fürge az egyiket kicselezte, 
ám a másik lecsapott rá. Hugi kihasználta a zűrzavart, és elszökött. 
Mancsa hangosan loccsant a vízben, ahogy elrohant, miközben én 
mozdulatlanul álltam, és az utat bámultam. 

Fölöttünk egy hosszú, ősz hajú asszony állt. Ráncos arcából ked-
vesség sugárzott. 

– Ne félj, kutyus, nincsen semmi baj! Nem lesz semmi baj! Gyere 
ide, kutyus! – szólított meg. 

Nem futottam el, de nem is mozdultam. Hagytam, hogy a rúd 
végére erősített hurok az arcomat súrolva a nyakamra szoruljon. 
Lassan felhúztak vele a vízpartra. Az egyik férfi megragadta a szőrt 
a tarkómon. 

– Jó kiskutya, nagyon jó kiskutya – duruzsolta az asszony. – En-
gedd el! 

– De akkor el fog szaladni! – figyelmeztette a férfi. 
– Engedd csak el! 
Egy szót sem értettem rövid párbeszédükből, ám az már így is 

derengett, hogy ebben a falkában a nő lehet a főnök, holott idő-
sebb és alacsonyabb is a két férfinál. Segítője vonakodva felmordult, 
de aztán levette a kötelet a nyakamból. A nő mindkét kezét felém 
nyújtotta. Érdes tenyeréből virágillat áradt. Megszaglásztam, aztán 
leengedtem a fejemet. Éreztem, hogy ez az ember törődik velem, és 
aggódik értem. 

Amikor az ujjával végigsimította a hátamat, valósággal megbor-
zongtam a gyönyörűségtől. A farkam önkéntelenül mozgásba len-
dült. Akkor is tovább csóváltam, amikor legnagyobb meglepetésemre  
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foglyul ejtőm felemelt a levegőbe. Megpróbáltam puszit nyomni az 
arcára, mire jókedvűen felnevetett. 

Jókedvünk azonban semmivé foszlott, amikor odalépett hoz-
zánk az egyik férfi, kezében Mohó elernyedt testével. Megmutatta 
a nőnek, aki szomorúan hümmögni kezdett. Mohót felrakták a te-
herautóra. Anyánk és Fürge ott ült egy jókora fémládában. Az em-
ber odatartotta a testet az orruk elé. Mohóból a halál, az elmúlás 
illata áradt a száraz, poros levegőben. Ezt a szagot ugyanúgy felis-
mertem eztán, mint bármi mást. 

Mindannyian óvatosan megszagoltuk halott fivéremet, és ekkor 
megértettem, az emberek azt akarják, hogy megtudjuk, mi történt 
Mohóval. 

Mind a három emberből szomorúság áradt, ahogy némán álltak 
az úton. Nem tudhatták, hogy Mohó már a születésétől kezdve be-
teg volt, és azt sem, hogy nem bírt megbirkózni a világgal. 

Engem is beraktak a ketrecbe. Anyánk rosszallóan szagolgatta 
bundámon az asszony illatát. A teherautó motorja feldübörgött, és 
a jármű elindult. A ketrecen beáradó csodálatos illatkavalkád gyor-
san elterelte a figyelmem. Elindultunk. Ó, de hiszen egy teherautó-
ban utazom! Boldogan felvakkantottam. Kitörésemet hallva Fürge 
és Anyánk meglepődve kapta fel a fejét. Egyszerűen képtelen vol-
tam visszafogni magam. Egész életemben nem történt velem ilyen 
izgalmas dolog, pedig, ugye, egyszer már majdnem elkaptam azt a 
békát is. 

Tőlem eltérően, Fürgét valósággal elárasztotta a szomorúság. 
Csak egy idő múlva értettem meg, mi bántja. Nyoma veszett Hugi-
nak, a legkedvesebb játszótársának. A testvérünk ugyanúgy elsza-
kadt tőlünk, mint Mohó. 
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Alaposabban eltöprengve az élet nagy dolgain, rájöttem, hogy ez 
a világ összetettebb annál, mint azt sejtettem. Az élet nem csak arról 
szól, hogy Anyánk és a testvéreim társaságában elrejtőzök az embe-
rek elől, vadászok, és egy csőben játszadozok. Léteznek nagy dol-
gok, amelyek képesek mindent megváltoztatni. Ezek a nagy dolgok 
pedig az emberi lényekkel vannak kapcsolatban! 

Egy dologban azonban tévedtem. Bár akkor még nem tudhat-
tuk, később, a jövőben újra találkozunk még Hugival.
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Második fejezet

Bárhová is tartott velünk a teherautó, nagyon úgy érez-
tem, jó sok kutyával fogunk találkozni, ha egyszer odaérünk. 

A ketrecünkben valósággal hömpölygött az ismeretlen négylábúak 
szaga. Volt ott minden: vizelet, ürülék, de még vérrel keveredő szőr 
és nyál is. Anyánk rémülten lekuporodott. Kimeresztett körmökkel 
próbálta megtartani magát, hogy ne csúszkáljon a döcögő, ránga-
tózó padlón. Fürge és én viszont a padlóhoz szorítottuk az orrun-
kat, és fel-alá járkálva ízlelgettük a rengeteg kutya jól elkülöníthető 
szagát. Fürge egyszerűen nem bírta ki: meg kellett jelölnie a ket-
rec négy sarkát. Valahányszor azonban felemelte a lábát, és három 
lábon egyensúlyozott, a teherautó döcögése miatt azonnal elvágó-
dott. Egy alkalommal Anyánk fejére zuhant. Kapott is büntetésből 
egy gyors marást. Utálkozó pillantást vetettem a testvéremre. Hogy 
a csudába nem látja, hogy Anyánk szomorú?

Egy idő múlva meguntam, hogy olyan kutyákat szaglásszak, 
akik nincsenek is ott, ezért aztán az orrocskámat nekiszorítottam  
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a drótrostélynak. Teleszívtam széllel a pofámat. Az élmény arra em-
lékeztetett, amikor első alkalommal merültem el a legfőbb élelem-
forrásul szolgáló, mennyei illatú szemetesvödrökben. Ott is sok- 
ezernyi azonosíthatatlan szag várt rám. Olyan erővel zúdultak az 
orromra, hogy folyamatosan tüsszögnöm kellett. 

Fürge átment a ketrec túloldalára. Lefeküdt, ahelyett, hogy ide-
állt volna mellém. Persze csakis azért, mert nem neki jutott eszébe 
ez a remek ötlet. Savanyú képpel méregetett, valahányszor tüsszen-
tettem egy nagyot. Mintha csak arra akarta volna felhívni a figyel-
memet, hogy jobban járok, ha a következő prüszkölés előtt tőle ké-
rek engedélyt. Valahányszor azonban találkozott a tekintetünk, én 
jelentőségteljesen Anyánk felé biccentettem, akit ugyan megretten-
tett ez a váratlan élmény, ám szerény véleményem szerint, még min-
dig családunk vezetőjének számított. 

Amikor a teherautó megállt, az asszony hátrajött, és beszélni kez-
dett hozzánk. A tenyerét a ketrec oldalához szorította, hogy meg-
nyalhassuk. Anyánk maradt, ahol volt, de Fürgét legalább annyira 
lenyűgözte, mint engem. A fivérem ott állt mellettem, és a farkát 
csóválta.

– Olyan édesek vagytok! Éhesek vagytok, drágáim? Éhes a kis 
hasikátok?

Egy hosszúkás, alacsony épület előtt álltunk meg. A teherautó 
kerekei között satnya, sivatagi fűszálak szökkentek a magasba. 

– Szia, Bobby! – kurjantotta el magát az egyik férfi. 
Kiáltására egészen elképesztő válasz érkezett. A ház mögül han-

gos ugatókórus zendült fel. Olyan sokan ugattak, hogy meg sem 
tudtam becsülni a számukat. Fürge két lábra állt, és mellső man-
csával megtámaszkodott a ketrec oldalában. Úgy tett, mintha ettől 
jobban átlátná a dolgokat.
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A hangzavar még akkor is folytatódott, amikor újabb ember 
bukkant fel a ház oldalánál. A barna bőrű, viharvert arcú férfi eny-
hén sántítva közeledett. A két másik vigyorogva várta, hogy odaér-
jen hozzájuk. Valami miatt elbizonytalanodtak. Amikor az érkező 
megpillantott minket, megtorpant, és valósággal magába roskadt.

– Jaj, ne, señora! Nem kő több kutya! Mán így is túl sokan va-
gyunk!

Sajnálkozás és beletörődés áradt belőle. Nyomát sem éreztem vi-
szont haragnak vagy dühnek. A nő megfordult, és odalépett hozzá.

– Két kölyök meg az anyjuk. Talán három hónaposak lehetnek. 
Egy elszökött, egy pedig elpusztult. 

– Jaj, ne!
– Az anyjuk teljesen elvadult. Szegénykém! Nagyon meg van 

ijedve! 
– De hát tudja, hogy mit mondtak a múltkor! Túl sok itt a kutya. 

Nem fogják megadni rájuk az engedélyt. 
– Nem érdekel! 
– De hát, señora, nincsen már semmi helyünk!
– Figyelj, Bobby, te is tudod, hogy ez nem igaz! És egyébként is, 

mit tehetnénk? Hagyjuk talán, hogy úgy éljenek, mint a vadálla-
tok? Hiszen kutyusok! Látod, Bobby, az édes kis kölyköket?

A nő visszafordult a ketrec felé. Csóválni kezdtem a farkam, mert 
így akartam a tudtára adni, hogy bár egy szavukat sem értem, azért 
lelkesen figyelek. 

– Ne mán, Bobby, hát most mit számít még három? – kérdezte 
az egyik vigyorgó fickó.

– Hát, csak annyit, hogy egy szíp nap nem lesz píz a fizetésedre! 
Minden rámegy a kutyakajára – felelte a Bobby nevű ember. A töb-
biek csak megvonták a vállukat, és vigyorogtak. 
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– Carlos, szerezz valahonnan friss hamburgerhúst, és menjél visz-
sza a patakpartra! Próbáld megtalálni azt, amelyik elfutott! – szólalt 
meg az asszony. 

Carlos biccentett. Jót nevetett Bobby savanyú arckifejezésén. Ek-
kor már tudtam, hogy az emberfalka vezetője kétségtelenül ez az 
asszonyság. Gyorsan, jó alaposan megnyaltam a kezét, hogy engem 
szeressen a legjobban. 

– Jó kutya! Jó kiskutya! – nézett rám. Ezt hallva lelkesen ugrál-
ni kezdtem. Olyan vadul csapkodtam a farkammal, hogy majdnem 
lecsiszoltam vele Fürge arcát. A fivérem meg csak idegesen pislogott 
közben. 

A Carlos nevű emberből fűszeres hús és egzotikus olajok illata 
áradt. Ezeket nem sikerült azonosítanom. Benyúlt a ketrecbe egy 
rúddal, és nyakon csípte Anyánkat. Fürgével engedelmesen a nyo-
mába eredtünk, amikor elvezették a ház oldalához, a magas kerítés 
tövébe. Ezen a helyen már fülsiketítő erővel hallatszott az ugatás. 
Egy csipetnyi félelem nyilallott belém. Mégis, mibe keveredtünk 
mi itt?

Bobby szagában citrusfélék, főleg narancsillat, valamint föld-, 
bőr- és kutyaszag keveredett. Kissé kitárta a kaput, de a testével el-
zárta a nyílást. 

– Vissza! Tessék visszamenni! El innen! Menjetek már! – kia- 
bálta. 

Az ugatás hangereje valamelyest csökkent, amikor pedig Bobby 
szélesre tárta a kaput, és Carlos betolta Anyánkat, a kutyák végképp 
elhallgattak. 

Valósággal kővé váltam a látványtól. Annyira megdöbbentem, 
hogy a fenekemen meg sem éreztem Bobby lábát, ahogy betuszkolt 
a nyíláson. 
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Kutyák.
Mindenütt kutyák voltak! Némelyik akkora, mint Anyánk, sőt 

talán még nála is nagyobb. Mások viszont kisebbek. Mind ezen 
a hatalmas területen ácsorogtak vagy ténferegtek. A széles udvart 
magas fakerítés vette körbe. Habozva elindultam néhány, nálam 
nem sokkal idősebb, barátságosnak tűnő kölyök felé. Már majdnem 
odaértem hozzájuk, amikor megtorpantam, és úgy tettem, mintha 
hihetetlenül lekötne valami a földön. Az előttem állók mindhár-
man világos színű szukák voltak. Éppen ezért csábítóan lepisiltem 
egy földhalmot, mielőtt odaléptem volna hozzájuk, hogy udvaria-
san megszaglásszam a hátsó felüket. 

Olyan nagy boldogság töltött el emiatt a váratlan fordulat mi-
att, hogy legszívesebben nagyot vakkantottam volna, ám Anyánk 
és Fürge távolról sem érezte magát ugyanilyen jól. Anyánk, bizony, 
azonnal végigrohant a kerítés mellett. Az orrát a földhöz szorítva 
valamilyen kiutat keresett. Fürge odasétált néhány kanhoz. Most 
kővé váltan állt mellettük, a farka csak úgy remegett, miközben 
azok szépen sorba felemelték a lábukat, és megjelölték a kerítés 
egyik oszlopát. 

Az egyik kan egyszerűen elállta Fürge útját. A másik megkerülte, 
és durván megszaglászta a fenekét. Ez már túl sok volt a fivéremnek. 
Összeomlott. Megroggyant a tompora, és a farkát a lába közé rejtve 
megfordult, hogy megnézze magának a kant. Meg kell mondjam, 
különösen nem lepődtem meg, amikor néhány pillanattal később 
már némileg színlelt játékossággal a hátán fetrengett. Nagyon úgy 
tűnt, hogy itt már nem ő a főnök. 

Míg mindez lezajlott, egy rendkívül izmos és magas kan ku-
tya valóságos kőszoborként állt az udvar közepén, és rezzenéstelen 
arckifejezéssel figyelte a kerítés mentén kétségbeesetten szaladgáló 
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Anyánkat. A hatalmas termetű eb két füle hosszan lelógott oldal-
ra. Kapásból rájöttem, hogy az udvaron élő kutyák közül vele kell 
majd a legjobban vigyáznom. Na, egy pillanattal később már ki is 
derült, mennyire igazam volt, mert a kőszobor megelevenedett, és 
elindult oda, ahol a többiek a kerítés tövében Fürgét körülvették.  
A kanok azonnal abbahagyták a hülyéskedést, és feszült figyelem-
mel emelték fel a fejüket. 

A magányos kan jó tíz méterre járhatott a kerítéstől, amikor fu-
tásnak eredt, és Anyánknak rontott. Anyánk megtorpant, és re-
megni kezdett. A kan mellkasával valósággal nekiszorította a kerí-
tésnek. A farka nyílegyenesen meredt a magasba. Sarokba szorította 
Anyánkat, aki megpróbált beleolvadni a kerítésbe, míg ellenfele az 
orra hegyétől a farka tövéig végigszaglászta.

Ösztönösen éreztem, hogy Anyánk segítségére kell sietnem. Le-
fogadom, hogy ezzel Fürge is így volt. Valahogy mégis tudtam, 
hogy ezzel hibát követnék el. Anyánk előtt Góré, az udvar koroná-
zatlan királya állt. Az erős csontozatú, barna pofájú masztiff sötét, 
karikás szemmel nézett körül. Anyánk behódolása nem volt más, 
mint a dolgok természetes rendje. 

Miután befejezte a vizsgálódást, Góré a vizeletével igencsak ta-
karékos jelet tett a kerítésre, amit Anyánk kötelességtudóan meg-
szaglászott. A kan ezután továbblépdelt, és már nem is törődött 
vele tovább. Anyánk mintha csak leeresztett volna. Senki sem vet-
te észre, ahogy eloldalgott, hogy elrejtőzzön egy nagy halom vasúti 
talpfa mögött. 

Kellő idő elteltével a kanok aztán hozzám is odajöttek, hogy ala-
posan szemügyre vegyenek. Én persze egyből lelapultam a föld-
re, és mindenkit alaposan pofán nyaltam, ezzel is a tudtukra adva, 
hogy velem aztán a legcsekélyebb gondjuk sem lesz. A testvérem, 
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az a nagy bajkeverő! Jómagam tökéletesen beérem azzal, hogy el-
játszadozom a három lánnyal, és felderítem a tágas udvart. Renge-
teg labdát és gumicsontot találtam, és mindenütt csodálatos szagok 
és mulatságok vártak rám. A vályúba folyamatosan tiszta víz csö-
pögött. Bármikor megszomjaztunk, soha a legkisebb akadálya sem 
volt a felfrissülésnek. A Carlos nevű ember napjában egyszer bejött 
hozzánk, hogy eltakarítsa a rendetlenséget utánunk. Meghatáro-
zott időközönként valamennyien hangosan ugatni kezdtünk. Erre 
nem volt semmilyen különösebb okunk, hacsak az nem, hogy any-
nyira jó volt ugatni! 

És akkor az etetésről még nem is beszéltem! Napjában kétszer 
Bobby, Carlos, Señora és a másik ember közénk gázolt, és korcso-
portonként szétválasztott minket. Jókora tálakba elképesztően táp-
láló ennivalót öntöttek, mi pedig valósággal belefúrtuk a pofánkat. 
Annyit ettünk, amennyi csak belénk fért! Bobby ott állt mellettünk. 
Ha úgy gondolta, hogy valamelyikünk (többnyire a legpirinyóbb 
kislány) nem kapott eleget, akkor azt felkapta, és adott neki még 
egy pofára valót. A többieket addig félretolta. 

Anyánk a felnőtt kutyák társaságában étkezett. Időnként hangos 
morgást hallottam a nagyok irányából, de mire odapillantottam, 
csupán jókedvűen csóváló farkakat láttam. Bármit is ettek a felnőt-
tek, abból, egészen egyszerűen, elképesztően finom illat áradt. Saj-
nos, ha mi, fiatalkorúak megpróbáltunk átosonni hozzájuk, hogy 
kiderítsük, mi is lehet ez az ínycsiklandozó finomság, az emberek 
beavatkoztak, és megállítottak minket. 

Az asszonyság, Señora gyakran lehajolt, és hagyta, hogy arcon 
csókoljuk. Megsimogatott minket, és csak nevetett és nevetett. En-
gem felvilágosított arról, hogy Tóbinak hívnak. Mindig így hívott, 
valahányszor csak meglátott: Tóbi, Tóbi, Tóbi. 
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A leghalványabb kételyem sem lehetett afelől, hogy én vagyok a 
kedvence. Na mégis, ki más lehetett volna? A legjobb barátom egy 
őzbarna szuka, Kokó lett. Ő már az első nap barátságosan üdvözölt. 
Kokó lába és tappancsa fehér volt, az orra rózsaszín, a szőre pedig 
durva, erős szálú. Annyira aprócska volt, hogy rövid lábam ellenére 
könnyedén lépést tudtam tartani vele. 

Egész nap birkóztunk. Gyakran a többiek is beálltak, sőt időn-
ként még Fürge is csatlakozott hozzánk. A fivérem mindig ott akart 
játszani, ahol felhívhatta magára Góré figyelmét. Ugyanakkor nem 
engedhetett szabad folyást az agresszív hajlamainak, mivel ha túl-
ságosan zabolátlanná vált, az idősebb kanok egyikét azonnal oda-
küldték, hogy tanítsa móresre. Amikor sor került az ilyen megregu-
lázásra, mindig igyekeztem azt a látszatot kelteni, hogy én, bizony, 
még soha az életben nem láttam ezt a bajkeverőt. 

Imádtam a világomat, az Udvart. Annyira jó volt a vizes vá-
lyú körül, a sárban szaladgálni! A mancsom hangosan tocsogott 
a mocsokban, és tiszta kosz lett a bundám. Annyira jó volt, ami-
kor mindannyian ugatni kezdtünk! Mondjuk, többnyire halvány-
lila gőzöm sem volt arról, hogy éppen miért hangoskodunk. Oda 
voltam azért, hogy Kokót zavargassam, és egy nagy csomó kutya 
között aludjak. Olyan jó volt érezni a többiek púszagát! Előfordult, 
hogy egész egyszerűen összeestem a kimerültségtől, annyira elfá-
radtam a játszadozásban. Hihetetlenül boldog voltam. 

A többi állat is szeretett játszani. Időnként még annak is tanúi 
lehettünk, hogy Góré egy szakadt lepedődarabbal a szájában ke-
resztülrohan az udvaron. A többiek úgy tettek, mintha üldözőbe 
vennék, de valahogy soha, senkinek nem sikerült utolérnie. Egye-
dül Anyánk nem játszott soha. Ásott magának egy üreget a talp-
fák mögött, és egész nap csak ott heverészett. Amikor odamentem, 
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hogy megnézzem, mi újság, rám mordult, mintha fogalma sem len-
ne arról, ki vagyok. 

Egyik este, vacsora után, amikor már mindenki bágyadtan he-
vert a földön, észreveszem ám, hogy Anyánk nesztelenül előbújik a 
rejtekhelyéről, és a kapu felé oson. Én éppen egy gumicsontot rág-
csáltam. A fogam egy ideje valósággal sajgott, ha nem rághattam 
valamit. Most abbahagytam, és kíváncsian a kapu előtt ülő alakot 
kezdtem el bámulni. Talán közeledik valaki? Hiába hegyeztem a 
fülemet. Mondjuk, közben eszembe jutott, hogy ha látogatónk ér-
kezne, a többiek már rég elkezdtek volna ugatni. 

Esténként gyakran előfordult, hogy Carlos, Bobby, meg a többiek 
leültek egy kis asztal mellé. Beszélgetés közben kinyitottak és körbe-
adtak egy üveget, amiből éles vegyszerszag áradt. Ma este azonban 
egyetlen ember sem ült ott. A kutyák maguk voltak az Udvaron.

Anyánk felemelte mindkét mellső lábát. Megtámaszkodott a ka-
puban, és a szájába vette a fémből készült, sima gömböt. Ezzel ki-
akasztott. Mégis mi viheti arra, hogy ilyen szörnyűséget rágcsáljon, 
amikor körös-körül halomban állnak a legjobb minőségű gumi-
csontok? 

Anyánk jobbra-balra forgatta a fejét. Úgy tűnt, egyszerűen kép-
telen a kilincsen fogást találni. A szemem sarkából Fürgére pillan-
tottam, de a testvérem mélyen aludt. 

Ekkor a kapu hirtelen nagyot kattant. Anyánk kinyitotta! Visz-
szahuppant a földre, és a vállával benyomta. Óvatosan beleszagolt a 
levegőbe. Kiszimatolta, hogy mi a helyzet a kerítés másik oldalán.

Felém fordult. A szeme valósággal ragyogott. Megértettem, hogy 
az anyám elmegy innen. Felálltam, hogy kövessem. Ekkor azonban 
a közelben fekvő Kokó lustán felemelte a fejét, és egy pillanatra rám 
nézett, majd nagyot sóhajtott. Utána újra elnyúlt a homokban.
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Ha elmegyek innen, soha többé nem látom Kokót! Két malomkő 
közt őrlődtem. Egyik oldalon ott az anyám, aki enni adott, megta-
nított mindenre, a gondomat viselte. A mérleg másik serpenyőjébe 
viszont a falkám került, amelynek, sajnálatos módon, semmit sem 
érő fivérem, Fürge is a tagja volt. 

Anyánk nem várta meg a döntésemet. Nesztelenül eltűnt az éj-
szaka alászálló homályában. Ha utol akarom érni, sürgősen indul-
nom kell. 

Kitántorogtam a nyitott kapun. Anyámat követve elindultam a 
kerítésen túli ismeretlen világ felé. 

Fürgének pedig gőze sem volt arról, hogy leléptünk. 
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Harmadik fejezet

Nem jutottam túl messzire. Először is, nem voltam olyan 
gyors, mint Anyánk. Másodszor pedig a ház előtt rengeteg 

bokor sorakozott. Semmiképp nem mehettem el mellettük anélkül, 
hogy meg ne jelöljem őket. Anyánk nem várt meg, még csak hátra 
sem nézett. Amikor utoljára láttam, azt tette, amihez a legjobban 
értett: pillanatok alatt eltűnt az árnyak közt. Senki nem látta, sen-
ki nem vette észre. 

Nem sokkal korábban semmi másra sem vágytam volna, mint 
hogy odabújhassak anyámhoz, akinek a nyelve, a meleg teste min-
dennél fontosabb volt számomra. Most azonban, hogy tanúja let-
tem az eltűnésének, megértettem, hogy amikor magamra hagyott, 
egészen egyszerűen azt tette, amit egyszer minden anyakutyának 
meg kell tennie. Ösztönös késztetést éreztem, hogy a nyomába ered-
jek. Kettőnk kapcsolata azonban mindörökre megváltozott azzal, 
hogy a családunk megérkezett az Udvarba. 
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A lábam még mindig a levegőben volt, amikor Señora kilépett a 
verandára, és döbbenten megtorpant, amint észrevett. 

– Hűha, Tóbi! Te meg hogy a csudába kerültél ide?
Ha tényleg le akartam volna lépni, azon nyomban el kellett vol-

na rohannom. Persze semmi ilyesmit nem tettem. Helyette csóvál-
ni kezdtem a farkamat, és ugrándozni Señora lába körül. Amikor 
lehajolt, próbáltam megnyalni az arcát. Az asszonyság virágillatába 
csodálatos, zsíros csirkeszag keveredett. Hátrasimította a fülemet, 
én pedig az érintésétől megrészegülve a nyomába eredtem, ahogy 
besietett a még mindig nyitott kapun. A falka bágyadtan szunyó-
kált az Udvaron. Az asszonyság gyengéden oldalba bökött, és betolt 
közéjük engem is. 

Amint meghallották a kapu hangját, a többiek is felpattantak. 
Hozzánk rohantak, Señora pedig mindenkit megsimogatott, és 
becézgetni kezdte a többieket. Valósággal fortyogtam a méregtől, 
hogy másokkal kell osztoznom a figyelmén.

Égbekiáltó igazságtalanságnak tartottam. Hiszen én lemondtam 
Anyánkról azért, hogy Señorával lehessek! Ő meg úgy tesz, mintha 
nem is lennék sokkal, de sokkal különlegesebb a többieknél!

Az asszonyság távozása után a kapu hangos, fémes csattanással 
bevágódott, de én most már tudtam, hogy nem lehetetlen keresz-
tüljutni rajta.

Néhány nappal később éppen Kokóval birkóztam, amikor 
Anyánk visszatért. Legalábbis én azt hittem, hogy anyám az. 
Mondjuk, nem figyeltem igazából, mert nagyon lekötött az, hogy 
kipróbáljam végtelennek tűnő birkózásunk egyik legújabb fogását. 
A csel lényege az volt, hogy ügyesen megkerülöm Kokót, és há-
tulról ráugrok a hátára. Mellső lábbal szorítani kezdem a derekát.  
Ez volt ám a remek móka! Fel nem tudtam fogni, hogy Kokó miért 
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van annyira kiakadva tőle! Rángatózni kezdett, és rám vicsorgott. 
Annyira természetesnek tűnt, hogy ráugrok, hogy a csudába lehet 
ennyire elutasító?

Amikor Bobby kinyitotta a kaput, csak felnéztem. Hát, nem 
Anyánk állt ott, bár kicsit réveteg tekintettel? Jókedvűen szaladni 
kezdtem felé, az odarohanó kutyafalka élén. Ahogy azonban köze-
lebb értem, kénytelen voltam lelassítani.

A szuka pontosan úgy nézett ki, mint Anyánk. Ugyanolyan fe-
kete folt sötétlett az egyik szeme körül, ugyanolyan tömzsi orra és 
rövid szőre volt. De nem, mégsem Anyánk az. Az idegen szuka le-
kuporodott, és a közeledők láttán alázatosan maga alá vizelt. A töb-
biekkel együtt én is megkerültem. Fürge azonban egyből odament, 
és megszaglászta a hátsó felét.

Bobbyból ugyanaz a reménytelen szomorúság áradt, mint ami-
kor annak idején minket is felrakott a teherautóra, de most mégis 
közelebb lépett a kutyához, és a testével védte tőlünk a szukát. 

– Nem lesz semmi baj, kislány! – vigasztalta.
Hugi volt az! Eddigre már szinte el is feledkeztem róla. Most 

azonban alaposabban szemügyre véve, kénytelen voltam beismer-
ni, milyen más az élet a kerítés túlsó oldalán. A testvérünk egé-
szen lefogyott, kilátszottak a bordái. Az oldalán fehér, gennye-
dző seb éktelenkedett. A szájából rothadt ételszag áradt, és ami-
kor lekuporodottt, a hólyagjának kellemetlen bűze csapta meg az 
orrom.

Fürge valósággal odavolt az örömtől. Hugit azonban túlságosan 
megijesztette a sok kutya ahhoz, hogy hajlandó legyen játszani vele. 
Lekuporodott Góré előtt, és jéggé dermedve tűrte, hogy minden 
négylábú alaposan végigszaglássza. Meg sem próbálta védeni ma-
gát. Amikor végül a többiek megvető arckifejezéssel ott hagyták, 
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Hugi sietve megvizsgálta az üres etetőtálat, majd ivott egy keveset a 
vizes vályúból. Úgy viselkedett, mintha lopná a vizet.

Szóval ez történik azokkal a kutyákkal, akik emberi segítség nél-
kül akarnak boldogulni a világban! Megtörnek, legyőzik őket, és 
éhezniük kell! Hugi sorsa megmutatta, hogy mi várt volna ránk, ha 
a csatornában maradunk.

Fürge egy pillanatra sem mozdult el mellőle. Már emlékeztem, 
hogy mindig is Hugi volt a kedvence. Még Anyánknál is többet 
jelentett neki. Láttam, ahogy megcsókolja. Egy cseppnyi félté-
kenység sem volt bennem, ahogy hozzá bújt, hiszen nekem ott volt  
Kokó. 

Az inkább féltékennyé tett, hogy a többi kan egyre többször fi-
gyelt fel Kokóra. Ezek a fickók valamiért azt képzelik, hogy csak 
úgy odatolhatják a képüket, és játszadozhatnak a barátnőmmel, 
mintha ott se lennék! Ezt, mondjuk, minden további nélkül meg-
tehették volna. Tisztában voltam azzal, milyen helyet foglalok el a 
falka rangsorában! Boldog lehetek, hogy ez a közösség biztonságot 
és rendet nyújt számomra! Ugyanakkor meg akarom tartani Kokót 
magamnak. Nagyon, de nagyon nem csípem ám, ha valaki durván 
félrelök az útjából!

A kanok kivétel nélkül az általam feltalált játékot szerették vol-
na játszani. Kokó háta mögé osontak, és megpróbáltak ráugrani. 
Elégedetten nyugtáztam, hogy a barátnőm velük sem akar játsza- 
dozni.

Hugi érkezésének reggelén Bobby bejött az udvarra, hogy be-
rakja Fürgét, Hugit, Kokót és egy Parázs nevű foltos kant a te-
herautó platójára szerelt ketrecbe. Én is melléjük kerültem. Elég 
szűk volt a hely és nagy a zaj, ám én nagyon is élveztem a szágul-
dás szelét, meg azt, hogy Fürge milyen felháborodott képet vág,  
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valahányszor rátüsszentek. Teljesen megdöbbentem, amikor észre-
vettem, hogy a falka egyik hosszú szőrű szukája ott ül elöl, a veze-
tőfülkében, Carlos és Bobby mellett. Neki miért szabad elöl ülnie? 
‒ tűnődtem. Az is eléggé meglepett, hogy valósággal beleborzon-
gok, valahányszor a szuka friss illata a nyitott ablakon keresztül elér 
hozzám. Miért fog el ez a különös, sürgető érzés, miért vadulok  
meg? 

Egy öreg, göcsörtös fa alatt álltunk meg. A tűzforró parkolóhe-
lyen itt volt egyedül árnyék. Bobby besétált a szukával az épületbe, 
míg Carlos hátrajött a ketrec ajtajához. Hugi kivételével mindany-
nyian odatódultunk.

– Gyere, Kokó! Kokó! – hívogatta Carlos. A férfi kezének mo-
gyoró- és bogyóillata volt. És még valami édeskés szag áradt belőle, 
melyet nem tudtam beazonosítani.

Mindannyian vidáman ugattunk, amikor Kokót bevezették  
az épületbe. Utána pedig azért kezdtünk el csaholni, mert már az 
előbb is ezt tettük. A fejünk fölött egy jókora fekete madár telepe-
dett a fára. Úgy nézett ránk, mintha ütődöttnek tartana bennün-
ket, ezért őt is jól megugattuk.

Ekkor Bobby jött ki a teherautóhoz.
– Tóbi! – kiáltotta.
Büszkén előbbre léptem, és hagytam, hogy egy bőrszíjat tegyen a 

nyakamra, aztán leugrottam az aszfaltra, ami olyan forró volt, hogy 
szinte égette a talpamat. Hátra sem néztem a ketrecben hagyott sok 
szerencsétlenre, hanem bevonultam az épületbe. Elképesztően hű-
vös volt odabent. A ház, a kutyák és más állatok illatának valóságos 
tárháza fogadott.

Bobby végigvezetett a folyosón, aztán felemelt, és letett egy csil-
logó asztalra. Egy nő lépett be hozzánk. Amikor puha, gyengéd  
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ujjaival végigsimította a fülemet és megvizsgálta a torkomat, a far-
kammal csapkodni kezdtem az asztalt. A kezéből erős vegyszerszag 
áradt, de a ruháján éreztem, hogy más állatokkal, köztük Kokóval, 
is foglalkozott már. 

– Ő meg kicsoda? – kérdezte a nő.
– Tóbi – felelte Bobby. Ahogy meghallottam a nevem, még job-

ban csóváltam a farkam.
– Mit is mondtál, hányan vannak ma? – nézett fel a nő, és mi-

közben Bobby válaszolt, feljebb húzta az ajkamat, hogy megcsodál-
hassa a fogaimat.

– Három kan meg három szuka.
– Bobby! – nézett rá a nő figyelmeztetően. Mivel felismertem a 

férfi nevét, ismét csóválni kezdtem a farkam. 
– Tudom! Tudom.
– Ebből még baj lesz – felelte. Lassú mozdulattal végigsimította 

a hátam. Azon töprengtem, hogy, ugye, semmi rosszat nem teszek 
azzal, ha hangosan felnyögök a gyönyörűségtől?

– Nincsenek szomszédjaink, nem fognak panaszkodni!
– A törvény akkor is törvény! Nem fogadhat be még több kutyát! 

Már így is túl sokan vannak. Hiszen nem menedékhelyet üzemel-
tetnek.

– A señora azt mondja, hogy különben az összes kutya megdög-
lene. Nincs elég ember arra, hogy befogadja őket.

– Akkor is törvénybe ütközik!
– Kérem, doktornő, ne áruljon el minket!
– Nehéz helyzetbe hoztok, Bobby! Felelősséggel tartozom az ál-

latok jólétéért.
– De hát ide hozzuk őket, ha betegek!
– Valaki előbb-utóbb panaszt tesz a hatóságoknál, Bobby.
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– Könyörgöm, ne tegye!
– Ugyan már, nem én leszek az! Nem mondok én senkinek sem-

mit anélkül, hogy ne figyelmeztetnélek benneteket! Csak akkor lesz 
esélyetek valamilyen megoldást találni. Igaz-e, Tóbi?

Válaszul megnyaltam a kezét. 
– Jó kutyus! Gyere, bemegyünk a sebészetre, és helyreteszünk!
Bobby nevetni kezdett.
Nemsokára már egy másik szobában voltam. A helyiségben 

ragyogó fény fogadott, és minden kellemesen hűvös volt. A tár-
gyakból ugyanaz a vegyszerszag áradt, mint abból a kedves néni-
ből. Bobby erősen lefogott. Mozdulatlanul feküdtem, mert meg-
értettem, hogy ezt szeretné. Amúgy is kellemes volt, ahogy így 
tart. Ezért aztán a farkammal dobolni kezdtem az asztalon. Rö-
vid, éles fájdalom mart a nyakamba hátul, a tarkóm alatt, de én 
egy cseppet sem panaszkodtam. Gyorsan csóválni kezdtem a far-
kam, mert a tudtukra akartam adni, hogy nem bánom ám a szu- 
rit.

A következő pillanatban pedig már újra az Udvaron voltam! Ki-
nyitottam a szemem, és megpróbáltam felállni, de a két hátsó lá-
bam nem igazán engedelmeskedett. Megszomjaztam, de nem volt 
annyi erőm, hogy elvánszorogjak a vízhez. Lehajtottam a fejem, és 
újra elaludtam. 

Amikor felébredtem, egyből észrevettem, hogy van valami a nya-
kamban. Egy fehér tölcsér? Az új nyakörvem olyan hülyén nézett 
ki, hogy megijedtem. Lehet, hogy kiközösítenek miatta a falkából? 
A két hátsó lábam között sajgó viszketést éreztem. Képtelen voltam 
a fejemmel odahajolni, mert ez az ostoba nyakörv megakadályozott 
benne. Odavonszoltam magam a vályúhoz, és ittam egy keveset. 
A gyomrom valósággal kavargott. Alul pedig úgy éreztem, mintha 
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csúnyán kidörzsöltem volna a pocakomat. Az Udvarban terjengő il-
latok egyértelműen a tudtomra adták, hogy lemaradtam az ebédről. 
Ebben a percben azonban a lehető legcsekélyebb mértékben sem ér-
dekelt az evés. Találtam egy hűvös földdarabot, és nagyot nyögve 
lefeküdtem. Fürge is ott hevert. Rám pillantott. A testvérem nyakát 
is hasonló, ostoba műanyag ékesítette. 

– Hát mit tett velünk ez a Bobby?
Nyomát sem láttam a három szukának, akik velünk együtt men-

tek a kedves néni házába. Másnap tántorogva sétáltam körbe az Ud-
varon, és próbáltam szimatolva megtalálni Kokó nyomát. Semmi 
sem utalt arra, hogy visszajött volna velünk. 

Már az is éppen elég nagy megaláztatást jelentett, hogy ilyen le-
hetetlen nyakörvet kell viselnem, ám a szenvedésemet még csak te-
tézte, hogy a falka valamennyi kanja tüzetesen megvizsgálta a saj-
gó alfelemet. Góré egyetlen, nem túl kedves taszítással a hátamra 
fordított. Ahogy ott feküdtem, mintha rólam mintázták volna meg 
a nyomorúság szobrát! Először ő, aztán pedig a többi kan is végig-
szaglászott. Nem is titkolták a megvetésüket. 

Viszont semmi ilyesmit nem tettek a néhány nappal később visz-
szatérő szukákkal. Majd kiugrottam a bőrömből, amikor Kokót 
megláttam. Ő is kapott egy ilyen különös nyakörvet. Fürge min-
dent megtett azért, hogy Hugit megvizsgálja. Lánytestvérünk egy-
értelműen úgy érezte, hogy ez az egész már túl sok neki. 

Carlos nemsokára leszedte rólunk a nyakörveket. Különös mó-
don, attól kezdve már nem érdekelt annyira, hogy megpróbáljak 
hátulról felugrani Kokó hátára. Ehelyett inkább új játékot találtam 
ki. Egy gumicsonttal a számban odaálltam a barátnőm orra elé, 
jókedvűen rágcsálni kezdtem a szerzeményemet, majd feldobtam 
a levegőbe, és hagytam leesni. Kokó persze úgy tett, mint akit a  
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legcsekélyebb mértékben sem érdekel a dolog. Tüntetően másfe-
lé nézett, ám a szeme sarkából mégiscsak követte a csontot, ha azt 
az orrom hegyével kicsit közelebb tuszkoltam hozzá. Végül már 
nem bírta tovább. Rám vetette magát. Én azonban olyan jól is-
mertem, hogy az utolsó pillanatban, még mielőtt az állkapcsa ösz-
szezáródhatott volna a játék körül, elrántottam előle a csontot. 
A farkamat vidáman csóválva eltáncoltam előle. Néha üldözőbe 
vett. Hatalmasakat szaladgáltunk! Az egészben ez volt a legjobb. 
Máskor Kokó úgy tett, mintha unatkozna. Nagyot ásított, mire 
ismét a közelébe mentem. Valósággal elbűvöltem a gumicsonttal. 
Végül már nem bírt magával, és újra támadásba lendült. Annyi-
ra imádtam ezt a játékot, hogy a gumicsontról és Kokóról álmod- 
tam!

Néha persze igazi csontot is kaptunk. Ezekkel egészen másként 
kellett bánni. Carlos bejött az udvarra egy hatalmas, zsíros zsák-
kal, és abból megperzselődött finomságokat osztott szét. Egyesével 
hívta maga elé a kutyákat. Carlos nem értette meg, hogy az első 
csontot mindig Górénak kellene adnia, de én, mondjuk, ezt nem 
nagyon bántam. Nekem nem mindig jutott csont, de ha kaptam 
egyet, Carlos mindig kimondta a nevem: 

– Tóbi, Tóbi! – és a többi kutya szeme láttára kaptam meg a cse-
megét. Ilyenkor, az emberek jelenlétében, egészen más játékszabá-
lyok voltak érvényesek. 

Egy nap, amikor Fürge kapott csontot, én meg nem, valami kü-
lönös dolog történt. Testvérem az udvar túlsó végében kuporodott 
le. Vadul rágcsálta a csontját. A zsákmányából részegítően finom 
illat áradt. Közelebb osontam, és sóvárogva bámultam. Egészen a 
közelébe értem már, amikor Góré is odasétált. 
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Fürge azon nyomban megfeszült. Kissé széttárta a mellső lá-
bát, mint aki készen áll arra, hogy felpattanjon. Amikor Góré 
még közelebb ért, Fürge abbahagyta a rágicsálást, és halkan mo-
rogni kezdett. Eddig még soha, senki nem morgott Góréra. Ne-
kem úgy tűnt, hogy Fürgének amúgy teljesen igaza van. Hiszen 
a saját csontját rágja! Carlostól kapta, és még Góré sem veheti el  
tőle.

Ám a csont annyira finomnak látszott, hogy Góré egyszerűen 
képtelen volt uralkodni magán. Közelebb hajolt, ekkor azonban 
Fürge lecsapott rá. Hangos csattanással belemart Góré pofájába! 
Fürge vicsorgott, a szeme szinte teljesen összeszűkült. Góré mozdu-
latlanul bámult a testvéremre. Mintha nem tudná, mitévő legyen 
a nyílt lázadás miatt. Lassan, fejedelmien felemelte a fejét, megfor-
dult, és megemelte a hátsó lábát. Megjelölte a kerítést, és nem törő-
dött többé Fürgével. 

Tudtam, hogy Góré könnyedén elvehette volna Fürge enniva-
lóját. Elég erős volt hozzá, és korábban már élt is az erejével. Jól 
emlékszem, mi történt akkor, nagyjából aznap, amikor felültünk 
a teherautónkra, hogy elmenjünk meglátogatni azt a hűvös házban 
lakó, kedves nénit. A kanok egyszer csak tolongani kezdtek az egyik 
szuka körül. Lelkesen szaglászták, mozgásukból, ahogy felemelték 
a lábukat, egyfajta lázas céltudatosság látszott. Na most, azt kény-
telen vagyok beismerni, hogy én is közöttük voltam. Az a szuka  
egyszerűen lenyűgözött! Nem igazán tudnám szavakba önteni, 
hogy mivel. 

A szuka, valahányszor egy kan megpróbálta hátulról megszag-
lászni, lehuppant a földre. A megaláztatás miatt lesunyta a fülét, 
és időnként még morgott is. Amikor vicsorogni kezdett, a kanok  
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elhátráltak tőle, mintha ezt a nőstényt valaki hirtelen új Górénak 
választotta volna.

Gyakorlatilag egymás hegyén-hátán álltunk. A tolongásban el-
kerülhetetlenül egymásnak ütköztünk. Ekkor tört ki a verekedés 
Góré és a falka leghatalmasabb állata, egy jól megtermett, feketés-
barna kan között. Bobby ezt a kant Rohinak hívta. 

Góré egy gyakorlott harcos hatékonyságával küzdött. Tarkón ra-
gadta Rohit, és a vállánál fogva lenyomta a földre. Mi, nézők, gyor-
san hátrébb húzódtunk. A harc csak néhány pillanatig tartott. Rohi 
megadta magát, és a hátára fordult. A zajra azonban beszaladt hoz-
zánk Carlos: 

– Hé! Hé! Elég legyen! – és megállt az udvar közepén. A kanok 
nem is törődtek vele, Kokó viszont odasietett, hogy kiudvaroljon 
belőle egy kis simogatást. Carlos néhány percen keresztül szemmel 
tartott minket, majd odarendelte magához az egész kalamajkáért 
felelős szukát, és kivitte a kapun. 

Egészen addig nem találkoztam ezzel a nősténnyel, amíg másnap 
reggel kocsiba nem szálltunk, hogy benézzünk a kedves nénihez, 
abba a hűvös szobába. A szuka megint ott trónolt a vezetőfülkében, 
az emberek mellett. 

Miután Fürge legyűrte a csontot, úgy tűnt, hogy már nagyon 
bánja, amit Góré ellen elkövetett. Lehorgasztott fejjel, lógó farok-
kal lassan odament a büszkén álló Góréhoz. Játékosan többször is 
meghajolt előtte. Góré még csak nem is törődött vele. Fürge ekkor 
megnyalta a vezérállat száját. Úgy tűnt, hogy Góré ezt a bocsánat-
kérést már elfogadja. Góré eztán játszott kicsit Fürgével. Párszor fel-
borította, és hagyta, hogy a testvérem kicsit megharapdálja a nya-
kát, mielőtt váratlanul továbbállt. 
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Ilyen volt Góré rendje. Mindenkit a helyére tett, de vezetői be-
osztását nem arra használta, hogy elorozza tőlünk az emberektől 
kapott falatokat. Falkánk így boldogan élhetett, míg színre nem 
lépett Hentes.

Attól fogva minden megváltozott. 
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Negyedik fejezet

Ekkor már kezdtem nagyon úgy érezni, hogy az élet azon- 
 nal drámai fordulatot vesz, amint a fejembe veszem, hogy már 

látom az összefüggéseket. Amikor Anyánkkal éltünk a szakadék-
ban, megtanultam, hogy félni kell az emberektől, de azt is, hogyan 
guberáljak magamnak ételt. Tudtam, mit kell tennem ahhoz, hogy 
Fürgének, a maga sajátos módján, jó kedve legyen. Erre felbukkan-
tak az emberek, elhoztak minket az Udvarra, és minden megvál-
tozott.

Az Udvarban gyorsan beilleszkedtem a falka életébe. Megtanul-
tam, hogy milyen szeretetre méltó Señora, Carlos és Bobby. Jókat 
játszottam Kokóval. Amikor viszont a hancúrozásunk kezdett kü-
lönös módon átalakulni, elvittek minket látogatóba ahhoz a kedves 
nénihez, abba a hűvös szobába, és attól kezdve már csöppnyi készte-
tést sem éreztem, hogy olyan sajátos módon hancúrozzak vele. Per-
sze, ettől függetlenül, a napom nagy részét Kokó piszkálásával töltöt-
tem, ő pedig lelkesen rágcsálta a fülemet. Birkózásainkból azonban  
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már hiányzott az a régi kényszer, ami korábban időnként erőt vett 
rajtam. Két világot ismertem. Az Udvar és a külvilág között ott állt 
az a kapu, amit Anyánk egy éjjel kinyitott. Olyan sokszor töpreng-
tem a szökése éjszakáján, hogy szinte éreztem a számban azt a fém-
darabot. Anyánk megmutatta, hol vár rám a szabadság. Feltéve, ha 
erre vágyom. Én azonban más voltam, mint ő. Szerettem az Udvart. 
Itt akartam lenni a Señorával, aki Tóbinak hívott. 

Anyám viszont annyira antiszociális volt, hogy jó darabig senki 
sem vette észre a távozását. Señora még csak nevet sem adott neki. 
Fürge és Hugi időnként odament a vasúti talpfák mögötti apró mé-
lyedéshez, ahol Anyánk szokott feküdni, hogy megszaglásszák a he-
lyét. Ettől eltekintve azonban nem adták különösebb jelét annak, 
hogy aggasztja őket az eltűnése. Az élet csendben ment tovább. 

Amikor viszont már mindenki tisztában volt a rangsorban elfog-
lalt helyével, és végre a felnőttek vályújából ehettem, Carlos pedig 
további csontokkal kedveskedett nekünk, Señora meg finomságok-
kal és csókokkal lepte meg az Udvar lakóit, na, ekkor állított be az 
új kutya. 

Az volt a neve, hogy Hentes. 
Hallottuk, hogy Bobby becsapja a teherautó ajtaját. Ezért aztán 

mindannyian ugatni kezdtünk, bár aznap olyan iszonyatos kániku-
la tombolt, hogy néhányan még ugatás közben sem tápászkodtunk 
fel, hanem hason fekve az árnyékban maradtunk. A kapu kinyílt. 
Bobby belépett, és egy hatalmas termetű, izmos kant vezetett be a 
rúdon. 

Ijesztő látvány lehetett, ahogy az egész falka rárohan. Az új állat-
nak azonban a szeme sem rebbent. Olyan sötét és széles volt, mint 
Rohi, és olyan magas, mint Góré. A farkának nagyobb része hiány-
zott. Ami viszont megmaradt belőle, azt meg sem próbálta csóválni. 



• 48 •

A súlyát a négy lábán egyenletesen eloszlatta. A mellkasából halk 
morgás tört fel. 

– Nyugszik, Hentes! Nincs semmi baj! – szólt rá Bobby. 
Abból, ahogy Bobby a Hentes szót kiejtette, rájöttem, hogy ez  

a kutya neve. Mielőtt bármit is tettem volna, hagytam, hogy előbb 
a többiek vizsgálják meg alaposabban. 

Góré, szokása szerint, kissé hátrébb várakozott. Most viszont elő-
bukkant az ivóhely melletti hűvös árnyékból. Mozgásba lendült, hogy 
megismerkedjen az új állattal. Bobby levette a hurkot Hentes nyakáról. 

– Nehogy balhézzál itt nekem! – figyelmeztette.
A férfin érezhető feszültség megfertőzte az egész falkát. Éreztem, 

hogy a hátamon felborzolódik a szőr, bár nem tudtam volna meg-
mondani, hogy miért. Góré és Hentes hűvös nyugalommal vizs-
gálgatta egymást. Egyikőjük sem hátrált meg. A falka szűk körben 
állt körülöttük. Hentes pofáját sebhelyek borították, sötét szőrén jól 
látszottak a vízcsepp alakú, halványszürke bemélyedések és a forra-
dások kitüremkedései. 

Megrémültem, mert úgy tűnt, Hentes alaposan felmér mind-
annyiunkat. Kivétel nélkül megjegyezte magának a vele szemközt 
felsorakozó összes állatot. Végül mégis csupán annyi történt, ami 
egyébként is szokott. Hentes hagyta, hogy Góré a hátára tegye a 
fejét. Mondjuk, nem hajolt meg, és nem is feküdt hasra. Ehelyett 
odasétált a kerítéshez, gondosan megszaglászta, majd felemelte a lá-
bát. A kanok azonnal felsorakoztak Góré mögött, hogy ugyanazon 
a helyen ők is ezt tegyék. 

A kapu fölött feltűnt Señora arca. Ahogy megláttam, egyből el-
szállt belőlem a feszültség nagy része. Jó páran ki is törtünk a kör-
ből, és hozzá szaladtunk. Mellső lábunkon támaszkodtunk a kerí-
tésnek, hogy elérhesse a fejünket. 
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– Láttad? Nem lesz itt semmi baj! – szólalt meg Señora. 
– Az ilyen kutyákat harcra tenyésztik, señora. Nem olyan ám, 

asszonyom, mint a többiek, de nem ám! 
– Ugye, jó kutya leszel, Hentes? – kiáltott oda Señora a jövevény-

nek. Féltékeny pillantást vetettem az új kutya felé. Ő azonban még 
csak fel sem nézett. Mintha semmit sem jelentene neki, hogy ki-
mondják a nevét. 

Én viszont akartam, hogy Señora hozzám szóljon. Mondja már 
azt, hogy Tóbi! Meg azt, hogy Tóbi, jó kutya! Ehelyett viszont ezt 
mondta: 

– Rossz kutyák nincsenek, Bobby, csak rossz emberek! Szeretet-
re van szükségük.

– Némelyik elromlik belül, señora. Oszt olyankor semmi, de 
semmi nem javíccsa meg őket. 

Señora oda sem figyelve leengedte a kezét, és megvakargat-
ta Kokó fülét. Lázas gyorsasággal odatolakodtam, hogy engem is 
megsimogasson, de mintha észre sem vette volna a közeledésemet. 

Kokó később pont az orrom elé telepedett a gumicsonttal. Ha-
talmas lelkesedéssel rágcsálta. Én azonban nem törődtem vele, mert 
még mindig dúltam-fúltam, amiért velem, Señora kedvencével, 
ilyen lekezelően bántak. Kokó hanyatt dobta magát, és most már a 
mancsával kezdte püfölni a csontot. Kivette a szájából, elejtette, és 
olyan gyengén tartotta, hogy egyértelmű volt, könnyedén el tud-
nám venni tőle. Ezért aztán támadásba lendültem! Kokó azonban 
arrébb gördült, én pedig azonnal a nyomába eredtem. Ahogy ott ro-
hantam, komolyan dühbe gurultam, mert pont fordítva játszottuk 
ezt a játékot, mint ahogy kellett volna. 

Annyira lekötötte a figyelmemet annak az ostoba gumicsontnak 
a megszerzése, amelynek az én számban kellett volna lennie, nem 
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pedig Kokónál, hogy észre sem vettem, amikor elszabadult a po-
kol. Egyszer csak azt hallottam, hogy már javában tart a küzdelem. 
Úgy vélem, mindannyian tudtuk, hogy ez az összecsapás elkerül-
hetetlen. 

Ha Góré harcba szállt, a küzdelem többnyire nem tartott soká-
ig. Az alacsonyabb rangú kutya elfogadta a büntetést, amiért meg-
kérdőjelezte a falka rendjét. Ez a mostani könyörtelen összecsapás, 
a hangos ugatás, a zabolátlan, vérszomjas hörgés azonban mintha 
a végtelenségig húzódott volna. Mindkét kutya a magasba emelte 
a mellső lábát. Amikor egymásnak ugrottak, megpróbáltak a má-
siknál magasabb helyzetből támadni. A napfény megvillant a foga-
zatukon. Soha életemben nem hallottam még ilyen rémisztő, vér-
szomjas hörgést. 

Góré szokása szerint igyekezett tarkón ragadni az ellenfelét, mert 
úgy különösebb maradandó károsodás nélkül megadásra kénysze-
ríthette volna. Hentes azonban lerázta magáról, tépett és harapott, 
míg végül az állkapcsa összezáródott Góré állkapcsa körül. Hentes-
nek ekkor már vérzett a pofája a füle tövénél, ám most már kifo-
gott Górén. Az izmos állat feje egyre jobban és jobban közeledett 
a talajhoz. 

A falka nem tett semmit. Szinte bénultan lihegtünk, mások ide-
gesen körbeszaladgáltak, amikor kivágódott a kapu, és Bobby sza-
ladt be. Egy hosszú vizestömlőt húzott maga után. A vízsugár telibe 
találta a két kant. 

– Hé! Abbahagyni! Hé! – kiabálta. 
Góré azonnal elernyedt, és engedelmeskedett Bobby parancsának. 

Hentes azonban tovább szorította, nem is törődött az emberrel. 
– Hentes! – förmedt rá Bobby. A locsolócső fémvégét Hentes ké-

pébe tolta. A vízsugár teljes erővel Hentes pofájába vágódott. Vér 
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fröccsent szerteszét. Végül Hentes nem bírta tovább. Megrázta a 
fejét, hogy kikerüljön a vízsugár útjából. Közben azonban gyilkos 
pillantást vetett Bobbyra. A férfi elhátrált, de a vizestömlőt maga 
előtt tartotta. 

– Mi történt? Az új kutya volt? El combatiente? – kiabálta Carlos, 
miközben berohant az udvarra.

– Sí. Este perro será el problema – válaszolta Bobby. 
Señora is besietett a férfiakhoz az Udvarra. Hosszas fejtörés után 

odahívták magukhoz Górét, és a sebeit olyan csípős szagú szerrel 
kezelték le, amiről egyből a hűvös szobában lakó aranyos néni jutott 
az eszembe. Góré összerezzent, megnyalta a száját, és lesunyt fül-
lel zihált, miközben Carlos bekente valamivel az apró sebhelyeket. 

Legnagyobb meglepetésemre, Hentes a legkisebb ellenkezés nél-
kül engedte, hogy őt is ellássák. Mozdulatlanul állt, amíg a füle 
alatti sérüléssel foglalkoztak. Mintha csak elfogadta volna, hogy 
küzdelem után elkerülhetetlen az ilyen vegyszeres kezelés. 

Jó pár napi kínszenvedés következett. Egyikünk sem tudta, hol 
áll a feje. Főleg a kanok voltak zavarban. 

Most már Hentes volt a falka kétségbevonhatatlan vezére. Ez at-
tól vált nyilvánvalóvá, hogy sorban mindenkit párviadalra kénysze-
rített az Udvaron. A maga idejében Góré is ezt tette, de azért más-
képp. Hentes ugyanis a legapróbb, parányi kihágást is könyörtele-
nül megtorolta. A büntetés szinte mindig egy gyors, fájdalmas ha-
rapás volt. Ha túlságosan zabolátlanul vagy túl közel hancúroztunk 
hozzá, Góré is jelezte nemtetszését. Ez rendszerint nem volt több 
egy szúrós pillantásnál. A legrosszabb esetben is csak felmordult. 

Hentes viszont egész nap fel-alá járkált. Még csak ok sem kellett 
ahhoz, hogy ránk förmedjen. Valami különös, kegyetlen, sötét erő 
uralkodott rajta. 
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Ha a hím állatok egymás között próbálták lerendezni az új rang-
sort, Hentes mindig ott állt a közelükben. Gyakran saját maga is be-
kapcsolódott a küzdelembe. Mintha csak képtelen lenne arra, hogy 
ne álljon be a harcolók közé. Teljesen felesleges és zavaró közbelépései 
miatt olyan mértékben megnőtt a feszültség, hogy a falka tagjai egyre 
gyakrabban estek egymásnak. Rég elfelejtett dolgok miatt is küzde-
niük kellett. Harcolni azért, hogy ki hol álljon az etetővályú mellett, 
de azért is, hogy legközelebb kinek lesz joga az Udvarnak azon a he-
lyén pihenni, ahol a szivárgó vízvezeték miatt különösen hűvös volt.

Amikor játszadozni kezdtünk Kokóval, mégpedig azt a játé-
kot, hogy nálam van a gumicsont, és ő pedig megpróbálja elcsen-
ni, Hentes morogva jött oda hozzánk, és arra kényszerített, hogy a 
zsákmányomat a lába elé ejtsem. Néha felkapta a csontot, és ma-
gával vitte. Ilyenkor egészen addig nem játszhattunk, amíg másik 
játékszert nem találtam. Máskor viszont csak megvetően megszag-
lászta a gumicsontot, majd otthagyta a porban. 

Amikor pedig Carlos megjelent a csontokkal teli zsákkal, Hen-
tes még arra sem vette a fáradságot, hogy odaszaladjon, és kiderítse, 
nem kap-e esetleg ő is csontot. Kivárta, amíg az utolsó ember is ki-
ment az udvarról, azután egyszerűen elvette azt, amit akart. Hen-
tes nem minden kutyával szemétkedett. Rohit, Górét, és, meglepő 
módon, Fürgét is békén hagyta. Én azonban hamarosan beláttam, 
hogy egészen egyszerűen képtelenség belemélyeszteni a fogam Car-
los valamelyik ínycsiklandozó csemegéjébe, mert a csontot nemso-
kára már Hentes ropogtatja. 

Ez volt az új világrend. Lehet, hogy nem fogtuk fel kapásból az 
összes szabályt, de azt nagyon is tudtuk, ki hozza az új törvényeket. 
Mindannyian elfogadtuk a játékszabályokat. Éppen ezért igencsak 
meglepődtem, hogy Fürge szembe mert szállni Hentessel. 
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Természetesen Hugi volt az oka. A véletlen úgy akarta, hogy mi, 
a három testvér – Fürge, Hugi és jómagam – együtt ácsorogtunk 
az egyik sarokban. Gondosan szemléltük a kerítés alól kibújó boga-
rat. Az elmúlt, feszültséggel teli napok után annyira megnyugtató 
és kellemes érzés volt a régi családom közelsége, hogy úgy tettem, 
mintha még soha az életben nem láttam volna izgalmasabb dolgot 
ennél a parányi fekete rovarnál, aki mikroszkopikus méretű ollóját 
a magasba emelve mintha csak arra várna, melyikünk akar meg-
küzdeni vele. Mivel a bogár elterelte a figyelmünket, egyikünk sem 
vette észre a közelgő veszélyt. Hentes hirtelen, hangtalanul csapott 
le Hugi csípőjére. A testvérünk rémülten feljajdult. 

Azonnal a földre lapultam. Hiszen nem csináltunk semmi rosz-
szat! Fürge viszont nem bírt magával. Vicsorogva Hentesre vetette 
magát. Hugi azonnal elszaladt, engem viszont magával ragadott 
egy addig sohasem tapasztalt indulat, és Fürge oldalán belevetettem 
magam a küzdelembe. Hörögve, harapva támadtunk rá. 

Megpróbáltam felugrani a magasba, hogy beleharapjak Hentes 
hátába, de ő megfordult, és felém kapott. Amikor hátraugrottam, 
az állkapcsa összezáródott az egyik lábam körül. Felsikoltottam a 
fájdalomtól. 

Fürge hamarosan a földre került. Én azonban nem is figyeltem 
rá. Iszonyatos fájdalom lángolt a lábamban. Sírdogálva bicegtem 
el onnan. Kokó hozzám sietett, és rémülten nyalogatni kezdett. 
Én azonban nem törődtem vele, hanem azonnal a kapu felé indul- 
tam. 

Pontosan az történt, amire számítottam. Bobby rohant be a ka-
pun, a vizestömlővel a kezében. A harc azonban addigra véget ért. 
Fürge megadta magát, Hugi pedig elbújt a vasúti támfák között.  
A férfi egyből felfigyelt a lábamra. Letérdelt mellém. 



• 54 •

– Jó kutya! Tóbi jó kutya! Jó fiú vagy! – dicsért meg. Mérsékelt lel-
kesedéssel csóválni kezdtem a farkamat, ám amikor megérintette a 
lábam, egészen a vállamig nyilallt az égető fájdalom. Gyorsan arcon 
nyaltam, nehogy azt higgye, hogy azt gondolom, szándékosan bánt.

Señora elkísért minket ahhoz az aranyos nénihez, abba a hűvös 
szobába. 

Bobby lefogott, az asszony meg ismét megbökött azzal a vegy-
szerszagú tűvel, amit már korábban is használt. Utána már nem is 
fájt annyira. Álmosan feküdtem az asztalon, miközben a néni pisz-
kálni kezdte a lábamat. Csendben figyeltem a hangját, Bobbyval 
és Señorával beszélt. Éreztem, hogy aggódik értem. Óvatos volt. 
Ugyanakkor a legcsekélyebb mértékben sem érdekelt, hogy mit 
mond, mert Señora végig simogatott, Bobby pedig kicsit fölém ha-
jolt, hogy az asztalon tartson. Még akkor sem emeltem fel a fejem, 
amikor Señorának elakadt a lélegzete attól, hogy a hűvös szoba ked-
ves nénije ezt mondja: 

– Tartós károsodás.
Úgy döntöttem, az idők végezetéig itt maradok, ezen az asztalon 

fekve. Na jó, legalábbis vacsoráig. 
Amikor visszamentem az Udvarra, ismét ott volt a nyakamban 

az az ostoba tölcsér. Ráadásul, a sérült lábamra felkerült egy jó 
nagy darab kemény valami. Teljesen körbevette a sérülést. Amikor 
le akartam tépni magamról, kiderült, hogy az a hülye nyakörv nem-
csak hihetetlenül ostobán néz ki, de amíg rajtam van, addig egy-
szerűen nem érem el a lábam! Kénytelen voltam három lábon sán-
tikálni. Hentes ezt állatira mulatságosnak találta. Odajött hozzám, 
és a mellkasával felöklelt. 

Csak nyugodtan, Hentes, érezd otthon magad! A büdös életben nem 
láttam még ilyen ronda dögöt, mint te!
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A lábam folyamatosan sajgott. Rengeteget kellett aludnom. 
Olyankor Kokó odajött hozzám, és a hátamra fektette a fejét, amíg 
aludtam. Napjában kétszer Bobby is felbukkant, hogy finomságok-
kal lepjen meg. Ügyesen azt színleltem, mintha nem venném észre, 
hogy a hústekercsek belsejében valami keserű dolog lapul. Nem ta-
gadom, előfordult, hogy nem nyeltem le azt a keserű dolgot, hanem 
vártam egy kicsit, és kiköptem. Az az apró, fehér valami nem lehe-
tett nagyobb egy borsószemnél. 

Az idióta nyakörv még akkor is rajtam volt, amikor bejöttek azok 
az emberek. A kocsifeljáró irányából számos ajtó csapódását hallot-
tuk. Erre egyből felharsant a szokásos üdvözlő kórusunk. Jó páran 
viszont azon nyomban elhallgattunk, amint meghallottuk Señora 
sikítását:

– Nem! Nem! Nem vehetik el a kutyáimat!
A hangjából csak úgy sütött a kétségbeesés. Kokóval riadtan ösz-

szedugtuk az arcunkat. Mi történik itt?
A kapu feltárult, és lassú léptekkel jó pár ismeretlen jött be az 

Udvarba. Legtöbbjük a jól ismert rudakat tartotta a kezében. Má-
sok viszont fém hengereket szorongattak, és nagyon érződött, hogy 
ezek az alakok támadásra számítanak. 

Nem igazán értettük, pontosan hogy működik az új játék, de 
azért szívesen beálltunk. Először Kokót közelítették meg. Elkap-
ták, és minden különösebb ellenállás nélkül kivonszolták a kapun.  
A falka legtöbb tagja ugyanígy viselkedett. Maguktól sorba áll-
tak. Jó páran azonban az udvar hátsó felén maradtak. Hugi, Für-
ge, Hentes, Góré és jómagam is, mivel a leghalványabb készte-
tést sem éreztem arra, hogy odabicegjek az ismeretlenekhez. 
Ha már mindenáron játszani akarnak, játszadozzanak Hentes- 
sel! 
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Hugi kétségbeesetten rohanni kezdett a kerítés felé. Mintha csak 
arra számított volna, hogy annak tövében hirtelen nyílás tárul. Für-
ge egy darabig ott futott mellette, aztán kétségbeesetten megtor-
pant. Mozdulatlanul bámulta nővérünk esztelen rohanását, az ér-
telmetlen menekülést. Két férfi közelítette meg Hugit, és elkapták 
a hurokkal. Fürge hagyta, hogy utána őt fogják el. Így aztán mehe-
tett Hugi után. Góré méltóságteljesen odasétált, amikor az emberek 
magukhoz hívták. 

Hentes azonban kőkeményen ellenállt. Elkerülte a hurkot, va-
dul acsarkodott és harapott. Az emberek kiabálni kezdtek. Egyi-
kőjük ekkor Hentes felé fordította az apró fémhengert, amelyből 
vékony folyadéksugár vágódott a vicsorgó kan pofájába. A folya-
dék iszonyatos bűze még az Udvar túlsó felén is belemart az or-
romba. Hentes abbahagyta a harcot. A földre zuhant, és két man-
csát az orrára szorította. Kicipelték, aztán pedig visszajöttek ér- 
tem.

– Aranyos kiskutya! Megsérült a lábad, cimbora? – kérdezte az 
egyik ember. Kicsit megcsóváltam a farkam, és lehajtottam a fejem, 
hogy könnyebben a nyakamba tehesse a hurkot. Még így is eltar-
tott egy darabig, mert ugye rajtam volt az a nevetséges, műanyag 
nyakörv.

A kerítés túloldalán elképedve láttam, hogy Señora zokog. A nő 
Carlosra és Bobbyra támaszkodott. Engem is elöntött a szomorú-
ság. Nekifeszültem a kötélnek, oda akartam menni, hogy megvi-
gasztaljam. 

Az egyik férfi egy papirost akart volna Señora kezébe nyomni, 
ám ő a földre dobta az írást. 

– Miért teszitek ezt velünk? Mi senkit sem bántunk! – kiabálta 
Bobby. Megrémültem a férfi váratlan dühkitörése miatt.
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– Túl sok itt az állat, nyomorúságosak a körülmények – válaszol-
ta a papírt hozó ismeretlen. Belőle is csak úgy áradt a düh. Min-
denki feszültnek és nyugtalannak látszott. Ekkor már észrevettem, 
hogy a kiabáló sötét ruhát visel, a mellén fém csillog. 

– Én szeretem a kutyáimat! – jajongott Señora. – Könyörgöm, 
ne vegyék el őket!

Gazdasszonyunk nem haragudott. Szomorú volt és rémült. 
– Kegyetlenség! – válaszolta a sötét ruhás. 
Nem tudtam mire vélni a dolgot. Az egész falka elkerült az Ud-

varról. Egyesével beraktak minket a teherautókra szerelt ketrecek-
be. Azt sem tudtam, hol áll a fejem. A legtöbbünk lelapította a fülét, 
és alázatosan leengedte a farkát. Rohi mellé kerültem, akinek mély-
ről jövő, súlyos üvöltésétől csak úgy remegett a levegő.

Semmivel sem kerültem közelebb a rejtély megoldásához, amikor 
megérkeztünk úti célunkhoz. A helynek nagyjából egészen olyan 
szaga volt, mint annak, ahol az a kedves néni lakott, abban a hűvös 
szobában. Ez a ház azonban tele volt hangos, ideges kutyákkal. Na-
gyon meleg is volt. Engedelmesen követtem az embereket, és eny-
he elégedetlenséggel nyugtáztam, hogy Fürge és Góré mellé löktek 
egy ketrecbe. Sokkal jobban örültem volna, ha Kokó vagy esetleg 
Hugi lett volna mellettem. Tegyük hozzá, a mellém zárt két kan ku-
tya ugyanúgy megrémült, mint én, és a legcsekélyebb ellenségesség 
nélkül fordult felém. 

A többiek olyan hangosan ugattak, hogy majdnem megsüketül-
tem. A zaj azonban még így sem tudta elnyomni a támadásba len-
dülő Hentes semmi mással össze nem téveszthető vicsorgását. Utá-
na rögtön felhangzott egy szerencsétlen kutya fájdalmas vonyítása. 
Az emberek kiabálni kezdtek. Néhány perccel később Hentest egy 
rúd végén vezették el az orrunk előtt. Elnyelte a folyosó. 
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Valaki megállt a ketrecünk előtt.
– Itt meg mi történt? – kérdezte. Társa, aki az előbb elvezette 

Hentest, szintén megállt, és minden különösebb érdeklődés nélkül 
nézett végig rajtam.

– Mit tudom én!
A másik férfiról tudtam, hogy aggódik értem, és egy kicsit talán 

szomorú is. Ezt a fickót viszont a legcsekélyebb mértékben sem ér-
dekeltem. Barátságosabb társa kinyitotta az ajtót, és gyengéden kéz-
be vette a mancsomat, miközben arrébb tolta Fürge arcát. 

– Ez már menthetetlen – szólalt meg. 
Megpróbáltam az értésére adni, hogy sokkal jobb kutya volnék, 

ha levennék rólam azt az ostoba műanyag tölcsért.
– Nem fogják befogadni – folytatta. 
– Túl sok itt a kutya – tette hozzá a második. 
A guggoló férfi belenyúlt a tölcsérbe, és hátrasimította a fülemet. 

Bár úgy éreztem, ezzel cserbenhagyom Señorát, gyorsan megnyal-
tam a kezét. Leginkább csak a többi kutya szagát éreztem rajta. 

– Hát, legyen! – szólalt meg végül.
A társa odahajolt, és segített leugranom a földre. A nyakam köré 

tekerte a kötelet, és bevezetett egy parányi, nagyon meleg szobába. 
Hentes is ott volt, egy jókora ketrecbe zárva. A fémhálón kívül két 
ismeretlen kutya mászkált fel és alá. Hentest nagy ívben elkerülték. 

– Rendben! Várj csak!
A másik férfi is bejött velünk. Lehajolt hozzám, és levette rólam a 

műanyag tölcsért. A friss levegő valósággal arcon csókolt.
– Utálják ezeket a nyakörveket!
– Na és akkor mi van? – mondta a társa. 
Bezárták az ajtót maguk mögött. Az egyik új kutya, egy idős 

szuka, különösebb érdeklődés nélkül szaglászta meg az orromat.  
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A másik állatot, egy fiatal kant, Hentes hangos ugatása igencsak 
nyugtalanná tette. 

Nyöszörögve feküdtem le a padlóra. Hangos sziszegést hallot-
tam, a fiatal hím vonyítani kezdett. 

Hentes hirtelen hangos puffanással az oldalára zuhant. A nyel-
ve kilógott a szájából. Csodálkozva néztem, hogy most mégis, mire 
készül. Az öreg szuka a ketrec mellé heveredett. Nagyon meglepett, 
ahogy nekidőlt a rácsnak. Hentes meg hagyta. A fiatal kan tovább 
vonyított. Kifejezéstelen tekintettel bámultam, majd becsuktam a 
szemem. Iszonyú fáradtság fogott el. A kimerültség úgy nehezedett 
rám, mint amikor egészen pici kölyökkoromban a testvéreim mind 
rám másztak, és majdnem agyonnyomtak. Ez járt az eszemben, 
ahogy lassan körülölelt ez a sötét, csendes álom. Megint újszülött 
kutyakölyök voltam. Ezután meg valamiért eszembe jutott, hogy 
milyen volt vadul rohanni Anyánk oldalán, érezni Señora kedvessé-
gét, és persze Kokó meg az Udvar. Újra átéreztem a Señorából ára-
dó szomorúságot. Oda akartam kúszni hozzá, hogy megnyaljam a 
tenyerét, és felvidítsam. Egész eddigi életem során nem akadt annál 
fontosabb dolog, hogy ismét nevetésre késztessem Señorát.

Jobban belegondolva, egyes egyedül ez adott értelmet az életem-
nek. 



Akinek valaha is volt kutyája, 
aki szereti a kutyákat, 

annak feltétlenül el kell olvasnia 
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kacagtatóan mulatságos könyvet.
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Farokcsóválva hatalmas pacsit 
kell adnunk annak… aki
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és a szívébe. Elolvasva mindörökre 
megváltozik az, ahogy szőrös, 
négylábú barátainkra nézünk.
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A magával ragadó, 
megható történet lenyűgözi 

az állatbarátokat; 
mindenekelőtt azokat, akik szerették 
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– Book List
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vagy magazinban jelenik meg. 
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Az interneten a www.brucecameron.com 
és a www.adokspurpose.com címeket 

találhatjuk meg. 

Itt barátokra találsz; 
még jobban szeretheted, kitárgyalhatod, 
lájkolhatod az Arany pöttyös könyveket: 
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Lenyűgöző történetünk főszereplője, egy aranyos kutyus, nem egy, 
de több életen keresztül próbál meg rájönni arra, hogy mi is az élete célja. 

Az Egy kutya négy élete más, mint a többi megszokott, 
cuki kis kutyusokról szóló, megható regény. 

Az élet legalapvetőbb kérdésére keresi a választ: miért vagyunk itt? 

Hősünk, Béni maga is megdöbbenve tapasztalta, hogy lenyűgöző szépségű,
aranyló szőrű kiskutyaként született újjá, miután végigélte 

egy korcs, kóbor kutya tragikusan rövid életét. 

Kalandjai azonban nem érnek véget azzal, hogy egy szerető család 
kedvenc háziállata lett. Ismét újjászületik…

Béni története szívet melengető, lényeglátó, és gyakran elképesztően mulatságos 
olvasmány. Feltárja előttünk azt is, ahogy egy kutya látja az emberi viszonyokat. 

Átérezzük, hogy milyen erős kötelék fűz minket legjobb barátunkhoz. 

Imádtam ezt a könyvet. Minden állatbarát ugyanezt fog ja érezni, 
de készítsetek ki egy csomag papírzsepit, 

mert igazi könnyfakasztó olvasmány.  
– CeCe Logue

Mélyedj el! Kapcsolj ki! Légy jelen! 

Felnőtteknek ajánljuk!
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