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Varjak

- Részlet az Érdekes történetekből -

Két  tizenhárom  körüli  fiú  szaladt  kifelé  a  faluból  a
poros  úton.  Kicsit  távolabb,  az  utolsó  háznál  egy
idősebb férfi bottal a kezében, hatalmasakat lendítve a
levegőben integetett utánuk, és közben úgy ordított,
ahogy kifért a torkán.
-  Ha még egyszer  meglátlak  titeket  – nagy levegőt
vett, majd folytatta – eltöröm a derekatokat.
A hosszú botot még mindig a levegőben lengette. A
fiúk  arca  és  meztelen  felső  testük  a  rájuk  száradt
portól – ami izzadsággal keveredett – úgy nézett ki,
mint  a  harc  előtt  felkészített,  mindenre  elszánt
indiánoké. 
- Lassíthatsz, Dani – szólalt meg lihegve a szőke – már
nem tud utolérni minket.
- Jól van, Tomi – válaszolt a barna hajú és a futást
gyors lépésekre váltotta.
- No, aztán most mit csinálunk?
-  Még  azt  én  sem  tudom  –  néztek  egymásra
csodálkozó tekintettel.
-  Kis  kenyerünk  és  egy  doboz  gyufánk  még  van  –
mutatta meg Tomi a kincseket.
- Hát ez nem sok – válaszolt Dani egykedvűen.
-  Én  már  éhes  vagyok,  és  mindjárt  besötétedik  –
nézett barátjára szomorú arccal Tomi.
- Oda nézz! - Dani felmutatott az égre.



Varjak  nagy  számú  csapata  körözött  a  levegőben.
Távol voltak még ugyan, de a károgásukat már tisztán
hallották.
- Étel az már lehet, hogy lesz. Csak követni kell őket.
Majd megmutatják nekünk, hogy mit tudunk megsütni
– bizakodva mondta a szavakat Dani, és közben egyre
közelebb értek a varjakhoz.
Már  fölöttük  voltak,  a  két  fiú  pedig  a  tisztást
pásztázta, hogy a dög vagy a sérült állat merre lehet a
területen.
- Ott van! – az erdősáv előtt látott meg a szőke fiú egy
földön fekvő állatot, de ebből a távolságból még nem
tudták  eldönteni,  pontosan  milyen  élőlényről  is  van
szó. 
Gyorsítottak lépteiken, így pár pillanat alatt odaértek.
A földön egy nyúl  feküdt  élettelenül.  A varjak kicsit
lejjebb  ereszkedtek.  A  szőke  fiú  kivette  zsebéből  a
bicskáját,  kikattintotta,  majd  gyakorlott  mozdulattal
bontani  kezdte  a  tapsifülest.  Barátja  beszaladt  az
erdőbe és már tördelte az ágakat, a gyújtósnak és a
nyársnak valót. 
Kis  idő  elteltével  már  mind  a  ketten  jóízűen
lakmároztak. 
- Úgy emlékszem Dani, hogy itt az erdőben úgy 100
méterre van egy kis patak. Ott majd tudunk egy kicsit
inni is.
- Helyes! Akkor hajrá – válaszolt a barna hajú fiú.
Idő  közben  besötétedett.  Derekukra  kötött
pulóverjüket felvették és elindultak szomjukat oltani. A
varjak csak erre vártak. Kicsit még köröztek, majd a
tíz-tizenöt főből álló csapat hirtelen lecsapott. Hegyes
csőrüket  a  félredobott  nyers  húsba  vágták.  Tépték,
szaggatták  a  nyúlra  már  nem  emlékeztető  állatot.



Nagy  zajjal,  keresztül  ugrálva  egymáson  –  néha
belevágva  a  másikba  –  kapkodták  fel  a  véres  kis
darabokat.  A  mező  szélén  megjelent  egy  róka.
Beleszippantva a levegőbe gyorsította sunyi  lépteit, és
hamar  odaért  a  varjakhoz.  Néhány  ugrással  a
levegőbe  kergette  az  összes  lakmározó,  fekete
madarat, majd komótosan falatozni kezdett.


