
A fegyverrel jól bánt nagyanyám. Nyaranta még almát, paradicsomot is célzott
le vele a karók tetejéről. Bá tyámat is tanította, - de miért nézte ma oly elgon
dolkozva? - töprengtem. m íg elaludtam ...

Álmomban Andrist . láttam zuzm arától övezetten . szalmával bélelt csízm ájá
ban, amint jődögélt hazafelé a keskeny hegyi ösvé nyen. A fordulónál, néhány
farkas ijesztő üvöltéssel fogta körül. Reá ron tottak, hogy acsarkodva vá jják
foga ikat húsába,- ám Andris úgy rázza le magáról őket, mint kutya hátáról a
vizet. Egy ik bestiával nem bír sehogy sem. Folyton kerülgeti. Hol előtte, hol
oldalán van, vészt jelző . szemmel, csattogó fogakkal, majd hirtelen lendülettel .
reá szökik, torkába harap - fegyver dörren , a beste visszazuhan, Andris fel-
szakítot t torkából gőzöl ögve buggyan elő a vér... .

Mindezt azonban csak álmodtam. Ám a lövés valóságosan ott dördült el a
közelemben, és én dermedt ijedelemmel vetettem ki magamat az ágyból, s futot
tam át nagyanyám szobájába. Ott állt, hosszú, fehér hálóköntösében, a holdtól
szinte világos hajnali szürkületben az áttört ablaküveg előtt, s kezében még
füstölgött a fegyver...

És az ablakon túl?
Házunkkal szemben, a lejtős úton a fenyők mellett - mintha. ma is látnám

- három vad külsejű havasi favágó állt. .. Bőrtüszőjük gombjain, vállukra
vetett szekerce fokán megvillant a holdsugár. ' Bajuszuk deres, dértől fehérlett
olajos, nyakba lógó hajukon a: magas báránybőr süveg is... Kettőjén, mert a
harmadikét nagyanyám lőtte le a fejéről, s a süveg úgy akadt fenn a mögöttük
álló"fenyők egyik havas ágán, mínt egy csonka szárnyu fekete varjú...

Az ijedtségtől elájultam. Pár nap múltán - ekkor már el is fogták őket,

rengeteg bűnnel Tístájukon - tudtam meg, hogy Andrist, egyetlen férfi védel
mezőj ét házunknak. hazafelé jöttében megölték, hogy szabadabban rabolhassák
ki nagyanyámat. aki egy jól célba talált golyóval, amit ijesztésül szánt - való
ban megfélemlítette, elriasztotta őket...

Ut óbb tudtam meg azt is, hogy az a golyó volt az egyetlen és utolsó a
háznál, mert a többit a bátyám kíszedegette a dobozából és mindet ellövöldözte
a nyáron...
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