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MAYER ZSÓ  
 

Kutya 

 

Fatelep közelében tette ki egy ismeretlen ember a gépkocsijából 

– remélve, hogy itt gazdára talál az eb. Félénk volt, szemében 

szomorúság. Bágyadtan körülnézett az ismeretlen helyen, óva-

tosan közeledett az ott lévő őrző-védő kutyához. Ő csaholt ren-

dületlenül, a telep fűrészgépeinek hangját is túlszárnyalva.  

A dolgozók éppen reggelijüket fogyasztották, dobtak egy-egy 

falatot a kutya elé. Nézegette, de aztán gyorsan bekapta, éhes 

lehetett. Mivel az őrző-védő eb nem fogadta be az ismeretlen ál-

latot, Pisti hazavitte. A kocsiból nagyot ugrott kifelé. Örült a 

család minden tagja a rémült kutyának, lassan-lassan megbarát-

kozott a számára ismeretlen ház lakóival. Pár nap elteltével fut-

kározott a gyerkőcökkel, hálásan tekintett ételt adó gazdájára. 

Helyet talált magának az üresen álló kutyaólban éjszakára, min-

denki boldog volt a felszabadultan játszó kutyától. Egy éjszaka 

vakondtúrás zörejére lett figyelmes, ugatott, míg a vakond 

munkáját be nem fejezte, kb. fél óráig. A szomszéd reggel szo-

kásos viselkedésével nekiesett a kutya gazdájának: „Nem tud-

tam aludni ettől a rusnya állattól, még a végén fertőzést kap a 

saját kutyám, ha a kerítés mellett egymást szimatolják. A rózsád 

szirmait is átfújja a szél, söpörhetek utána, s ha az unokáid itt 

vannak, ricsajoznak!” – hörögte szinte levegőt sem véve.  

A gazda szóhoz sem jutott, de talán jobb is, mert a nagyszájú 

asszonyságot észérvekkel nem győzte meg még senki. A gazda 

csendesen, szó nélkül otthagyta, a pár méterre álló kutya elbújt 

házikójába, mintha érezte volna, vele van baja az asszonyság-

nak. Másnap jött a postás, a kutya az utcabeli kutyákkal együtt 

csaholt. Odakiabált a munkáját végző embernek a rikácsoló 

némber: „Hallja, ez a kutya ugatja, vigyázzon, mert ez egy vér-

eb!” Mire a postás: „Minden kutya ugat, ha meglát, ez a dolguk, 

őrizzék a házat. De milyen pici és milyen aranyos, nekem is jó 

lenne otthonra egy ilyen „véreb”!” – közölte cinikusan. 

„Egyébként a postaláda kívül van, el sem érne, ha akarnám 
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sem” – azzal elment, miután dolgát elvégezte. Megszólalt a 

kertjében kapáló egyik szomszéd: „Csak maga ugatna annyit, 

mint ez a kidobott és a szomszédom által megmentett kutya!”  

„Én meg nem kérdeztem magát, csak irtsa azt a sok gazt a kert-

jében!” „Maga is tegye azt, mert a veteményüket egyfolytában 

beteg férje gondozza” – közölte vele mérges szomszédja. 

A kutya önfeledten játszott a gyerekekkel, néha elvakkantotta 

magát, mert a labdát nem ő érte el. Kölcsönösen egymásra talált 

az eb és új gazdái. 

 

 

Vihar /haiku/ 

 

szél szárnyán vihar- 

felhők ringatózók pír 

arcukon fázós 

 

 

Szeretet fényei /akrosztichon/ 

  

H armatos virágkelyhekben 

A ranyló gyöngycseppek 

R eád mosolyognak édesen. 

M ár-már pírral teli 

A rcod lángrózsái 

T emérdek szeretet fényei. 

 

 

Mámor /tanka/ 

 

virágnak fehér 

szirmaiból mámoros 

illatfelhő száll 

feléd, bódítóan búg 

szerelmes, szép dalokat 


