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Ötvös Németh Edit 

 

Szökés és megmenekülés 
( Egy füst alatt) 

 

Éjjel csend volt. Reggeli ébredés után kinéztem. A 

kutyák fekhelye üres. Rossz érzés fogott el. Gyorsan 

papucsot húztam és kimentem a kertbe. Síri csend. 

Eltűntek. Szemügyre vettem a kerítést. Sehol egy rés. 

Tanácstalanul álldogáltam. Aztán megláttam. A drótháló 

alsó részén az orgonabokrok takarásában jókora lyuk 

tátongott. A vezérdrótról fejtették le. Körbe fogom járni a 

környéket. Mást nem tehetek. 

Április elsején történt az utolsó szökés. Akkor 

visszajöttek. A fehér kora délután kifulladva, rémülten, 

egyedül. A fekete este hatkor elegánsan. Rutinosan a 

helyhez ügetve, ahol lelécelt, csak addigra azt 

befoltoztuk. 

Most nem tudom, mi lesz. Nagy a forgalom az utcán. 

 

Itthon vannak. A kuyák. A reggeli friss idegeskedés után 

férjem megkérdezte, hogy felébresszük- e a gyerekeket, 

hogy tegyék ki a közösségi oldalra. Első gondolatom, 

hogy előbb tudják meg. Nekem pedig az a feladatom, 

hogy megvédjem őket a rossztól. Ez pedig nem jó 

élmény.  

Második gondolatom, ki tudom én is tenni a keresést. 

Meg is tettem. Néhány perc múlva a szomszédasszonytól 

kaptam egy üzenetet, fotóval. Rajta a két ágrólszakadt 

feküdt a gyepen. Ugrottam. Gyerek ébresztése. Most nem 

volt kímélet. Száguldottunk a hozzánk közel eső utcába. 



106 
 

Mikor megláttak, szaladtak felénk. A fehér kicsit 

bicegett. Dorgálás, aztán simi. Igazából fogalmuk sem 

volt semmiről, gondolom. Megköszöntük a segítséget, és 

hazavonszoltuk a szökevényeket, alig bírtak jönni. A 

kismama, aki vigyázott rájuk, míg meg nem érkeztünk 

értük, elmondta még, hogy jól nevelt, aranyos kutyák, 

nem okoztak galibát. Amikor felébredt a család és 

kinéztek az ablakon, akkor pillantották meg a kutyukat. 

Szerencsére a nyulukat éjszakára bezárják.  Létezik egy 

lakóközösség csoport, oda tették fel a fotós híradást. A 

szomszédunk valószínű tagja az oldalnak, így kaptam 

róla értesítést Mindenesetre, biztosan sok áldatlan 

vonzata is van ennek az internetes csodának, de hasznos 

dolgokat is tud előhozni néha. A kerítést 

visszakampítottuk. A következő projekt a kölcsönkapott 

villanypásztor felhelyezése lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


