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A nyaraló

Az út porából egy birkanyáj ugrott elő.
A nyaraló nem tudott azonnal lefékezni, lekötötték a gondolatai. Éppen

a színházi előadás járt a fejében, amiről kritikát írt. Azon töprengett, mennyit
fognak fizetni a cikkért, meg tudja-e venni belőle az ablakkereteket. Ezen felül
fáradt is volt, tegnap ugyanis még a színészekkel elpálinkázott a színfalak mö-
gött. Egyikük sértegetni kezdte, de hamarosan elázott. Nemsokára érte jött a
felesége és hazavitte lepihenni.

A birkák, amikor meglátták a szürke Zaporozseeet, szétrebbentek. A nyáj
vezére, egy vemhes öreg jószág azonban éppen feküdt az úton. A kerekek alatt
ébredt. És ismét elszunnyadt, ezúttal végérvényesen.

A nyaraló, miután keresztülment a birkán, megállította a kocsit. Gyorsan
körbeszaladt, a horpadást kereste. Szerencsére egy horzsolást sem talált rajta.

Ezután odament a birkához. Ronda, nyíratlan jószág volt. Kilógott a nyelve.
A nyaraló meglökte a lábával. A birka meg se nyikkant.

A nyaraló körülnézett. A közelben volt egy tanya, de onnan egy hang sem
hallatszott. Embereket sem látott a környéken. Csupán egy kutya őrizte a kertet,
de az sem ugatott. Mintha néma lett volna. A feje sárgás volt, mint a rókáé,
az álla pedig fekete. Hegyezte a fülét.

A nyaraló még egyszer meglökte a lábával a birkát, és visszament a kocsi-
jához. Szívesen félrehúzta volna a bárányt az útról, de annak csupa gané volt
a lába, és nem volt kedve megfogni.

Amikor ismét benn ült a kocsijában cigarettával a szájában, valamennyi
életben maradt bárány odacsörtetett az autóhoz, és a merészebbje közül néhány
megszaglászta a sárvédőjét.

A nyaraló továbbhajtott. Még egyszer visszanézett a tanyára, de ott minden
éppoly csendes volt, mint az imént.

Később a nyaraló arra gondolt, hogy ostobán viselkedett. Ostobán, mivel
a birkát otthagyta az úton. Be kellett volna vinnie a tanyára, elmondani a gaz-
dának, hogy történt, sőt talán néhány rubel kártérítést is illett volna fizetnie.
A gazda valószínűleg adott volna neki egy ürücombot a tetemből. Mit számít,
hogy ekként múlt ki, még egészen meleg volt. A gazda adott volna neki egy
ürücombot sasliknak. A nyaraló már régen evett bárányhúst. A városban mindig
disznóhúsból csinálták a saslikot. Pedig a disznóból zsíros sasuk lesz, hogy úgy
sistereg a nyárson, akár a puskapor. Egyszer grúzok jártak nála vendégségben,
nem is kértek belőle. De egy észtnek megtette, az észt ember igénytelen.

Erdőcskék, mezők suhantak el az autóablak mellett. Hamarosan előtűnt
a tenger is.

És az autó nemsokára a vikendház udvarán állt meg. A ház még nem ké-
szült el teljesen. Nem volt benne még kandalló sem. Ablakai be voltak desz-
kázva. Ajtaján fél kilós lakat lógott.

A nyaraló ki sem szállt a kocsiból. Kinyitotta az ajtót, hogy ne legyen hőség,
és enni kezdett. A felesége kolbászt csomagolt neki. Meg egy kenyérvéget. Azt
mondta, vegyen hozzá a faluban tejet. A nyaraló azonban tegnap elverte a
pénzét. Nem tudott volna miből venni.
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A felesége azt is meghagyta, hogy szerezzen segítséget a faluból, és zsin-
delyezzék be a házat. A fa rohamosan száradt.

A nyaraló evett még egy ideig, azután végigdőlt az első ülésen és elaludt.
A kocsi ajtaja nyitva maradt, különben nem tudta volna kinyújtani a lábát.

Amikor fölébredt, teljesen sötét volt. Ö azonban nem törődött ezzel, lement
a tengerre úszni. A tengerparton azonban határőrök cirkáltak, akik figyelmez-
tették, túl késő van ahhoz, hogy úszni menjen.

Visszament hát a kocsihoz. Bezárta az ajtaját, azután bement a házba. Meg-
ette a maradék kolbászvéget, gyertyát gyújtott, és leült a karosszékbe.

Kivette az asztalfiókból a sakktáblát, és sakkfeladványok megoldásába kez-
dett. Bekapcsolta a zsebrádiót, és közben zenét hallgatott.

Később megint lefeküdt, és aludt, egészen másnap délig. Most valóban
úszott egyet a tengerben, és amikor visszajött, megette az utolsó kenyérdarabkát.

Ezután távolról megmustrálta a vikendházát, az állványokra azonban nem
volt kedve felmászni. A létrának is el volt törve a foka. Különben sem tudta,
hol a szög és a kalapács. Felnézett, és úgy találta, nincs is ennek a háznak sem-
mi baja.

A ház körül lóhere nőtt, és egy ott keringő darázs megcsípte. A nyaraló
felhúzta a cipőjét. Jól is tette, mert valaki a falon tört szét egy sörösüveget,
és a szilánkjai szanaszét hevertek a földön. Valószínűleg ő maga volt a tettes.
A falubeli tehenek éppen a küszöbje mellett pottyantottak el néhány lepényt.

A nyaraló később ismét bement a házba. Kivoszolta a karosszéket az ud-
varra. Napozni és álmodozni akart benne. De eleredt az eső, és az álmodozásból
semmi sem lett. A karosszéket pedig vissza kellett cipelnie.

A szobában olvasgatni kezdte azokat az újságokat, amelyeket a legutóbbi
alkalommal felejtett itt.

Odakinn jégeső esett.
Amikor abbamaradt, a nyaraló úgy döntött, hogy ebből elege van. Elutazik.
Beindította a kocsit, és sebességbe tette.
Most kellemes volt vezetni. A feje kiszellőzött, frissnek érezte magát. Elő-

bújt a nap. És az erdő fölé szivárvány emelkedett.
De a nyaralót egyetlen gondolat foglalkoztatta csupán. Várta a birkanyájat.

Megfogadta magának, hogy lesz, ami lesz, ma megint elüt egy bárányt. Csak-
hogy ma nem lesz olyan bolond, hogy ott is hagyja a zsákmányt.

És a kanyarban már elő is tűnt a tanya, ahol olyan sok bárány van. A kocsi
robogva haladt az úton. A sárgás fejű kutya most is ott őrizte a kertet. De
a birkanyáj nem volt az úton.

A birkák az út szélén legelésztek. Közben volt ugyan egy keskeny árok, ám
a nyaraló ezzel nem törődött. Jobbra fordította a kormányt, zsupsz, át az árkon,
és máris a birkanyáj között volt. A gyapjasok ide-oda ugrándoztak, a Zsaporo-
zsec azonban egyenesen haladt, és alatta is maradt egy bárány.

— Hurrá! — kiáltotta el magát a nyaraló az autóban.
A kocsi megállt. A motorja lefulladt.
A nyaraló kinyitotta a kocsi ajtaját, nem is kellett túlzottan kinyújtania

a kezét, hisz a bárány itt volt a kerék alatt. A nyaraló begyömöszölte a kocsiba
Megvolt a sasliknak való. Amikor visszakanyarodott az útra, elsuhantában

a tanya irányába nézett. A kertkapu nyitva volt. A dombon ott állt a sárga fejű
kutya, tátott szájjal. Alighanem ugatott, ezt azonban a kocsiban nem lehetett
hallani. És egy apró, sovány anyóka botorkált a botjára támaszkodva.

Egyébként minden úgy volt, mint korábban.
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