***
La hundido vekiĝis, sinskuis kaj elŝoviĝis eksteren. Ekstere pluvis. Kelkaj pezaj gutoj falis
sur lian muzeleton. La hundido volis ilin persekuti kaj bati pro tia arogaĵo, sed tuj li komprenis,
ke pli facile estas simple deleki ilin de la nazo kaj kaŝiĝi reen, en la varman kaj lignodoran
subperonejon.
Tamen li sentis sin plenenergie kaj iniciateme. Baldaŭ aperis la knabo: li kaŝrampis preter la
subperonejo kaj flustre vokis:
Sosiska! Eku!
En tiu ĉi momento de la domo aŭdeblis telefonsonoro kaj post kelkaj minutoj la patrino
kriis:
Porkideto mia! Kie vi estas? Etuleĉjo!
La knabo vere estis duonkovrita per malseka sablo kaj koto.
Rapidu ni! – postulis Porkideto. – Tuj ŝi min ekserĉos!
La hundido volonte sekvis sian mastron. Ili kaŝe trapenetris dornajn grosarbustojn. La
Porkideto sukcesis nur iomete gratiĝi, sed la nesperta en tiuj aferoj hundido forte alkroĉiĝis per
sia delikata vosteto al granda pikilo kaj laŭte plorblekis pro doloro.
Tuj aperis la patrino:
Jen kie vi estas, partizanoj! Pri tiu ĉi juna senjoro ĉio klaras; sed vi, Stepan
Sokratoviĉ! Vi – purrasa labradoro! Kion vi faras ĉi tie – sub pluvo, en tiu la koto kaj
dornoj?!..
Zorgeme ŝi prenis la hundidon surmane, liberigite lian voston, kiu tuj energie eksvingis.
Sincere dirante, Stepan Sokratoviĉ amis la virinon multe pli ol ŝian fileton, de kiu li
konstante ricevadis pikojn, subitajn kaptojn, subverŝojn per akvo, suko aŭ kompoto kaj aliajn
plezurojn. La mastrino, male, plejparte nur karesis, kompatis kaj zorgis pri la hundido. Li
adoris ŝiajn tenerajn manojn, dolĉetan aromon de ŝiaj longaj haroj, saletaj laŭ la gusto, kaj speciale - ĉiam bongustegan manĝodoron de ŝia antaŭtuko.
Interalie, ĵus telefonis la patro de tiu via nova amiko… mi forgesis la nomon – tiu,
kiun vi konstatne nomas “Sardeljka” – kaj petis, ke lia filo restu ĉe ni dum morgaŭ. Li kun
edzino havos aferojn en la urbo. Mi konsentis – do, karuleto mia, rezervu vi iom da koto, por
ke sufiĉu morgaŭ por vi ambaŭ.
Je tiuj vortoj la patrino iris en la domon, forportante la ĝojan hundidon.
La knabo suspiris:
Hm... Multe pli da laboro por hodiaŭ! Necesos, do, rekaŝi ĉiujn trezorojn kaj
armilejojn, por ke tiu palvizaĝa dikulo hazarde ne malkovru ilin. Kaj neniu helpanto!.. Ho,
veraj indiantribestroj ĉiam agas sole!..
Kaj li ekdirektis sin pluen, zorgoplena. Elrigardis suno kaj turnis senkolorajn grizajn
pluverojn al brilantaj kristaletoj, glimantaj ĉe grosdornoj kaj folioj.
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