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A SZÜLOSZELÍDÍTO 
VARÁZSIGE

Illusztrálta: Betina Gotzen-Beek



A  Sehnabel—Meierbeer 
család tagjai

Tinka
Jósolni akar a lovag orrára 

ottyantd galambbal, de mi van 
akkor, ha véletlenül a fü lét

Isti
Kitör rajta a pánik, 
hogy ragyás lesz.



Tivadar
Á t kell esnie 

a eukorfalatteszten.

G réta, az aggódó anya
Testhez álló trikó t, szárnyat 
és ezüstszínű parókát hord. 
És olyanokat mond, hogy: 

Egy-két-há és négy, kis szörny



A  Schnabel—Meierbeer család
többi tagja

Lizi
Ismeri a tökfejcsatornát és 

a trükköt, amitől még az undok 
szomszéd is dob egy hátast.

Dávid
Végre beismeri, amit már amúgy 
is mindenki tud: ő valójában egy 

kis szörny embernek álcázva.



Frank
Akkorákat köp, mint egy láma, 

és buggyantan viselkedik 
-  szóval semmi változás.

B orisz, a gondoskodó apa
Az alsógatyájára Mikulás 

és húsvéti nyuszi van festve, 
és még azon gondolkodik, 

vajon régimódi-e.



Zöld arc és idegbaj

Április 12-e volt, péntek.
-  Ez aztán az igazi, a veszélyes, az igazán ve

szélyes, peches nap -  közölte Tinka, miközben 
citromsárga farmergatyájának felső gombjával 
küzdött.

Lizi éppen a pulóver nyakán préselte ki sötét, 
göndör fürtjeit. Nyomatékosan figyelmeztette 
mostohanővérét és egyben boszorkány barát
nőjét.

-  Nem kellene folyton a vécécsészéből innod, 
Tinka!

-  Micsoda? -  Tinka csodálkozva ráncolta a 
homlokát. -  Jól értettem, azt mondtad, hogy a vé
cécsészéből iszom?

-  Naná!
-  De hát én sosem csinálok ilyet!
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-  Dehogynem! És minden egyes alkalommal 
jól fejbe is kólint az ülőke! — Lizi hangosan ha- 
hotázott saját viccén, aztán lehajolt és négykéz- 
lábra ereszkedve csúszott-mászott a függőágya 
alatt. Valahol itt kell lennie a fűzős csizmájának, 
amit tegnap este csak lerúgott a lábáról, és a Tin- 
kával közös szoba túlsó végébe hajított.

Tinka duzzogott. — Gúnyolódj csak -  düny- 
nyögött végül halkan. -  De ha a péntek 12-re 
esik, bizony szörnyű dolgok történhetnek.

Lizi még mindig kuncogva kérdezte. -  Csak 
nem az egyik nyálas, divatmajmoknak szóló ma
gazinodban olvastad? -  Nyilván arra a lányok
nak készült újságra gondolt, amiért Tinka annyi
ra lelkesedett.

-  Nem, tegnap este láttam a tévében.
-  És melyik adón van ilyen műsor? A tökfej- 

csatornán?
Tinka még mindig nyugodt volt. — Mivel sok 

ember nagyon babonás, péntek 13-án szörnyen 
óvatosan viselkedik. De ha a péntek 12-re esik, 
azt hiszik, már megúszták a dolgot, nem figyel
nek és -  piff-paff-puff! -  már meg is történt a 
baj.

Lizi fél pár csizmájával a kezében kiegyenese
dett. Leginkább egy csapzott kísértetre hasonlí
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tott, ahogy lábujjhegyen pipiskedve a polchoz 
ugrándozott. Itt sorakoztak a kedvenc kalapjai és 
a kaktuszgyűjteménye. A zöld-piros csíkos kalap 
és a leginkább egy kifordított fazékra emlékezte
tő fejfedő között tényleg megtalálta a másik láb
belijét is.

-  Gondolj csak majd arra, mit mondtam -  foly
tatta Tinka komoly arccal. Végre sikerült beküz- 
denie a gombot a gomblyukba. Ekkor azonban 
nagy bánatára, megérezte a nadrág derekánál ki
buggyanó kis hájacskát. Ilyen nincs! Az összes 
farmer egytől egyig vacak. Tinka pocakja mind
egyikben kidudorodott.

s

-  Es igenis veszélyes a péntek 12-e -  kötötte 
az ebet a karóhoz Tinka, miközben egymás mel
lett lementek a lépcsőn.

-  Juj, juj, juj, annyira félek! — gúnyolódott Lizi 
jókedvűen.

A konyhában Gréta Schnabel-Meierbeer sür- 
gött-forgott. Néha már úgy tűnt, mintha nem is 
egy Gréta lenne, hanem egyenesen kettő vagy 
rögtön három. Szinte egyidejűleg rakta ki a tá
nyérokat a reggelihez, tette be a kenyeret a pirí- 
tóba, készítette el az uzsonnát, és figyelt rá, 
hogy ne fusson ki a tej.

Borisz, a férje jelent meg a nappali ajtajában.
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Semmi nem volt rajta, csak boxeralsó és zokni.
— Gréta — kezdte panaszos hangon. -  Gréta, 
melyik inget vegyem ma fel? És hol van a kord
nadrágom?

Tinka és Lizi a folyosóról nyíló konyhaajtó
ban állt, és kínosan próbált másfele nézni.

— Az van az alsógatyáján, amire én gondolok?
-  súgta Tinka Lizi fülébe.

Lizi zavart pillantást vetett apja felé és szótla
nul bólintott. Igen, Borisz Schnabel-Meierbeer, 
vagy jobban mondva doktor Borisz Schnabel- 
Meierbeer, háziorvos, április kellős közepén 
olyan alsót viselt, amin miniatűr Mikulások kör
táncot lejtettek a húsvéti nyúllak

-  Ilyet még Dávid sem venne fel! -  suttogta 
Tinka.

Mit mondhatott erre Lizi? Teljesen egyetér
tett Tinkával, mégsem akaródzott beismernie.

A két nővér között egy kis törpe jelent meg, 
és felsivított. -  Szúnyognyál és saskarom, itt 
lesztek, ha akarom! -  Tinka pillantása fűzöld 
hajra, Lizié fűzöld kézre esett. Ahogy a kis ször
nyeteg megfordult, mindketten egy fűzöld arc
ból pingponglabdaként kivilágító két szembe 
néztek. A fűzöld ujjacskák úgy mozogtak, mint
ha csúszó-mászó giliszták vagy hatalmas pókok
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lennének. -  Csibekaki, nyúlbogyó és disznófej, 
minden tesó most azonnal tűnjön el! -  Majd éle
sen nevetni kezdett.

Tinka és Lizi szinte kővé dermedt. Egyrészt 
azért, mert Dávid úgy mondta fel a hosszú va
rázsigéket mint egy igazi boszorkánymester, 
másrészt, mert elég nyugtalanítónak találták öcs- 
csük zöld színét. //

Tinka várakozással nézett Grétára. O aztán 
igazi anyatigris. Tuti, hogy pillanatok múlva 
vagy ezer kérdéssel fogja bombázni Dávidot, 
megméri a lázát, visszazavarja az ágyba, és kihív
ja a gyerekorvost.

De nagy tévedés! Anyukája tovább osztotta a 
gabonapelyhet a kis tálkákba és anélkül, hogy 
akár egy pillantást is vetne Dávidra, ezt mondta: 
-  Egy-két-há és négy, kis szörny rögtön észnél 
légy!

A zöldre mázolt Dávid úgy fújt mint egy iga
zi macska, hozzá pedig a körmeit mutogatta.

-  De most aztán hipp és hopp, jó kisfiút aka
rok, de ha azt én nem kapok, varázsolok mala
cot! -  rímelt tovább Gréta.

Borisz Schnabel-Meierbeer tanácstalanul hú
zogatta a gumit a boxeralsójának derekán. Nem 
igazán értette, miért lóbálja úgy a felesége legki
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sebb fia feje fölött a vajas kést, mintha le akarná 
vele borotválni a haját.

Lehetséges, hogy Gréta tud varázsolni? El
képzelhető, hogy anyukájuknak olyan ereje van, 
amit a két lány eddig nem is sejtett? Nem csak 
ők boszorkányok ebben a családban? Különben 
mivel lehetne magyarázni, hogy kis öccsük 
egyik pillanatról a másikra elkezdett röfögni? 
Előrehajolva, egyik vállát felhúzva, mintha ő 
lenne a notre-dame-i toronyőr, ugrándozott fel- 
alá a nővérei előtt, hozzá pedig megállás nélkül 
visított.

-  Gréta? -  szólt közbe bizonytalanul az apjuk.✓
Úgy hangzott, mintha egyenesen félne a felesé
gétől.

A vajas kést maga előtt tartva anyjuk körözni 
kezdett körülötte. -  Ha bosszantasz, hogyha 
hergelsz, vagy valamit jól elrejtesz, jól gondold 
meg, s jól vigyázz, bosszúmra könnyen találsz.

Kezét felemelve, mintha megadná magát, Bo
risz hátrálni kezdett.

— Csillagom?
Gréta olyan hangos nevetésben tört ki, amit 

egyébként csak a fiúktól lehetett otthon hallani. 
A férjére kacsintott. -  A, csak van egy kis titkunk 
Dáviddal.

14



Borisz bólintott, bár fogalma sem volt, miféle 
titokról lehet szó.

Dávidnak pedig ezt mondta Gréta. -  Te pedig 
masírozz vissza a fürdőszobába, és irány a zu
hany. Látni akarom az arcodat, méghozzá festék 
nélkül.

Dávid határozottan rázta a fejét. -  Nem kell 
zuhanyozni. Magától is lemegy majd a festék. 
Elég megdörzsölni! -  azzal elkezdett hadonászni, 
mintha már el is kezdte volna letörölni magáról.

-  Ne gyere a közelembe! -  mondta Tinka 
vészjósló hangon. Lenézett, és ekkor jött csak rá, 
hogy túl későn szólt. A kis öccse már elkezdett 
megszabadulni a festéktől. A szép, új, citromsár
ga farmert zöld csíkok díszítették. Komoran csak 
ennyit mondott. -  Már el is kezdődött a szeren
csétlenség.

Lizi nagyot sóhajtott. — Fejezd már be, te 
vészmadár!

Tinka egy szó nélkül Lizi fehér kalapjára bö
kött, amit a kezében tartott. Dávid éppen az 
előbb fogdosta össze, széles, zöld sávokat hagy
va rajta.

-  Te kis szörnyeteg, megállj csak, zöld fasíro- 
zottat csinálok belőled! -  fortyant fel Lizi. Dávid 
visítva menekült ki a konyhából.
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-  Gréta, hol a kordnadrágom és a flanelingem?
-  Borisz úgy nyafogott mint egy óvodás. Már 
csak az hiányzott, hogy elkezdjen toporzékolni.

-  A szekrényben, hol máshol lenne! — Gréta 
hangja elég idegesen csengett.

-  Kimostad már a rózsaszín gatyámat? -  tuda
kolta Tinka.

-  Hogy a csudába megy ki vajon ez a folt?
— dühöngött Lizi a zöld pacát dörzsölgetve a 
kalapján. — És egyébként is, mi ez?

Gréta leengedte a kést, és az asztal szélébe ka
paszkodott. Osszeszorított foggal csak ennyit 
mondott. -  Nem tudok mindent egyszerre meg
csinálni.

Frank, Lizi és Tinka bátyja kullogott be a 
konyhába. Mint mindig, most sem nyikkant 
meg, még annyit sem mondott, hogy jó reggelt, 
csak valami hortyogó hangot hallatott. A kony
haablakhoz lépett, kinyitotta, és hangosan, 
gusztustalanul kiköpött a kertbe.

-  Pfuj! -  Tinka megrázkódott az undortól.
Gréta levegő után kapkodott. — Ha megkér

hetlek, orrfújáshoz és köpködéshez inkább zseb
kendőt használj!

-  Ez egészséges! -  bökte ki Frank. Két egész 
szó tőle már nagy teljesítménynek számított.
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Most a Frankkal majdnem egyidős Isti sietett 
be a konyhába. -  Nem ehetek vajat, csak marga
rint, cukormentes lekvárt, olyan müzlit, amiben 
nincs mogyoró, ha lehet, szójatejet és semmi 
pénzért nem iszom kakaót. -  Odalépett a sebté
ben, ámde szépen megterített asztalhoz, és te
repszemlét tartott a tányérok és bögrék felett. 
-  Semmi sincs, amit ehetnék. Ettől kiütést kapok. 
Anya, már vagy ezerszer elmondtam. -  Szemre
hányón csóválta a fejét, aztán gyorsan megtapo
gatta művészien bezselézett haját.

A konyha túlsó felében Borisz ismét életjelt 
adott magáról. -  Szükségem van a nadrágomra. 
Hol a nadrágom? Sehol sem találom.

Lizi látta, ahogy Gréta kinyitja a száját. A kö
vetkező pillanatban fennakadt a szeme, és már 
zuhant is hátra. Lizi odaugrott, és mögé állt. 
Tinka is odaszaladt, így ketten még időben meg 
tudták akadályozni, hogy anyukájuk úgy zuhan
jon a padlóra mint egy zsák.

-  Egy széket..., gyorsan -  szuszogta Tinka.
Isti mozdult meg elsőnek, kirántott egy széket 

az asztal alól, majd Gréta feneke alá tolta.'A lá
nyok feltuszkolták rá. Anyjuk erőtlenül csuklóit 
le. Izzadtság gyöngyözött a homlokán.

A félmeztelen Borisz rögtön odarohant hozzá,
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és elkapta erőtlenül lógó kezét. Megsimogatta 
Gréta arcát, és aggódva kérdezte. -  Csillagom, 
mi van veled?

-  Szédülök. Hirtelen elkezdett forogni velem 
a világ. Az idegeim, az idegeim -  nyöszörögte 
Gréta alig hallhatón, és kipréselt magából egy 
mosolyt. -  De már jobban vagyok, komolyan.

-  Most azonnal lefekszel és kipihened magad.
Az egész család kíséretében Gréta feltámoly-

gott a hálószobába, ahol aztán hálásan bebújt a 
takaró alá. A még mindig csupa zöld Dávid 
azonnal odafeküdt a másik oldalára, oda, ahol 
egyébként Borisz szokott aludni. Persze egy 
szempillantás alatt zöld lett a fehér ágynemű.

-  Anya, jobban vagy már? -  kérdezte Tinka 
aggódva. Újból és újból nyelnie kellett, hogy ki 
ne csorduljon a könnye.

-  Minden rendben, már sokkal jobban érzem 
magam! -  próbálta megnyugtatni Gréta erőtlenül.

Borisz az ajtó felé terelte a családot. Mivel 
tiszta libabőr lett, magára kapta Gréta rózsaszín 
hálóköntösét, ami az ajtón lógott. A látványt be
tetőzte, hogy a rózsaszín, fodros nyakú köntös 
túl rövid és meglehetősen szűk volt Borisznak.

Tinka és Lizi elfordította a fejét a kínos jelen
ségtől.
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Amíg lefelé mentek a lépcsőn, Tinka odasúgta 
a nővérének. -  Hát nem megmondtam előre? 
Péntek 12-e veszélyes nap.

És hogy mennyire veszélyes, azt még nem is 
sejtették.
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Ide aztán segítség kell!

Borisz, még mindig a fodros pongyolában, segí
tett elkészíteni a reggelit.

-  Egyszerűen túl sok ez Grétának -  magyaráz
ta. — A virágbolt, a gyerekek, a háztartás...

-  ... és te! -  szólt közbe Lizi.
Borisz céklavörös arccal folytatta. -  ...szóval, 

ez túl sok így egyszerre. Szükségünk van valaki
re, aki segít neki.

-  Igen, igazad van, Gondoskodó Medve! -  ér
tett egyet Tinka is. Csak ritkán szólította Boriszt 
apunak vagy papának, hiszen nem ő volt az iga
zi apja.

-  Ma végigkérdezem a betegeimet, nem tud
nak-e ajánlani egy jó bejárónőt. Biztos hamar ta
lálunk valakit, aki segít a háztartásban.

Isti egy pohár vizet kortyolgatott, hozzá pe
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dig egy szelet száraz pirítóst ropogtatott. Foly
ton pánikolt, nehogy pattanások csúfítsák el az 
arcát.

-  Csak aztán ne valami szuperdadus legyen, 
aki az agyunkra megy.

Frank egyetértőn morgott.
-  Pedig nem ártana valaki, aki kicsit a körmö

tökre néz -  mondta Borisz atyai szigorral a 
hangjában. -  Gréta a szülői értekezleten nem 
csak jókat hallott rólatok. Lehet, hogy nem vol
na baj, ha lenne itt valaki, aki délután figyel rá, 
megcsináljátok-e a házi feladatot.

Frank lustán elterpeszkedett az asztalnál, és 
elkezdte a tej és gabonapehely kutyulékát magá
ba lapátolni. Csámcsogva kérdezte. -  Egy bör
tönőr? Vagy egy rabszolgahajcsár?

Pár perc múlva Tinka lábujjhegyen felosont az 
emeletre, halkan kinyitotta a hálószoba ajtaját és 
az ágyra nézett. Szokatlan volt így látni az any
ját, a hátán fekve, halkan szuszogva. Dávidot 
magához húzta, és úgy tartotta a karjában, mint 
Tinka a plüssnyusziját éjjel.

Tinka megkönnyebbülten csukta be az 'ajtót. 
Mindig félelem töltötte el, ha az anyukája beteg 
volt. Régen, mikor az apja elment, folyton arra 
gondolt, hogy az egész az ő hibája. Tinka apja
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nyolc éve tűnt el. Előző nap csúnyán összeve
szett a kislányával. Tinka egy csokor virágot 
akart belerakni a kristályvázába, de az túl nagy 
volt hozzá. A virágok elsüllyedtek, Tinka pedig 
elkezdett toporzékolni és üvölteni. Mikor apja ki 
akarta venni belőle a virágot, hogy egy kisebb 
vázába tegye, még jobban begurult. Odaugrott 
,és kitépte kezéből a kristályvázát, ami aztán le
esett és szilánkokra tört.

Akkor nagyon mérges volt az apja.
Másnap pedig eltűnt. Tinka sokáig azt gon

dolta, a széttört váza miatt ment el, és iszonyú 
bűntudat gyötörte.

A valóság azonban az volt, hogy Schnabel úr 
már régóta tervezte, hogy elköltözik. Otthagyta a 
családját, és egy másik nőhöz költözött, akibe be
leszeretett. Néhány éve már másik városban is élt.

Mióta Schnabel asszony hozzáment Borisz 
Meierbeerhez, a Schnabel-Meierbeer família 
egyetlen nagy családot alkotott. Tinkán, Lizin, 
Istin, Frankon és Dávidon kívül még ott volt Ti
vadar is, a legidősebb testvér, aki már egyetemre 
járt, és albérletben lakott.

Tinka egy pillanatig még ácsorgott a hálószo
ba ajtaja előtt és mélyeket sóhajtott. Borzasztóan 
rettegett attól, hogy az anyja is eltűnhet, ugyan
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úgy, mint annak idején az apja. Persze tudta, 
hogy alaptalan a félelme. De ezt az érzést nem 
lehetett csak úgy, hipp-hopp kitörölni.

Lentről Lizi hangját hallotta. -  Hé, Tinka, men
nünk kell, különben elkésünk!

A ház előtt háromszor, hangosan dudáltak. 
Tinka lerohant a lépcsőn, de közben már hallot
ta, hogy nyílik a bejárati ajtó, és Lizi ezt mond
ja. -  Helló, Gabi!

Tinka Borisszái együtt lépett ki a kertbe. Hű
vös tavaszi szél söpört végig az utcán. Mostoha
apja dideregve húzta magán szorosabbra a rózsa
szín köntöst.

A kertkapu előtt egy ezüstszürke, méregdrága 
autó állt. Gabi, Lizi és Tinka osztálytársa lete
kerte a hátsó ablakot és odaintegetett nekik.

-  Apa kölcsönadta a sofőrjét. Gondoltam, el
viszlek titeket is. -  Ekkor észrevette Schnabel- 
Meierbeer urat, és rögtön kitágult az orrcimpája. 
Lizi jól látta, hogy Gabi összeszorítja a száját, 
nehogy elkezdjen hahotázni Borisz szokatlan öl
tözékén.

Lizi gyorsan beszállt, hogy minél előbb indul
hassanak. Tinka mellé csúszott a hátsó ülésre. 
Schnabel-Meierbeer úr azonban ekkorra már le
jött a lépcsőn, és megkocogtatta a kocsi elülső
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ablakát. Meg akart róla győződni, hogy tényleg 
egy hivatásos sofőr ül a kormány mögött, és a lá
nyai nincsenek veszélyben.

A vezető, egy fiatal, bronzos bőrű férfi, cso
dálkozva vonta fel a szemöldökét. A két testvér 
megkönnyebbülten sóhajtott fel, mikor az autó 
végre elindult. Borisz a kerítésnél állt, és intege
tett. A köntös alól kikandikált szőrös, vastag fe
hér zokniba bújtatott lába.

Gabi már alig bírt magával. -  Jól érzi így ma
gát? -  kérdezte, és hüvelykujjával hátrafelé bö
kött. Kuncogni kezdett.

Tinka bánatos arcot vágott. -  Az anyukánk 
ma majdnem elájult.

-  Miért? Mert meglátta a férjét ebben a szere
lésben? -  tréfálkozott Gabi. Tinka sötét pillantást 
vetett rá, erre persze rögtön elhallgatott. Aztán 
gyorsan témát váltott és tovább fecsegett. -  Cso
dálkoztok ugye, hogy sofőrrel járok?

Lizi megtette neki azt a szívességet, hogy kér
dezősködni kezdjen. Gabi szülei nagyon gazda
gok voltak, és szívesen mutogatták, mi minde
nük van. Nyáron az anyja gyakran vitte Gabit 
nyitott sportkocsival az iskolába.

-  Szóval, vasárnap apával kint voltam a lóver
senyen, és fogadtam, hogy Anasztázia fog győz-
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ni. O pedig Raszputyinra tett. Biztos voltam, 
hogy Anasztázia nyer, mert az ő zsokéja nagyon 
ügyes. így fogadtunk egymással. Ha <5 nyer, meg 
kell tanulnom golfozni, ha az én lovam lesz az el
ső, hetente háromszor kölcsönadja a kocsiját. Egy 
egész hónapig. Na, találjátok ki, ki nyert? -  fel
emelte a kezét, és kifelé fordította a tenyerét.

-  Te! — mondta Tinka és Lizi egyszerre, ugyan
olyan unott és a legkevésbé sem lelkes hangon.

Gabi megrázta állig érő, divatos frizuráját. 
Anyja a város legdrágább fodrászához járatta, 
amivel aztán később szívesen dicsekedett is.

-  Holnap is eljöhetek értetek, és akkor együtt 
mehetünk az iskolai bajnokság focimeccsére 
-  ajánlotta Gabi.

A lányok gyorsan elutasították az ajánlatot. Itt 
volt az alkalom, hogy végre egy kicsit ők is di
csekedhessenek.

-  Nem lehet, ma délután már a saját házunk
ban leszünk!

- Ja , igen! -  Gabi úgy tett, mintha valamit na
gyon keresne a bőrtáskájában.>•

-  Es az csak a miénk, a kertet is beleértve! — lel
kendezett tovább Tinka.

-  Teljesen be van rendezve, és FIÚKNAK TI
LOS A BELÉPÉS! — fűzte hozzá Lizi.
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— Vasárnap délutánig ott maradhatunk. Telje
sen egyedül!

Gabi nem szívesen hallgatta őket, mivel sem
mi sem volt, amivel ezen túltehetett volna. Sava
nyú arccal a sofőrhöz fordult. -  Paul, a CD-imet 
akarom hallgatni.

Paul megnyomott egy gombot a műszerfal kö
zepén. Egy énekesnő vágyakozó hangja hallat
szott a hangszórókból. Tinka úgy érezte, valami 
csiklandozza a fenekét, és csodálkozó pillantást 
vetett az ülésre. Csak nincs még oda is beépítve 
egy hangfal?

A legdrágább autóba épített hifiberendezés 
sem tudott azonban versenybe szállni a lányok 
saját házával.

Tinka és Lizi az idős Schicketanz nénitől kap
ta ajándékba a házat, mikor elköltözött Hawaii
ra. Szerelmes lett, és képes volt még egy ilyen tá
voli szigetre is követni lovagját. Csakhogy 
Schicketanz néni nem egy átlagos hölgy volt, a 
ház pedig szintén nem egy átlagos ház. A néni 
sok-sok éven át fehér boszorkány volt, aki a má
gikus erejét csakis jó dolgokra fordította. Ezt az 
erőt és a Boszorkányok Klubjába szóló tagságot 
is továbbadta Lizinek és Pinkának.

Ezt azonban senkinek sem árulták el.
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Az autó pont az iskola előtt fékezett le. Lizi 
rögtön ki akart pattanni.

-  Ne, várj! -  tartotta vissza Gabi. Kilesett az 
ablakon, mintha keresne valakit.

-  Várunk valakit? Vagy megyünk még egy 
kört? -  kérdezte Tinka gúnyosan.

-  Eh! -  válaszolt Gabi. — Nem. Csak azt aka
rom, hogy mindenki lássa, milyen szuper kocsi
val jövök, és hogy saját sofőröm van.

Tinka és Lizi egymásra nézett és a szemét for
gatta. Lizi lebiggyesztette a száját, hogy ezzel is 
mutassa, mit gondol Gabi hencegéséről.

-  Na, pá! -  mondta, kinyitotta a kocsi ajtaját, 
és kiugrott.

-T ú l korán! -  jajveszékelt Gabi, aztán meg
szorította Tinka karját, nehogy követni tudja 
testvérét. -  Élvezd ki a helyzetet! Egy ilyen pil
lanatot muszáj kiélvezni!

Tinka azonban más véleményen volt. Az egész 
dolgot szörnyen kínosnak érezte. Egyik osztály
társa sem csodálná őt azért, mert luxusautóval fu
rikázik. Biztos, hogy csak csípős megjegyzéseket 
kapna.

Sajnos Gabi szorítása olyan volt, mint egy ha
rapófogóé. Fütyült rá, hogy Tinka kapálózik, és 
szabadulni próbál. Túlságosan el volt foglalva
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azzal, hogy irigy pillantásokat csikarjon ki az 
emberekből.

— Nézd csak, annak a kiskölyöknek majd ki
esik a szeme! -  örvendezett végül. Egy lányra 
bökött, aki egy vagy két osztállyal alattuk járha
tott. Fél lábbal egy pocsolyában állt, és az autót 
bámulta. Tinka jeges, szúrós tekintetet érzett 
magán. Aztán a lány hirtelen megfordult, és az 
iskolakapu felé nézett, ahol Lizi toporgott, és 
éppen a nehéz ajtót készült kinyitni, hogy egy 
tanárt engedjen be maga előtt alázatos hajlongá- 
sok közepette.

Lehet, hogy a lány valójában Lizit nézte? És 
az előbbi pillantás nem is a puccos autónak szólt, 
hanem Tinkának?

Három vidáman csivitelő iskolás lány lépke
dett el a kocsi ablaka előtt, eltakarva kis időre a 
kilátást. Mikor végre továbbmentek, a hely, ahol 
a különös lány állt, már üres volt.

Tinkát az iskolacsengő csörömpölése mentet
te meg. Most legalább már Gabi is ki akart száll
ni. Nem törődött többet Tinkával, odaintegetett 
Annának, aki éppen ekkor rohant be a kapun. 
Lófarokba kötött haja ütemesen fel-le ugrált.

-  Hahó, Anna, várj már! -  Gabi szándékosan 
nyitva hagyta a hátsó ajtót, és csettintett egyet.
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A sofőr mogorva arccal kászálódott fel, hogy be
csukja az ajtót. Gabi olyan lassan ment az épület 
felé, ahogy csak bírt.

Anna kérdő pillantása felváltva hol Gabira, 
hol a luxusautóra vándorolt. -  Hogy? Mi van? 
Úgy értem...

-  Ez az én kocsim a sofőrrel együtt! -  dicseke
dett Gabi. Belekarolt Annába, nehogy el tudjon 
slisszolni, amíg meg nem hallgatja ugyanazt a 
történetet, amit már egyszer Lizinek és Tinká- 
nak is végig kellett élveznie.

A csengő fáradhatatlanul csörömpölt. Sas
szem, az iskola igazgatónője egy egész percre ál
lította be a csörgést, nehogy valaki azt mondhas
sa, hogy nem hallotta. Lizi már réges-rég eltűnt 
az épületben, és Tinka is nekiiramodott, hogy 
még a tanár előtt beérjen a terembe.

s

Éppen be akart surranni a záródó iskolakapun, 
mikor valaki a nevét kiáltotta. Az igazi nevét, 
amit legfeljebb csak az új tanárok használtak.

-  Hahó, Katarina!
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Személyre szabott 
verseny

Az iskola sarkán egy magas, nagyon vékony nő 
állt. Tinka még sosem látta eddig. Orgonaszínű, 
testhez álló kabátot viselt, ami a térdéig ért, és a 
gallérjától egészen az aljáig be volt gombolva. 
A karján hófehér, négyszögletes bőrretikül lógott. 

-  Katarina, csak egy szóra! A klubtól jövök
— tette hozzá a nő jelentőségteljesen.

Az iskola bejáratán át Tinka látta, ahogy a lá
nyok és a fiúk az előtérben szaladgálnak. Egy fél 
perce talán még van. Magához szorította az is
kolatáskáját, és nagy léptekkel a nőhöz sietett, 
aki ekkorra eltűnt a fal mögött. Nyilván nem 
akarta, hogy észrevegyék.

- Jó  napot, gyermekem! -  üdvözölte barát
ságos mosollyal, mikor Tinka befordult a sarkon.
— Egy perc az egész.
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-  Ön kicsoda? -  kérdezte Tinka.
-  A klubtól jövök -  ugye tudod, melyiktől. Az 

a feladatom, hogy tájékoztassalak egy csodálatos 
hírről. Kiválasztottunk, hogy részt vehess a fia
tal boszorkányoknak rendezett varázsigeíró ver
senyen.

A nő rövid szünetet tartott, hogy Tinka érez
ze mondandója súlyát.

Tinka összeráncolta a homlokát. Még sosem 
hallott erről a versenyről.

-  Ki kell találnod egy új varázsigét. Legyen 
valami különleges. A győztes díja egy csillagokat 
hintő varázspálca, ami tízszer olyan erővel hat, 
mint a boszorkánytaps.

A boszorkánytapsot a varázsigékhez használ
ták. Ilyenkor ki kellett nyújtani a hüvelyk- és kis- 
ujjakat, aztán egymáshoz ütögetni őket. Tinka 
már hallott korábban a csillagokat hintő varázs
pálcáról, de élőben még sohasem látott ilyet.

Egy hosszú ujj, ezüstszínűre festett körömmel 
pihent Tinka vállán. -  Sok szerencsét és sikert! 
Egy heted van, és minden olyan boszorkány
könyvet használhatsz hozzá, ami csak a kezed 
ügyébe kerül.

-  Ez azt jelenti, hogy akár öt régi varázsigéből 
is készíthetek egy újat? -  kérdezte Tinka.
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A nő összefonta a karját, és úgy lóbálta, mint
ha egy csecsemő lenne benne. -  Hát persze, 
kedveském. Minél szokatlanabb és hatásosabb a 
varázsige, annál jobb helyezést érhetsz el.

Tinka már előre örült, hogy új varázsigét ta
lálhat ki. — Ezt azonnal el kell mesélnem Lizi- 
nek. Mint mindig, most is együtt fogunk dol
gozni.

-  O, nem, kedveském, sajnos ez most nem le
hetséges -  a nő tiltakozón rázta a mutatóujját. 
-  Csak te vehetsz részt a versenyen. És nem sza
bad senkinek beszélned róla.

-  Még Lizinek sem? De hát ő a testvérem és a 
legjobb barátnőm!

-  Még Lizinek sem! -  A nő sajnálkozva csó
válta a fejét. A konty, amibe vörösesszőke haja 
fel volt tűzve, hajhálóba préselve billegett ide- 
oda a nyakán.

-  D e... -  Tinka nem akart ilyen könnyen be
letörődni.

-  Amennyire én tudom, nagy esélyed van a 
győzelemre. A helyedben én biztos valami fan
tasztikus varázsigével rukkolnék elő.

Tinka szórakozottan bólintott. Még mindig 
Lizi járt a fejében. — De hát Lizi... -  kezdte 
megint.
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-  Nem kéne már bent lenned az iskolában? 
-  A hosszú mutatóujj a sarok felé bökött.

Tinka fölött kinyílt egy ablak, és a teremből 
egy tanárnő hangját hallotta. -  Most pedig ve
gyétek elő a füzeteket...

De most aztán nyomás.
-  Gyerünk, gyerünk, hajrá! — rikoltotta a nő. 

Tinka rövidet biccentett felé, aztán eliszkolt.
Az iskolában már csak a tanárok ajtók mögül 

kiszűrődő mormogását lehetett hallani. Az ő ter
mük ajtaja is csukva volt. Tinka belopakodott, és 
lábujjhegyen az első sorba osont, ahol Lizivel 
együtt, pont a tanári asztal előtt ült.

Szerencsére földrajz volt az első óra. Löbe ta
nár úr éppen azzal volt elfoglalva, hogy egy tér
képet akasszon fel a falra, miközben egyfolytá
ban a sivatag méretéről, hőmérsékletéről és cso
dájáról beszélt.

-  Csak nem kellett eddig Gabi kocsija előtt 
hajlonganod? -  súgta oda Lizi.

Tinka zavartan mosolygott. Mikor Lizi kinyi
totta a földrajzfüzetét és öklével végigsimított 
rajta, lopva ránézett.

Miért nem tudhat Lizi a versenyről? Tinká- 
nak már most szörnyű lelkiismeret-furdalása 
volt. Titkolózzon Lizi előtt? Egyáltalán nem
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tetszett neki az ötlet. A csillagokat hintő va
rázspálca azonban úgy motoszkált a fejében, 
mintha azt akarná mondani: — Hozz el! Nyerj 
meg!

Tinkának megint eszébe jutott, milyen nap 
van. Hát nem megmondta előre? Szépen, ész
revétlenül belopózott péntek 12-e. És már le is 
csapott, egyik szerencsétlenség követte a má
sikat.

Tinkának egy másik szabály is eszébe jutott. 
Szerencse és szerencsétlenség mindig hármasá
val jön. Először az új, festékkel bekent farmerga- 
tyája, aztán anya ájulása, és már itt is van ez a 
verseny, amit el kell titkolnia Lizi elől. Ezzel 
meg is van a három. De vajon az a farmernadrá- 
gos dolog is annak számít? Ha jobban belegon
dolunk, csak egy apróság volt. És ha nem számít, 
akkor mi lehet a harmadik?

-  Lenyelted a nyelved? — Lizi Tinkát méreget
te, fejét vizsgálón hátravetve.

Tinka összerándult, és kipréselt magából egy 
vidám mosolyt. -  Nincs semmi bajom. Tényleg 
jól vagyok. — A hihetőség kedvéért még bóloga
tott is hozzá, sőt egyenesen dúdolni kezdett.

-  Ki az, aki kicsit dinka, az bizony a tesóm, 
Tinka — kántálta Lizi. Elégedetten, hogy ilyen jó
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rímet sikerült kitalálnia, még büszkén meg is 
ütögette saját vállát.

Máskor Tinka rögtön rávágott volna valami 
frappáns választ, ma azonban egész más járt a fe
jében. A belső hanggal viaskodott, ami folyton 
arra biztatta, hogy meséljen el mindent Lizinek 
a nőről, akivel az iskola előtt találkozott, és a va- 
rázsigeíró versenyről.

Nagyszünet jött. A két testvér az udvaron 
ácsorgott egy falnak támaszkodva, ami a tavaszi 
naptól már kellemesen langyos volt.

-  Ezt muszáj látnod! -  kiáltotta valaki mellet
tük. Egy zömök lány futott feléjük. Büszkén ki
nyújtotta egy kis mobiltelefont tartó kezét. -  Szü
nnapomra kaptam. Le tud játszani számokat, le
het vele fényképezni, videót felvenni, sms-t kül
deni, és el tud tárolni vagy ezer címet és születés
napot. És van benne naptár is.

-  Es mire jó ez a kapuban? -  tudakolta Lizi.
A lány döbbenten kérdezte. -  A kapuban?

Hogy érted azt, hogy a kapuban?
Tinka rögtön felismerte. Léna volt az, aki Lizi 

focicsapatában kapusként játszott. Léna kisebb 
volt náluk, de kész energiabomba, félelmetes iz
mokkal. Ha a labda után vetődött, néha már 
szinte repülni látszott.
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- Ja , úgy érted, a focikapuban! -  Léna hahotá
ban tört ki, ami egy babával kezdődött és röfö- 
gésben végződött. -  Ott nem tudom használni. 
De az az egyetlen hely -  megint nevetett-röffen- 
tett egyet.

Közben odajött Gabi is, és feléjük fordította a 
tenyerét. Egy mobil volt kinyújtott jobb kezé
ben, alig nagyobb, mint egy dió. Gabi laza moz
dulattal háromszor is kinyitotta, aztán megmu
togatta rajta az apró billentyűzetet, a kijelzőt és 
a mikrofont. — Sőt még az internetre is fel tudok 
lépni vele.

Anna is odajött, de nem volt annyira lelkes, 
mint ahogy azt Gabi szerette volna. Frida, a kis 
osztályelső okoskodva megjegyezte. -  Á, ugyan, 
végtére is csak telefonálásra használjuk. Az a lé
nyeg, hogy jó legyen a térerő. Tulajdonképpen 
senkinek sincs szüksége a többi szamárságra.

Gabi egy kézzel megint összekattintotta a te
lefont. -  Ezt csak azért mondod, mert a te szü
leid nem vesznek neked jobb mobilt.

Gabi ezzel fején találta a szöget, de ezt Frida, 
aki közben harsogva beleharapott egy almába, 
semmi pénzért nem ismerte volna be.

Lizi a zsebében ökölbe szorította a kezét. 
Tinka zihálva, nehezen vette a levegőt. A falnál
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álltak, úgyhogy nem volt hova menekülni. Az 
osztálytársaik teljesen elállták az utat. De talán 
szerencséjük lesz, és nem teszik fel azt a kérdést, 
amitől úgy féltek.

— Nektek is van már végre mobilotok? -  hal
latszott Frida felől. Ha már a szörnyen szigorú 
apja nem vesz neki menő telefont, legalább any- 
nyi vigasza volt, hogy Tinkának és Lizinek még 
ilyen sincs.

-U h m ..., mi is fogunk kapni -  próbálta 
Tinka kikerülni a kérdést.

— Mikor? — Frida rendíthetetlenül faggatta 
tovább.

Lizi vállat vont. -  Nemsokára.
Gabi átcsúsztatta a másik kezébe a golyó for

májú telefont. -  De Hammerburrybe már csak 
nem jöttök mobil nélkül, ugye?

Négy hét múlva Tinka és Lizi osztálya tíz 
napra Angliába megy, egy Hammerburry neve
zetű, unalmas kis porfészekbe, ahol angol csalá
doknál fognak lakni, és angol iskolába járnak. 
Naponta minimum egyszer részletesen kitár
gyalták a lányok az utazást.

— A szüleim sosem engednék, hogy bárhova is 
elmenjek telefon nélkül -  folytatta Gabi fontos
kodva.
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Frida bólintott. -  Apa mindig el akar érni en
gem és a nővéremet, Annabellát is. Különben 
szörnyen aggódna értünk.

Léna kuncogott. -  Nekem igazából azért kell 
a mobil, hogy annyit beszélhessek, amennyi 
csak jólesik.

-  Borzalmas lenne, ha valami eszembe jutna, 
amit meg akarok beszélni valakivel, és nem tud
nám rögtön felhívni! -  Ezt úgy mondta Gabi, 
mintha az maga lenne a világvége. Tinkához és 
Lizihez fordult. -  De ugye nem EGY telefont 
kaptok KETTEN? Szörnyű lehet, ha valakivel 
osztozni kell rajta.

-  Mi nem jártatjuk annyit a szánkat, mint ti 
-  vágott vissza élesen Lizi.

-  És egyébként is, a mobiltelefonálás egész
ségtelen -  szólt közbe Tinka is. -  A sugárzás ká
rosíthatja az agyat.

Mostohaapja érvelt mindig ezzel. Miután egy 
orvosi szaklapban olvasott erről valamit, még a 
saját mobilját is elsüllyesztette a szekrény mé
lyére, és soha többé nem nyúlt hozzá.

Frida felnevetett. -  Akkor a fiúk biztos többet 
telefonálnak, mint mi. -  Rollira mutatott, az 
egyik osztálytársukra. Néhány lépésnyire állt tő
lük és éppen egy kisebb takonygombócot pöc
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költ a magasba, amit az előbb túrt ki az orrából. 
Úgy kapta el a szájával, mintha legalábbis mo
gyoró lenne. A lányok elborzadva rázkódtak 
össze és fintorították el az arcukat.

-  Mindenképp kamerás telefonra van szüksé
getek. Akkor lefényképezhetjük az ilyen sráco
kat, és elküldhetjük egymásnak a fotókat -  kiál
tott lelkesen Léna.

— Mennem kell — mondta Lizi, és elindult. 
Tinka is hebegett valami bocsánatféleséget, az
tán követte nővérét.

— Ki kell találnunk valamit, amivel rávehetjük 
Boriszt, hogy vegyen nekünk mobilt -  súgta 
Tinka Lizinek, egymás mellett ballagva.

-  Felejtsd el! Ha meghallja azt a szót, hogy 
mobil, már kirázza a hideg. Előbb kapunk tőle 
egy kiselefántot, amit a kertben tarthatunk. -  Lizi 
rosszkedvűen fújtatott. -  Ismerem apát. Néha 
olyan fafejű tud lenni!

Tinka elmosolyodott. Legalább most már tud
ta, kitől örökölte Lizi ezt a tulajdonságát.

De ez akkor sem mehet így tovább. Szükségük 
van egy telefonra, különben úgy fognak rajuk 
nézni a többiek, mint két ősemberre. De vajon 
milyen trükkel lehetne Boriszt megpuhítani?

Az iskola ajtaja mellett egy lány támaszkodott

39



a falnak. Éppen egy dobozos üdítőből ivott vala
mit szívószállal. Bár le volt hajtva a feje, felfelé 
kukucskált. Tinka és Lizi minden lépését árgus 
szemekkel figyelte.

Ahogy elmentek előtte, Tinka pillantása talál
kozott a lányéval. A lány gyorsan másfelé né
zett. Tinkának ismerős volt a rövid, tépett haj és 
a hegyes áll. A kurta, piros szoknya alól két pi
paszár lábacska kandikált ki. Egyik lábát hátra
nyújtotta és a falnak támasztotta, a másikkal a 
földön állt.

Ez nem az a lány volt, akit reggel is látott?
Dehogynem! Hát persze! De miért néz rá 

ilyen furcsán?
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Szép kilátások

Az utolsó órán Reingard tanárnő fel-alá sétált az 
osztályban. Azon kívül, hogy matekot és törté
nelmet tanított, az osztályfőnökük is volt.

-  Kérlek benneteket, hogy emlékeztessétek 
szüléiteket a keddre — figyelmeztette őket.

-  A szülői értekezletre! — kiáltotta rögtön 
Frida.

-  Pontosan! — Reingard tanárnő nagy betűkkel 
felírta a táblára:

\°t óra, oSZióUsj-feret*
Téw- ö$zfal\/£irár\clülá<, Angliába

A gyerekekhez fordult. -  Sok dolgot kell még 
megbeszélni, és jó lenne, ha ti is el tudnátok jön
ni erre a szülői értekezletre.
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Tinka kényelmetlenül érezte magát, bár elő
ször nem is tudta, miért. Ahogy azonban Gabira 
nézett, rögtön rájött az okára. Gabi anyja karcsú 
volt és elegáns, fekete sörénnyel, és mindig a 
legcsinosabb, legújabb divat szerinti kosztüm
ben, ruhában járt. Gréta úgy nézett ki mellette, 
mint valami Hamupipőke. Bár Tinka tényleg, de 
tényleg nagyon szerette az édesanyját, a dolog 
akkor is kínos volt.

Lizi is hasonló véleménnyel gondolt az apjára. 
Ha eltekintünk attól, mi a véleménye a mobilte
lefonról, egész tűrhető apa. Még a Mikulással és 
húsvéti nyuszival díszített alsógatyája is megbo
csátható, szerencsére, azt úgysem látta senki, ha 
fel volt öltözve. Ha viszont Borisz Schnabel- 
Meierbeer más szülőkkel is találkozott, nála ci- 
kibb embert nem hordott hátán a föld. Olyankor 
úgy szólította Lizit, hogy „kicsikém", folyton 
viccelődni próbált, amin aztán rajta kívül a kutya 
sem nevetett, és ilyeneket mondott, hogy: „ma
napság minden olyan más, mint a mi időnkben". 
Lizi ilyen pillanatokban már kezdte azt hinni, 
hogy néhány perc, és az apja átváltozik fehér 
szakállú, kopaszon csillogó fejű, vénséges öreg
emberré.

A keddi szülői értekezlet legalább olyan ször

42



nyű volt, mintha fogorvoshoz kellene mennie 
azzal a biztos tudattal, hogy most aztán tuti, ki
fúrják a fogát. A lányoknak persze a szüleik mel
lett kell majd ülniük, és a szégyentől legszíve
sebben elsüllyednének, olyan kínosan fog visel
kedni Gréta és Borisz.

Lizi Tinkára lesett. Tinka ugyanebben a pilla
natban nézett a nővérére.

-  Kérlek, akadályozd meg, hogy apukád fel
vegye a fejen álló hóemberekkel díszített nyak
kendőjét -  mondta Tinka halkan.

-  Te pedig ne engedd, hogy anyukád a szívecs- 
kés jegyzetfüzetébe írjon. Úgy néz ki vele, mint 
egy első osztályos kislány az első tanítási napon. 
-  Lizi elégedetten húzta fel az orrát, amiért ilyen 
frappáns választ tudott adni. O cikinek találhatta 
az apukáját, de rajta kívül ezt senki sem mondhat
ta. Még Tinka sem.

Reingard tanárnő tapsolt egyet, hogy minden
ki megint rá figyeljen. — Most pedig folytassuk 
az angol királyok történelmével.

Az utolsó óra nagyon lassan telt. Bár izgalmas 
volt VIII. Henrik történetét hallgatni arról, hogy 
hat felesége volt, ső, hogy néhányat még le is fe
jeztetett, de a legtöbb gyerek gondolata most 
egész máshol járt.
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Ez Tinkára különösen igaz volt.
Végre vége lett a tanításnak. Tolakodva, lök

dösődve, egymást taszigálva és ordítva özönlöt
tek ki a tanulók az iskolából. Lizi azonnal balra 
kanyarodott, abba az irányba, amerre Tinkával 
közös házuk volt. Tinka azonban jobbra indult.

-  Muszáj először anyát látnom!
-  Elmenjek veled? -  kérdezte Lizi.
Tinka kicsit gyorsabban is tiltakozott, mint 

kellett volna. Nem Gréta volt az egyetlen ok, 
amiért haza akart menni. Ebben az irányban 
volt a fagyizó is, ahol a város legjobb kókuszfa
gyiját árulták. Tinka ráadásul két gombócot 
akart venni, de nem vágyott rá, hogy Lizi is tud
jon róla. Mindig gúnyolódott, ha Tinka a tükör 
elé állt, és behúzta a hasát. S bár Tinka hadilá
bon állt a kis pocakjával, nem tudott lemondani 
a fagylaltról.

-  Később találkozunk! -  kiáltotta Tinka 
Lizinek, és elindult. A mostohanővére utánafor
dult, közben fekete tincseivel játszott. Ismerte 
már Tinkát, mint a rossz pénzt, rögtön rájött, ha 
valamit el akart titkolni előle.

-  Tegye csak, úgysem érdekel! -  motyogta 
maga elé, és legyintett, mintha egy cseresznye
magot akarna a válla fölött áthajítani.
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A boszorkányház egy vadregényes kert köze
pén állt, a Kristály utca 77.-ben. Csendes kör
nyék volt, egymás mellett sorakozó kertecskék- 
kel. A házak olyan tiszták és rendezettek voltak, 
mintha mind egy-egy mintatanuló lenne az isko
lában, rögtön az első sorban, olyan, aki rögtön 
jelentkezik, ha a tanár kérdez valamit.

Alig fordult be Lizi az utcába, máris rossz elő- 
érzete támadt. Egy köpcös férfi és egy hórihor- 
gas nő állt egy zöld autó mellett.

-  Gyerünk már, férjike! -  parancsolgatott a nő 
a férjének. Egymás után vette ki a bevásárló
szatyrokat a csomagtartóból, és aggatta rá őket, 
mintha egy málhás szamár lenne.

-  Szivecském, nem lehetne inkább még egy
szer fordulni? -  kérdezte a feleségét, mikor a ha
talmas súly alatt szinte már összerogyott.

-  Egy pár szatyrot még kibírsz! -  Azzal a vál
lára dobott két rúd szalámit, amik a végüknél 
voltak egy madzaggal összekötve. Egy vekni 
hosszúkás fehér kenyeret dugott az egyik, egy 
kupac zellert a másik hóna alá, mivel azonban 
több súly tényleg nem fért már rá, ráparancsolt, 
hogy nyissa ki a száját, és a foga közt vigyen be 
néhány szál hosszú szárú virágot.

-  Na, látod, megy ez! -  mondta elégedetten.
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-  Ó, be übe ba, fifegém! -  próbálkozott férje 
a virággal a szájában beszélni.

— O, be übe ba, fifegém? — ismételte Lizi hal
kan.

-  Tudom, hogy ügyes vagyok, férjike. Ezért is 
lehetsz boldog, hogy engem vettél el! — Rácsa
pott egyet a férje hátsójára, mintha legalábbis 
versenyló lenne, és megadta a kezdő lökést a ház 
irányába.

— Aha, szóval azt mondta: O, de ügyes vagy, 
szivecském! — fejtette meg Lizi, aztán továbbin
dult. Jól ismerte már mindkettőjüket. A Lukevsz- 
ky házaspár volt az, a lányok szomszédja a Kris
tály utcában. Lukevszky asszonynak volt egy 
kedvenc elfoglaltsága, amire éjjel-nappal szíve
sen szánt időt: mindenkivel, aki csak a közelébe 
került, folyton elégedetlenkedett és morgott. De 
legszívesebben Tinkával és Lizivel.

Lizi emlékezett, mit tett Tinka, ha szembeta
lálkozott a Lukevszky házaspárral: nagyon ked
ves volt velük és mindenben igazat adott 
Lukevszky asszonynak. Ez volt a legegyszerűbb 
módja annak, hogy valamelyest dűlőre jussanak 
velük. Lizi legszívesebben szemtelenül Lukevsz
ky asszony hegyes orrára koppintott volna, és 
csak azért is Lükevszkynek szólította volna, de
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most nem volt kedve végighallgatni a szomszéd- 
asszony hosszú prédikációját. Úgyhogy meg
próbált inkább úgy viselkedni, mintha ő lenne 
Tinka, a fogát vicsorította, és alig látható száj
mozgással köszönt neki. -  Szép jó napot, szom
szédasszony!

Lukevszky asszony éppen a csomagtartót 
csukta be, és úgy meredt rá, mintha valaki meg
állította volna körülötte az időt.

-  Te csak ne szemtelenkedj! -  förmedt rá.
Lizi az erőltetett mosolyával, leginkább egy

éhes cápára hasonlított, de nagy nehezen azért 
sikerült nyugodtnak maradnia. Ez tőle különö
sen nagy teljesítménynek számított.

-  Szép időnk van ma, nem gondolja?
Az égen nem lehetett látni mást, csak sötét

szürke felhőket, közben pedig hűvös szél kez
dett fújdogálni. Úgyhogy nem igazán volt igaz, 
amit mondott, de ilyen apró részletekre most 
igazán nem adhatott.

-  Az idő? Szép? — Lukevszky asszony teljesen 
össze volt zavarodva. Sosem látta még Lizit ilyen 
kedvesnek.

Lukevszky úrnak közben sikerült bejutnia a 
kertkapun anélkül, hogy a kenyér kettétört vol
na, vagy a virágot lefejezte volna.
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— Nagyon jól csinálja a férje! — dicsérte meg 
Lizi.

Mivel Lukevszky asszony még mindig nem 
tudta, mit gondoljon Lizi viselkedéséről, csak 
bólintott némán.

— További szép napot kívánok, kedves szom-
/

szédasszony! Es mindent nagyon köszönök!
Az, hogy az utolsó mondatot miért tette hoz

zá, még előtte sem volt teljesen világos. De 
Borisztól gyakran hallotta ezt, és egyébként is 
jól hangzott.

Lukevszky asszonynál azonban kisebb szédü
lést váltott ki vele. Néhány másodpercig úgy dü
löngélt jobbra-balra, mint valami utcai lámpa a 
viharban. Meg kellett kapaszkodnia a csomag
tartó tetejében, nehogy hátraessen.

Lizi vidáman fütyörészve ballagott el mellette. 
Gondolatban gratulált magának, és vállon vere
gette magát. Teljesen igaza volt Tinkának: Lu
kevszky asszonynak leesett az álla, amikor elját
szotta előtte az illedelmes kislányt.

A 77-es számhoz érve Lizi megállt a kertkapu 
előtt és valami jó dologra koncentrált. A kapu 
rögtön kinyílt anélkül, hogy hozzáért volna. 
Elég volt hozzá egy vidám gondolat. Mielőtt be
lépett volna, még egyszer Lukevszky asszony íe-
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lé fordult, aki még mindig az autó mellett szob- 
rozott. Lizi úgy integetett oda neki, mintha a 
legjobb barátnők lennének.

Lukevszky asszony bizonytalanul felemelte a 
kezét, ami eddig erőtlenül lógott a teste mellett, 
és ide-oda lóbálta. Nem értette a világot. Ez a 
neveletlen kölyök egyik pillanatról a másikra így 
megváltozik. Mi üthetett belé?

-  Biztos azok a pirulák -  motyogta maga elé. 
-  Ezek a kis taknyosok mindenféle tablettát be
szednek, ami aztán jól összekutyulja a fejüket. És 
akkor ez történik. Egyszerűen hallatlan, milye
nek a mai gyerekek.

A bejárati ajtó felől egy panaszos 'vecském! 
jött. Valószínűleg szivecském akart lenni, mivel 
Lukevszky úr még mindig a bezárt ajtó előtt állt, 
amit maximum már csak a lábujjával tudott vol
na kinyitni.

-  Férjike, ezek a mellettünk lakó lányok dro- 
goznak! -  háborgott Lukevszky asszony, miköz
ben bedugta a kulcsot a zárba.

Lizi ezt már nem hallotta. Éppen a kerítést üd
vözölte, aminek minden deszkája más formájú 
volt. fda valaki néhány lépés távolságról jobban 
megnézte, láthatta, hogy leginkább egy nyújtózó 
macskára emlékeztet. A kerítés mindig kedves
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dorombolással köszöntötte Tinkát és Lizit. Ha 
valakit nem szeretett, dühösen fújni kezdett rá.

A föld nedvesen és frissen illatozott, a fű zsen
ge és csodálatosan zöld volt, a fák büszkén nyúj
togatták első leveleiket. Lizi a kanyargós, kavics
csal borított úton a csúcsos tetejű, eldugott házi
kóhoz sétált. A cseresznyepirosra festett bejárati 
ajtó úgy világított felé, mintha csókra várna. 
Nem volt rajta sem zár, sem kilincs, és csak a ház 
két lakójának nyílt ki.

Milyen szerencse, hogy ilyen magas, vastag 
sövény választja el a két kertet, gondolta Lizi. 
Bőven elég volt, ha az utcán találkozott Lukevsz- 
kyékkal.

Csakhogy a közeljövőben Lukevszky asz- 
szonyt jóval többször fogja látni, mint eddig. De 
ezt ebben a pillanatban még nem is sejtette.

-  Üdvözöllek, Lujza! -  szólította meg egy füs
tös hang.

Lizi rémülten fordult hátra. A ház mögött, ahol 
a kert folytatódott, egy vékony nő jelent meg, és 
lassú léptekkel felé indult. Orgonaszínű, testhez 
álló kabátot viselt, ami a térdéig ért, és a gallérjá
tól egészen az aljáig be volt gombolva. A karján 
hófehér, négyszögletes bőrretikül lógott.

-  Lujza, csak egy szóra! -  Vidáman Lizire ka
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csintott hosszúkás szemüvege fölött. -  A klubtól 
jövök — tette hozzá a nő jelentőségteljesen.

— He? — így Lizi.
-  Kiválasztottunk téged. Nagy megtisztelte

tésben van részed.
Lizi még mindig nem értett egy mukkot sem.
A nő odaállt mellé és lehúzta elegáns, fehér 

bőrkesztyűjét. Kinyújtott mutatóujját Lizi mellé
nek szegezte. — Csak most tudom elmondani a jó 
hírt, amíg nincs itt a testvéred. Ugyanis amit 
mondani fogok, az csakis rád tartozik. Ezért nem 
is árulhatod el senkinek. Ugye megbízhatok 
benned?

Lizi egy lépést hátrált, mert kezdett fájdalmas
sá válni a mellkasába fúródó mutatóujj.

— Általában mindent meg szoktunk beszélni 
-  közölte határozottan.

-  De most nem általában van. Ha nem ígéred 
meg, hogy hallgatni fogsz, nem mondhatom el a 
jó hírt. -  A nő sajnálkozva csóválta a fejét.

Lizi nem tudta legyőzni a kíváncsiságát. -  Hát 
jó. Legyen. De akkor most már vágjon bele!

A nő úgy mosolygott sápadt, porcelánszerű 
arcával, mintha Lizi éppen élete egyik legfonto
sabb döntését hozta volna meg. Aztán röviden 
elmondta neki a nagy hírt.
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Valahogy olyan furcsa

-  Valahogy olyan furcsa vagy -  állapította meg 
Tinka. /

-  Furcsa? En? -  Lizi izgatottan ugrott fel.
Éppen Tinkával ebédelt a ház mögött. Főz

niük nem kellett, mivel a házban bármilyen fi
nomságot varázsolhattak maguknak, amit csak 
megkívántak. A bejárattól balra található konyha 
nem éppen „háziasszonybarát-könnyen tisztít- 
ható-és mindig csillogó" gyártmány volt, hanem 
csak egy kis boltív nyitott kandallóval. Fölötte 
egy láncon fekete üst lógott. A mosogató két ak
kora tálból állt, hogy nyugodtan lehetett volna 
bennük akár fürödni is, de sem hűtőszekrény, 
sem polc nem volt. Az ablak mellett viszont egy 
mélyedés húzódott. A falba vájt kerek nyílásból 
éjjel-nappal hűvös levegő áramlott.
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Ha a lányok megéheztek vagy megszomjaz
tak, csak a lyuk elé álltak, erősen arra az ételre 
vagy italra gondoltak, amit szerettek volna, az
tán boszorkány módra tapsoltak, és már ki is ve
hették az üregből, amit akartak.

A tavaszi nap kis időre előbújt a felhők mögül, 
ezért döntött úgy Tinka és Lizi, hogy kint esznek.

Lizi felkelt és nagy léptekkel fel-alá mászkált a 
kis kerek asztal mellett. Tinka éppen egy ecetes 
uborkát mártogatott az eperlekvárba, aztán jó 
ízűen beleharapott.

-  Sőt nagyon furcsa vagy! -  mondta teli szájjal.
-  Nem is vagyok az! -  Lizi dühösen dobban

tott egyet.
Tinka közönyösen vállat vont. -  Ahogy gon

dolod. -  Kivette az utolsó szelet kenyeret, bele
tunkolta a lekvárba, rakott rá két szelet szalámit 
és egy kisebb méretű ecetes uborkát. Egyik kezé
ben a tányérral, másikban a kenyérrel láthatóan 
nyugodtan ballagott vissza a házba.

Közben megvizsgálta a lelkiismeretét. Nem 
lehet, hogy csak azért találja Lizit furcsának, 
mert közben ő aggódik azon, nehogy boszor
kány barátnője észrevegye, hogy valamit eltitkol 
előle? Csak a rossz lelkiismerete miatt piszkálja 
Lizit?
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Nem, gondolta, Lizi tényleg furcsa. Mintha 
egy vastag fal lenne kettejük között. Már akkor 
feltűnt neki, mikor ideért a Kristály utcába.

Hallotta a háta mögött Lizi lépteit.
-T e ..., te meghibbantál! -  sértegette. -  Te 

meg a péntek tizenkettedikéd!
Anélkül, hogy megfordult volna, Tinka a tőle 

telhető legnagyobb nyugalommal válaszolt. -  Kö
szönöm, hogy megkérdezted, hogy van Gréta. 
Hiszen ő a te anyukád is, még akkor is, ha csak a 
mostohaanyád.

Lizi megállt és megrázta a fürtjeit. Ez már túl 
sok volt neki. -  Hm ... hogy van? — hallotta saját 
magát. A hangjában szégyen bujkált, mintha 
Tinka tetten érte volna valamin.

-  Már felkelt, és tíz perc alatt legalább hússzor 
elmondta, hogy ma reggel csak azért volt rosszul, 
mert tegnap este túl sok aszalt szilvát evett.

-  Pihen azért ma egy kicsit? Megszállják a fiúk 
a konyhát, hogy legalább ne kelljen főznie?

A beszélgetés megint kezdett visszaállni a 
normális kerékvágásba.

-  Borisz bezárta a porszívót és a felmosóvöd
röt a kamrába, nehogy Gréta főző-takarító roha
mot kapjon. Mikor hazamentem, a nappaliban 
állt a kanapén.
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Lizi úgy felhúzta a szemöldökét, hogy tiszta 
ránc lett a homloka. -  He? Cipővel?

— Igen, vagyis papucsban. Dávid a földön csú- 
szott-mászott, és azt vinnyogta: -  Ne, ne, én va
gyok a kis törpe!

Tinka védekezőn emelte maga elé a kezét, 
úgy mutatta, hogy nézett ki Dávid. -  Gréta úgy 
dülöngélt a kanapén jobbra-balra, mintha King 
Kong és Frankenstein keveréke lenne.

-  De miért?
Tinka némileg tanácstalanul és nyugtalanul 

nézett a távolba. — Gőzöm sincs. Folyton csak 
azt ismételgette: bla-bla-bla-bla. Mikor szóltam 
hozzá, zavarba jött, aztán megint úgy tett, mint
ha semmi sem történt volna.

A lányok beléptek a házba. Az előszobában 
örvénylő fénypontok fogadták őket. A hosszú 
polcon egymás hegyén-hátán kristályok sora
koztak. Mindegyik összegyűjtötte a fényt, hogy 
aztán halvány pontocskákban szórja a szélrózsa 
minden irányába.

Lizi váratlanul kijelentette: -  Elmegyek egy 
kicsit olvasni. — Gyorsan jobbra fordult, egyene
sen a szoba felé, ahol a boszorkánykönyveket 
tartották, becsukta maga mögött az ajtót, és csak 
ennyit mondott. — Ne zavarj, mert a végén még
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elcsúszok egy sorral, és véletlenül egy hatalmas 
szemölcsöt varázsolok az orrod hegyére.

Igazából Tinka is a boszorkánykönyvekkel 
akarta tölteni a délutánt. Schicketanz néni egy 
egész életreszólót gyűjtött össze belőlük. Néme
lyik olyan vékony volt, mint egy füzet, a másik 
meg nehezebb és vastagabb, mint egy lexikon. 
Az azonban közös volt bennük, hogy mindegyi
ken táncoltak és lebegtek a betűk, a borítón lévő 
képek pedig egyenesen éltek. Némelyik könyv 
tudott beszélni, egy másik illatozott, de kifeje
zetten büdös is volt köztük.

Tinka letette a tányért a konyhában. Tanács
talanul kopogott vászoncipője orrával a padlón. 
Mivel nem árulhatott el semmit Lizinek a ver
senyről, nem is kényszeríthette, hogy adja oda 
neki a könyveket. Persze lehet, hogy Lizi nem is 
gyanakodna, hiszen Tinka sokkal szívesebben 
tanult, mint ő.

Doromboló macska bújt a lábához, hozzá
dörgölve nagy, kerek fejét. Bánatosan nyivákol- 
va követelte a tejet, amit eddig hiába várt. Tinka 
gépies mozdulatokkal vette elő az ezüstszínű 
tálkát, amibe a COSIMO felirat volt belegraví
rozva, a nyíláshoz ment, és tejet varázsolt bele. 
Mielőtt odaadta volna a macskának, néhány
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csepp vizet csepegtetett hozzá, nehogy túl zsí
ros legyen.

Cosimo rávetette magát kedvenc lefetyelni- 
valójára. Nyelve kis köröket hagyott a fehér fo
lyadékon. Cosimo láthatatlan volt, és csak akkor 
lehetett tudni, hol van, ha valaki hallotta őt, 
esetleg hozzáért. Tinka leguggolt mellé, és meg
simogatta puha bundáját.

-  Mit tegyek? -  kérdezte saját magától.
A lefetyelés abbamaradt. Cosimo megrázkó

dott, mire néhány láthatatlan, apró szőrszál 
kezdte Tinka orrát csiklandozni. Egymás után 
háromszor is tüsszentenie kellett. Mivel nem 
volt nála zsebkendő, gyorsan varázsolt magá
nak egyet. A boszorkánytaps alatt újra viszket
ni kezdett az orra, úgyhogy negyedszerre is ha
talmasat prüszkölt. Csakhogy közben véletle
nül túl erősen érintette össze az ujjait, sokkal✓
erősebben, mint kellett volna. így hát akkora 
zsebkendőt sikerült varázsolnia, mint egy hatal
mas takaró. Ráadásul fentről szállt le, és úgy be
terítette, hogy ki sem látszott alóla. Tinka hal
kan felsóhajtott, aztán fogta az egyik sarkát és 
beletrombitált.

-  Cosimo, mihez kezdjek most? -  kérdezte a 
macskát. Nem várt választ, hiszen Cosimo csak
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akkor tudott beszélni, ha valamelyik lány ko
moly boszizűrbe keveredett.

✓

Erezte, hogy a macska felkel, úgyhogy kinyúj
totta felé a kezét. Cosimo a hátára fordult, úgy 
kapálózott mind a négy mancsával. Tinka meg- 
vakargatta a hasát, amiben még javában mocor- 
gott a tej. Mélyen, hosszan megkordult a macs
ka a gyomra. Cosimo elégedetten dorombolt.

-  Talán nem ártana, ha ezt abbahagynád és in
kább kieresztenéd egy kicsit magadból a levegőt 
-  figyelmeztette Tinka.

Egy nyávogással, ami leginkább úgy hangzott, 
mintha azt mondaná: na, jó, akkor inkább abba
hagyom, a macska továbbállt.

Ugyanekkor Lizi egy rakás boszorkánykönyv 
között üldögélt. Olyan magas kupac volt már 
körülötte, hogy nyugodtan használhatta volna 
egyszerre támlának és karfának is őket. Csak 
hátra kellett nyúlnia, hogy elérjen egy könyvet, 
átlapozza, aztán a lába alá csúsztassa. Sokkal ké
nyelmesebb volt felpolcolt lábbal üldögélni.

Tinka és Lizi már többször került összetűzés
be a Boszorkányok Klubjával. Legtöbbször vala
mi büntetést kaptak, amiért olyan helyen vará
zsoltak, ahol a nem boszorkányok is észrevehet- 
ték volna. Lizinek nagy kihívást jelentett, hogy
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új varázsigét találjon ki. Már rengeteg időt töl
tött varázsigék tanulmányozásával. Többször is 
megtörtént, hogy két varázsigét összekevert. 
Egyszer például rendet akart varázsolni a szobá
jában, ehelyett egy akkora pálmát varázsolt bele, 
hogy átszakította a plafont, és kikandikált a te
tőn. Nem kevés, vészhelyzetre tartogatott va
rázsigére volt szükség, hogy sikerüljön összezsu
gorítani a pálmát, és eltüntetni a lyukakat a falon 
és a tetőn.

Lizi szeme egy kék könyvre tévedt, ami tele 
volt végeláthatatlan varázsigékkel. A borítón 
igazi tengeri hullámok csapkodtak, ide-oda rin
gatóztak, tetejüket pedig különböző formájú 
habkorona díszítette. A könyvet egy Neptunia- 
tána nevű boszorkány írta, és olyan varázsigék 
voltak benne, amivel például az emberek úgy 
tudtak a víz alatt énekelni, mint a bálnák, így 
csalogatva magukhoz más bálnákat. A legrövi
debb varázsige is több mint háromoldalas volt, 
úgy kezdődött, hogy Vuuuaahhuuaaaa, és úgy 
végződött, hogy szuummoooooodiiuuaaaaa. 
Közben még volt néhány Haaaaauuooo és'Iiii- 
ioooooonnuuuuaaaasz is. Mivel kifejezetten vic
cesnek találta a varázsigét, elkezdte halkan felol
vasni. Már nagy nehezen túljutott az első és a
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második soron, és éppen a harmadik sor közepén 
tartott, mikor valami zörrent mellette.

Valaki lassan lenyomta a kilincset. Ez csakis 
\ inka lehet, aki titokban be akar lesni a szobába, 
és meg akarja nézni, mit csinál Lizi. Nem fog 
hinni a szemének, ha meglátja, hogy testvére 
mintadiákként ücsörög a könyvből készült tró
non, és úgy néz ki, mintha éppen magolna vala
mit. Lizi egy szempillantás alatt a magasba emel
te a kezét, és összeillesztette az ujjait, hogy bo
szorkány módra tapsoljon. Még a boszorkány
taps alatt is a könyvet bogarászta.

Azt tervezte, így zárja majd be az ajtót. Mivel 
azonban pont ekkor olvasta a bálnaénekes va
rázsigét, egész más történt.

Tinka bedugta a fejét a szobába. Rögtön felhúz
ta a szemöldökét, száján pedig egy halk óh! sza
ladt ki. Lizi nem tudta eltitkolni, hogy éppen egy 
varázslás kellős közepén tartott. Keze még mindig 
a magasban volt, hüvelyk- és kisujja kinyújtva.

-  Mióta vagy ilyen szorgalmas? -  kérdezte 
Tinka. Hangjában gyanakvás csengett.

Lizi éppen közölni akarta vele, hogy jobb len
ne, ha elhúzná a csíkot, de amikor kinyitotta a 
száját, csak ennyit tudott mondani. -  Huuuu- 
uaaaaannuuuuuoooooooooooo.
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Nehéz lenne megmondani, melyikőjük lepő
dött meg jobban.

-  Hogy mondod? -  kérdezte Tinka.
-  Niiiiioouaaaaaa... -  Lizi összeszorította a 

száját. Olyan grimaszokat vágott, mintha valami 
belement volna a szemébe, közben por került 
volna az orrába, és bogár repült volna a fülébe. 
Aztán újra próbálkozott. De az egyetlen, amit ki 
tudott nyögni, csak ennyi volt: -  Guuuu- 
uaaaaaaoooo...

Tinka észrevette a kék könyvet Lizi kezében, 
amin még mindig hullámzott a sötétkék tenger
víz.

Az előszobából izgatott rikácsolás hallatszott, 
mintha egy papagáj rikoltozna.

-  Mamariadó! Mamariadó!
A bejárati ajtó mellett a falon egy faszobor ló

gott. Csupasz nyakú, kopaszkeselyűt formázott. 
Ha valaki felbukkant a kertkapunál, a szobor 
életre kelt, és jelentette a lányoknak a látogatót.

A mama csakis Grétát jelenthette. De mit ke
reshet itt?
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Gréta hiába rázta olyan vadul a kaput, ami csak 
akkor nyílt, ha a lányok is úgy akarták. Máskü
lönben zárva maradt. Főleg, ha neveletlen fiúk 
akartak bejutni rajta. Úgy tett, mintha kinyílna, 
de aztán félúton mindig beszorultak és jó ideig 
kapálózhattak a betolakodók. Ráadásul olyan 
mozdulatokat tett közben, mint egy láncra vert 
kutya, ami éppen elfogta a betörőt.

A macskás kerítés már most halkan, ám annál 
fenyegetőbben kezdett fújni, Gréta ugyanis min
denáron fel akarta tépni a kertkaput.

-Jövünk már! -  kiáltotta ki Tinka az ajtón, in
tett Lizinek, hogy kövesse, aztán a kacskaringós 
úton elindult a bejárat felé. Csak az utolsó kanyar 
után látszott a bokrok és fák közt a kertkapu.

-  Tinka, szorul a kapu! Nyisd ki, beszélnem
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kell veletek! — Gréta szeme vadul villogott. Úgy 
kapkodott levegő után, mint valami partra vető
dött pisztráng. Tinkát rögtön elfogta a félelem, 
nehogy megint elájuljon az anyukája, mint az
nap reggel. Úgyhogy gondolatban megkérte a 
kaput, hogy nyíljon ki, és eressze be Grétát.

A kapu -  bár némileg meg volt lepve -  kitá
rult. Gréta bebotorkált, Tinka pedig kinyújtotta 
a karját, hogy elkapja. Gréta jobb kezén Dávid 
csüngött, aki nagyon savanyú arcot vágott.

-  Nem akarok a lökött nővéreimhez menni! 
-  nyavalygott. -  Tévét akarok nézni! A vidám 
sárkányt!

Tinka bátorítón rámosolygott.
-  Ha nem leszel azon nyomban szelíd szörny, 

akkor a te lökött nővéred olyan sárkánnyá válto
zik, aki majd jól megperzseli a hátsódat. Látni 
akarod, ahogy tüzet okádok?

Dávid oldalra hajtotta a fejét, és csillogó szem
mel Pinkára nézett. -  Igen! -  hangzott a döntés.

Gréta a mellkasához kapott, és nehezen vette 
a levegőt.

-  Gyere, anya, ülj le! -  ajánlotta Tinka. Nem 
akarta a házba engedni anyját. Az anyák néha 
sasszemmel szúrják ki, ami nem tetszik nekik. 
Biztos észrevenné a nappaliban a polcot, amin
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barna üvegekben olyan por van, mint „Őrölt bé
kaszemölcs'' vagy „Aprított mókusszőr".

Szerencsére még pislákolt a nap. Egy „az lesz a 
legjobb, ha a friss levegőn maradunk!" felkiáltás
sal Tinka a ház mögött álló apró kerti asztalhoz 
és két fémszékhez vezette Grétát és Dávidot.

Hol marad már ennyi ideig Lizi? Szükség lett 
volna a támogatására.

Dávidnak sikerült kiszabadulnia Gréta szorítá
sából és elkezdte felfedezni a kertet. A követke
ző biztos az lesz, hogy megpróbál bejutni a ház-

/

ba. Tinka jól ismerte már. Úgyhogy elkapta a 
pulcsiját és a gallérjánál fogva maga mellett tar
totta.

-  Ne menj sehova, éppen húsevő növényeket 
termesztünk. Az egyik olyan nagy, hogy még té
ged is le tudna nyelni.

-  Azta! -  kiáltott Dávid lelkesen.
Gréta közben lehuppant az egyik fémszékre 

és hadarni kezdett.
-Borisz miatt van. Mindig annyira aggódik 

értem. Igen, mostanában tényleg túl sok volt ez 
nekem. Beismerem. De most már eltúlozza. Min
den betegét megkérdezi, nem tud-e valakit aján
lani nekünk. Ma este pedig már többen is jönnek 
bemutatkozni. Az előbb csöngetett egy asszony
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és vele akart beszélni. Tinka! -  Gréta sípolva, ne
hezen kapkodta a levegőt. — Tinka, pont úgy né
zett ki, mint aki krokodilokkal birkózik, és úgy 
takarítja ki az oroszlán ketrecét, hogy még az 
éhes oroszlán is bent van.

-  Egy igazi szörnynéni -  közölte Dávid ko
moly arccal. — Biztos engem is megenne.

Mit mondjon erre Tinka? Semmiképpen sem 
akarta felidegesíteni az anyját. Lizi, kérlek, gye
re már, rimánkodott magában. Lizi képes volt rá, 
hogy egy olyan pillanatban, mikor mindenki 
legszívesebben ordítana, valami tréfával álljon 
elő, ami aztán persze mindenkit megnevettet.

Karját a háta mögé rejtve végre felbukkant 
Lizi a ház sarkánál. Egy akkora rágógumit rágott, 
ami -  az állkapocsmozgásából ítélve — nagyjából 
akkora lehetett, mint egy teniszlabda. Üdvözlés
képp odabiccentett Grétának, sőt még meg is 
hajolt előtte, de nem mondott semmit.

-  Lizi! -  örvendezett Dávid, kitépte magát 
Tinka szorításából, és vékonyka karját Lizi dere
ka köré fonta.

-  Kérlek, beszéljetek Borisszái! Lizi olyarí jól 
ért ehhez. Rá hallgat — Gréta biztatón Lizire ka
csintott. -  Mondd meg neki, hogy ne vegye 
ilyen komolyan a bejárónő-keresést. Borisz min-
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dent egyszerre akar elintézni, és még az is lehet, 
hogy felveszi azt a krokodilbirkózót. -  Gréta 
szipogott, és a kőből készült asztallapra támasz
kodott. Mivel Lizi még mindig hallgatott, kö
nyörgő pillantást vetett rá. -  Lizi, kincsem, kér
lek, gyere velem és nyugtasd meg az apádat. Na, 
mit mondasz?

Lizi semmit sem mondott. Egy nyikkot sem.
Gréta szeme megint idegesen rángatózni kez

dett. A bal szemhéja vadul ugrált. -  Hogy lehet 
valaki ennyire közönyös? -  jajveszékelte, és fel
zokogott.

Tinka Lizihez fordult, hogy biztassa egy ki
csit. Némán intett neki, hogy ne álljon már ott, 
és szólaljon meg végre. Lizi folyton a nyelvét 
nyújtogatta és a száját nyalogatta. Grimaszokat 
vágott, az orrát mozgatta és a homlokát ráncol
ta. Végre, egy örökkévalóság után kinyitotta a 
száját.

-  Guuuuaaaaooooooooo — Ez volt minden 
mondanivalója. Gyorsan összeszorította a száját, 
és az éneklő hang ezzel megszűnt.

Gréta öklével akkorát csapott az asztalra, 
mintha szét akarná törni a kőlapot. — Á, szóval 
szerinted ez ilyen vicces!

Dávid döbbenten nézett a nővérére.
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-  Te egy bálna vagy? -  Tinkához fordult és a 
hasára bökött. -  Olyan, mint egy igazi bálna!

Tinka nagyon le akarta tolni Lázit, de semmi 
sem jutott eszébe, ami elég hatásos szidás lett 
volna.

Lizi két kézzel kalimpált, és borzalmas arcokat 
vágott Tinkának, hogy vegye már észre, nem tud 
másképp beszélni. Szerencsére Tinka gyorsan 
rájött, és összeszedte magát.

-  Anya, kérlek, nyugodj meg! Ez csak azért 
van..., ez csak.. mert... Lizi...

-  .. .egy bálna! — segített Dávid.
-  Pontosan! -  Tinka kivételesen hálás volt a 

közbeszólásért. -  Mert Lizi az egyik órára tanul. 
Biológiára. Éppen a bálnákkal foglalkozunk. Már 
egy csomót gyakorolt, és most végre sikerült 
megtanulnia, hogy énekelnek a bálnák. -  Tinka 
megjátszott lelkesedéssel kezdett tapsolni. -  Bra
vó, tényleg nagyon élethű. -  Odabólintott 
Grétának. -  Első osztályú munka, nem?

Gréta úgy nézett Tinkára, mintha földönkívüli 
lenne.

-  Igen, bár szokatlan, mit tanultok manapság 
az iskolában.

-  Menj haza! Lizi majd utánatok megy! -  ígér
te Tinka.
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Óvatosan felhúzta anyját a székről, és a kert
kapu felé taszigálta. — Akkor sziasztok!

-  Jól van, gyerekek! Mihez is kezdenék nélkü
letek! -  Gréta beszállt apró, ősrégi, spenótszínű 
kocsijába. Dávid magától bemászott a hátsó ülé
sen lévő gyerekülésbe, Lizi pedig bekötötte őt.

-  Csináld még egyszer — kérte nővérét.
-  Huuuooooaaaaaaa -  eresztette ki Lizi mély, 

éneklő bálnahangját.
Miután Gréta kikanyarodott, Tinka a házra 

mutatott.
-  Gyerünk vissza, vár a munka. A jövőben pe

dig tartsd magad távol az olyan boszorkány
könyvektől, amik túl bonyolultak neked.

Tinka ment elöl, utána Lizi ballagott. Ronda, 
gúnyos grimaszokat vágott a háta mögött. Ó, de 
gyűlölte, hogy Tinka mindent jobban tud! És ki 
nem állhatta, ha ezt még az orra alá is dörgölte. 
Eddig Lizi még gondolkodott rajta, hogy mesél 
Tinkának a varázsigeíró versenyről. De most 
meggondolta magát. Nemcsak egyedül akart 
versenyezni, hanem egyedül akart győzni is. 
Majd leesik Tinka álla, ha meglóbálja előtte a 
csillagokat hintő varázspálcát.

Mikor negyedóra múlva hazaindult, már tel
jesen biztos volt a döntésében. Ráadásul amek
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kora pechje van, még az is kiderült, hogy Tinká- 
nak kell visszavarázsolnia nővére hangját, mivel 
Lizi egyetlen használható szót sem tudott ki
nyögni. Biztos még akkor is ezt hallgathatja tő
le, mikor már mindketten töpörödött öregasz- 
szonyok lesznek.

Majd meglátod, ki a jobb boszorkány, gon
dolta Lizi dühösen.

Sem Liziben, sem Tinkában nem merült föl, 
hogy valaki áll a háttérben. De az idő vészesen 
fogyott, és egyre csak nőtt a feszültség. A két ti
ni boszinak mindént meg kellett tennie, amit 
csak tudott. A varázsláshoz azonban még szük
ségük volt egy kis segítségre.
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Kockázatos varázslat

Tinka kihasználta Lizi távollétét és a boszor
kánykönyvek közé vetette magát. Egymás után 
bújta a könyveket, és próbált valahogy egy új va
rázsigét kitalálni, amivel megszerezheti a csilla
gokat hintő varázspálcát.

Egymás után jöttek a jobbnál jobb ötletek, de 
egyik sem volt tökéletes. Mikor a kis szögletes 
ablakon át felnézett az égre, az jutott például 
eszébe, hogy milyen csodálatos lenne, ha min
dig olyan időt varázsolhatna, amilyet csak akar. 
Ehhez persze egy hosszú varázsigére lenne szük
ség, amiben minden benne van, ami fontos. Pél
dául: csodálatosan kék ég, felhő sehol, hőmér
séklet 27 fok, szél nincs.

Biztos sok boszorkány örülne egy ilyen va
rázsigének. Ahogy Tinka a kötetek között koto
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rászott, egy kis könyv akadt a kezébe. Ahogy ki
nyitotta, érezte, hogy nedves szél süvít az arcá
ba. Egyes oldalakon villámok csapkodtak, más
hol pedig perzselt a nap. Az oldal alján mindig 
csak egy része volt a varázsigének. Az utolsó ol
dalon pont annak a varázsigének a részletes le
írását olvashatta Tinka, amiről azt hitte, hogy 
most találta ki.

Következő gondolata egy olyan varázsige 
volt, amitől az emberek nevetni kezdenek, aztán 
egy olyan, amitől a tankönyvek anyaga tanulás 
nélkül egyenesen a fejbe száll. Csakhogy már 
ezek a varázsigék is léteztek, és Tinka csalódot
tan állapította meg, hogy a tanulásra vonatkozó 
részt csak 19 éven felüli boszorkányok használ
hatják.

Eszébe jutott a szülői értekezlet. Egyáltalán 
nem tetszett neki, ha arra a képre gondolt, ho
gyan fog Gréta kinézni a többi anyuka mellett. 
Mostanában nem volt valami jó formában, és ez 
meg is látszott rajta. A Schnabel-Meierbeer szü
lők viselkedése garantáltan kínos.

-  És mi lesz, ha mindenki előtt csókolózni 
kezdenek? -  Tinka elcsigázottan csukta be a sze
mét. Az anyukája és Borisz nem olyan régen há
zasodtak össze, és szívesen játszották a szerel
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mespárt. Lehet, hogy egy olyan varázsigét kéne 
kitalálni, amivel egy kis időre elnyelné őket az 
iskola linóleumpadlója.

Nem, pont fordítva. Tinka úgy érezte, mintha 
egyszerre gyulladt volna ki a fejében egy villany- 
körte és szólalt volna meg a csengő. Megvolt az 
ötlet, amire oly régen várt: egy varázsige, amivel 
el lehet tüntetni a ciki szülőket. Feltűnés nélkül 
kell megtennie, hangtalanul, szagtalanul és lát
hatatlanul. A többieknek legyen az az érzése, 
hogy a szülei még mindig ott vannak, a szülőket 
pedig olyan helyre kell varázsolni, ahol olyan kí
nosan viselkedhetnek, ahogy csak akarnak. Ne
kik sem szabad észrevenni, mi történt velük. Az
tán ha lecsillapodnak, újra megjelennek, és min
den olyan lesz, mintha mi sem történt volna.

Tinka elégedetten bólintott. A világ összes ti
ni boszorkánya lelkesedni fog ezért a varázs- /
igéért. Es biztos jó esélye van a győzelemre. Már 
csak össze kell hoznia a varázsigét. Persze le is 
kell tesztelni, ehhez pedig tökéletes alkalom volt 
a szülői értekezlet.

Már csak egy apró akadály maradt: hogy kell 
egyáltalán varázsigét kitalálni, és mit kell tenni, 
hogy működjön is? A bosziképző órán, amire 
korábban járt, sosem volt erről szó. A Boszorká
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nyok Klubjában nem akart kérdezősködni. Az 
olyan lenne, mintha meghívnák egy zongoraver
senyre, és mielőtt odaül a hangszerhez, megkér
dezi, hogy kell egyáltalán játszani rajta.

Schicketanz néni jutott eszébe. Kapcsolatba 
tudott vele lépni, és még csak telefon sem kellett 
hozzá. Tinka a nappaliba sietett, közben meg
botlott az alvó Cosimóban, aki erre rémült nyi- 
vákolással pattant fel. Gyorsan bocsánatot kért a 
macskától, aztán egy fémkeretes tükör elé lépett, 
aminek ovális üvegét nagy, színes virágok szegé
lyezték.

-  Kérem, Schicketanz néni, beszélnem kell 
önnel -  könyörgött Tinka a tükörnek.

Várt egy kis ideig, de semmi sem történt.
— O, buta liba! -  szaladt ki a száján, tenyerével 

a homlokára csapott, és felrohant az emeletre. 
Az oromtető alatt egy fürdőszoba és egy háló
szoba volt, benne baldachinos ággyal. A ház 
többi részéhez hasonlóan a különös fürdőszoba 
leginkább egy barlangra hasonlított. A fehér 
porcelánból készült mosdókagylónak valóban 
kagyló formája, a csapnak pedig aranyhal formá
ja volt. A szintén fehér fürdőkád úgy nézett ki, 
mint egy csónak, a zuhanyrózsa vizet köpő bál
nára emlékeztetett.
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A vécé olyan fehér ülőalkalmatosság volt, amit 
minden oldalról porcelánlevelek és -virágok dí
szítettek. Felette a falon lógott a vécétartály, ami 
úgy tűnt, mintha egy vízzel teli kerek arc lenne. 
Fülében vastag gyűrű lógott, erre volt erősítve 
egy vékony lánc porcelánfogantyúval a végén. 
Fia valaki jobban megnézte, láthatta, hogy olyan 
a formája, mint egy gránátalmának. Tinka hétszer 
húzta meg a láncot. Schicketanz néni elmagya
rázta a lányoknak, hogy így tudják majd elérni.

De hogy lépjen vele kapcsolatba? Tinka ta
nácstalanul huppant le a vécé fedelére és kezére 
támasztotta a fejét. Péntek 12-e volt. Hiába gú
nyolja és szidja is Lizi, 12-e igenis szerencsétlen 
nap.

Odalent valaki kiabált. -  Hahó, halihó! Van 
ott valaki?

Ahogy Tinka leszaladt a lépcsőn, először a sa
ját lábában botlott meg, aztán az utolsó lépcső
fokban, végül a nappaliban újra a láthatatlan 
Cosimóban, aki rosszkedvűen morogva keresett 
magának egy nyugodtabb helyet.

Schicketanz néni volt az. Igaz, nem élőben, 
csak a tükörben. Hófehér, simára fésült hajjal, 
amit a tarkóján kontyba fogott, egy rózsás bőrű, 
apró, idős hölgy nevetett Tinkára.
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-  Tinka, kislányom, hogy vagy?
-  Valamit sürgősen tudnom kell -  hadarta 

Tinka. Eszébe jutott, hogy Lizi bármelyik perc
ben visszaérhet.

-  Legalább annyit mondhatnál először, hogy 
jó napot! -  Schicketanz néni szemrehányón pis
logott.

-  Jó napot! -  vágta rá Tinka, és mély lélegze
tet vett. Aztán belevágott a közepébe. -  Ki kell 
találnom egy varázsigét, és már tudom is, mi lesz 
az, de nem tudom, hogy kell megírni ahhoz, 
hogy tényleg működjön is és igazi varázsige le
gyen belőle, és azért hívtam ide Schicketanz né
nit, hogy ezt elmondja és elmagyarázza nekem, 
de nincs sok időm, mert Lizi semmit nem tud az 
egészről, és csak kis időre ment el, hogy meg
nyugtassa Boriszt.

/
Úgy kapkodott levegő után, mintha egy percig 
víz alatt lett volna.

Amíg Tinka csak mondta és mondta a magáét, 
Schicketanz néni arca egyre komorabb lett.

-  Tinka, kislányom, olyan dolgot szeretnél, 
amitől még tapasztalt boszorkányok is ódz
kodnak.

-  De mit csináljak, mit? -  sürgette Tinka.
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Schicketanz néni habozott. -  Nem akarlak 
megrémiszteni, de ha nem működik a varázs
igéd, az a Folfónia kulcsba kerülhet. -  Kis szüne
tet tartott. Tinka fülében még ott csengett a szó: 
Folfónia kulcs. -  Örökre -  tette hozzá a néni fi
gyelmeztetőn.

A Folfónia kulcs adott Lizinek és Tinkának va
rázserőt. A Boszorkányok Klubjától kapták, kü
lönös formája volt, ráadásul láthatatlan. Minden 
boszorkánynak olyan rejtekhelyen kellett őriz
nie a Folfónia kulcsot, amit csak ő ismer és amit 
biztos, hogy soha senki nem talál meg.

Tinka egyfolytában csak a vécépumpára tudott 
gondolni, az ő Folfónia kulcsukra. Már el sem 
tudta volna képzelni az életét mágikus képessé
gei nélkül. És nem is akarta elképzelni. S bár ez a 
kulcs olcsó kacatnak tűnt, és eldugult vécék tisz
títására használták, akkora ereje volt, amivel a vi
lág összes pénze nem ért fel. Sohasem lehetett a 
világon több Folfónia kulcs 7777-nél. A testvérek 
is csak azért kaphattak, mert Schicketanz néni el
határozta, hogy lemond a boszorkányságról, és 
átadja a kulcsot utódainak.

— D e..., de... nyerhetek egy csillagokat hintő 
varázspálcát! -  mondta Tinka.

— Akkor is jól fontold meg, hogy megéri-e a
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kockázat. Egy új varázsige, még ha csak a fejed
ben él is, működhet rosszul, sőt akár katasztrófát 
is okozhat. Ezt ne felejtsd el.

Tinka megtapogatta a jobb fülét. Reményke
dett, hátha ez majd segít neki egy kicsit meg
nyugodni. A szíve ugyanis úgy dobogott, hogy 
majd kiugrott a helyéből.

-  D e..., de hogy adhatok az új varázsigémnek 
varázserőt? -  dadogta.

Schicketanz néni a tükörből vizenyős, kék sze
mével hosszan nézte Tinkát. Oldalra hajtotta a 
fejét, és úgy tűnt, nagyon gondolkodik valamin.

-  Hát jó -  mondta végül. -  Hát jó, mivel na
gyon felelősségteljes lánynak ismerlek, és tu
dom, hogy nem fogsz belemenni veszélyes dol
gokba, elárulom neked.

Tinkának még a lélegzete is elállt az izga
lomtól.

-  Felírod a varázsigét egy papírra, amit aztán 
az egyik kezedbe veszel. A másikba fogd a Folfó- 
nia kulcsot. Mutass vele hétszer a papírra, rajzolj 
három csillagot a levegőbe, majd végül emeld a 
magasba a Folfónia kulcsot, és mondd hangosan: 
„Úgy legyen!"

-  És utána rögtön ki is próbálhatom a varázs
igét? — Jaj, de izgalmas!
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-  Nem, várnod kell, amíg egyszer fel- és le
megy a nap és csak utána lehet.

-  Nagyon-nagyon óvatos leszek -  bizonygat
ta Tinka többször is. -  Nagyon óvatos. Megbíz
hat bennem. Csak még azt mondja el, milyen 
szavakból állítsam össze a varázsigét. Azt már ér
tem, hogyan tudom majd működésbe hozni.

Schicketanz néni megint habozott. Máskor 
rózsás, sima arca most hirtelen ezernyi ráncba 
szaladt.

-  Tinka, sokkal jobban örülnék, ha nem kísér
leteznél új varázsigékkel.

Tinka duzzogva húzta el a száját. -  Nem bízik 
meg bennem, ugye?

-  Dehogynem, dehogyisnem! -  sietett meg
nyugtatni Schicketanz néni. Egy mély, gondter
helt sóhajtás után folytatta. — A varázsigének 
pontosan le kell írnia, hogy mi történjen. De a 
szavak ne egyszerű szavak legyenek. Találj ki 
újakat, amik hasonlóan hangzanak. Az új szavak
ban azonban minden egyes betű nagyon fontos. 
Ha csak egy nem stimmel, más jelentése lesz a 
varázsigének, és még az is lehet, hogy szörnyű 
következményei lesznek.

Tinka megpróbált mindent megjegyezni, amit 
csak Schicketanz néni mondott.
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-  Egyszer az egyik kolléganőm kitalált egy új 
varázsigét, ami megkönnyítette volna a házi
munkát, mondjuk serpenyő nélkül is meg lehe
tett volna sütni a tükörtojást. Csakhogy egy fél 
szó nem passzolt bele, így nyers tojás kezdett 
záporozni az egyik focistadion fölött. A pályán 
éppen valami nagy meccs zajlott. Mindenki azt 
hitte, hogy az ellenfél szurkolói hajigálják őket 
tojással. A két csapat drukkerei között hatalmas 
verekedés tört ki. A pályán öt játékos elcsúszott 
a tojásfehérjén. Kettőnek eltört a lába, egynek a 
karja, két másiknak pedig betört a feje. Mindket
ten elveszítették az emlékezőtehetségüket, és 
azt hitték magukról, hogy kézilabdások.

Tinka csak fél füllel figyelt. Gondolatban már 
a szülőszelídítő varázsigét tervezgette.

-  A kolléganőm nem csak a Folfónia kulcsát 
veszítette el. Minden emléket kitöröltek a fejé
ből, amit boszorkányként átélt, és kénytelen volt 
vécés néniként dolgozni.

-  Aha -  mondta Tinka szórakozottan.
-  Kérlek, jól fontold meg, hogy tényleg 

akarsz-e vállalni ekkora kockázatot. Az én időm
ben nem volt varázsigeíró verseny a fiatal bo
szorkáknak. Nem is értem, hogy rendezhet ilyet 
a klub.
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-  Igen, köszönöm. Nagyon jó! -  motyogta 
Tinka. Felöltötte „én-tényleg-jó-kislány-vagyok" 
arcát és elbúcsúzott. Úgy döntött, sétál egyet, 
amíg átgondolja a dolgokat.

Schicketanz néni aggódva nézett utána a tü
körből. Nem kellett volna válaszolni Tinka kér
désére. De már túl késő volt.
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Fafeju varázslat

A folyosón, a konyha mellett volt egy ajtó, in
nen nyílt Borisz Schnabel-Meierbeer rendelője. 
Normális esetben nem lehetett zavarni rendelés 
alatt. De ma nem normális eset volt, hanem kivé
teles alkalom. Ezért Lizi is nyugodt lelkiismeret
tel nyitotta ki résnyire a puha, párnás ajtót, hogy 
hallgatózzon egy kicsit.

— Kérem, tartson a madárpóknál valami egy
szerűbb háziállatot -  hallotta apja hangját, 
ahogy egy betegével beszélget. -  Ez már a har
madik csípése ebben a hónapban.

Egy érdes hang válaszolt. — Tartsak inkább 
pitbull terriert? Ha az megharap, akkor az egész 
kezemet összevarrhatja, doktor úr.

Lizi belesett a résen át. A kezelőágyon egy 
nő ült fekete bőrből készült motorosruhában.
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Szenvedő arccal nyújtotta oda bedagadt kezét 
Borisznak. Schnabel-Meierbeer úr ellátta a sé
rülést, és adott a nőnek néhány szem gyógy
szert. Aztán elbúcsúzott a betegtől, és kikísérte 
a váróterembe. Lizi tudta, mindjárt odamegy a 
számítógéphez, és bepötyögi, amivel eddig 
foglalkozott.

Csak erre a pillanatra várt. Besurrant a rende
lőbe, és becsukta maga mögött az ajtót.

-  Apu -  szólt hozzá halkan.
Schnabel-Meierbeer úr, aki nem hallotta,

hogy bement, rémülten csapott a levegőbe és 
penderült meg a forgószékével. Mikor észrevet
te, a szívére szorította a kezét.

-  O, hát csak te vagy az, Lizi. Jól rám hoztad 
a frászt.

-  Hogy érted azt, hogy csak én? -  Lizi úgy 
tett, mintha meg lenne sértődve. Ezt a trükköt 
Tinkától tanulta.

-  Ne vedd a szívedre, nem úgy gondoltam -  bi
zonygatta rögtön az apja. -  Tele van a rendelő. 
Dolgoznom kell. Majd este beszélünk. -  És már 
püfölte is tovább a billentyűket.

-  De én most akarok! — makacskodott Lizi. 
Felült a kezelőágyra, és harangozni kezdett a lá
bával.
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Borisz türelmetlenül sóhajtott, és odafordult 
hozzá.

-  Grétánál most valami nem egészen kerek 
— kezdte Lizi.

Apja felemelte a mutatóujját. -  Ilyesmit meg 
se halljak. Sosem szabad valakinek a testsúlyával 
viccelődni.

-  Apu, úgy értem, csak kivan egy kicsit. Te 
pedig máris felvennél bejárónőnek egy krokodil- 
szelídítőt.

-  Felvennék egy mit? -  Schnabel-Meierbeer 
úr értetlenül csóválta a fejét.

-  Gréta mondta így. Attól fél, hogy felveszel 
egy díjbirkózót vagy valami hasonlót.

-  De én csak azt akarom, hogy minél hama
rabb legyen valaki, aki segít neki!

Lizi megértőn bólintott. -  Ez teljesen világos
ss

és érthető. O csak annyit szeretne, ha kicsit visz- 
szafognád magad.

Schnabel-Meierbeer úr levegő után kapko
dott. -  Senkinek nem tudok a kedvére tenni. Ki
teszem a lelkem, hogy találjak valakit, mert a fe
leségem túl sokat vállal, erre ez is baj. Ha sém- 
mit sem csinálnék, akkor meg az lenne a baj.

Lizi igazán nem akarta, hogy ekkora önsajnála
tot váltson ki az apjából. De bonyolult! Hogy egy
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kicsit jobb kedvre derítse, gyorsan ezt mondta. 
-  O, biztos remekül csinálod. Tényleg nagyon 
kedves tőled -  leugrott az ágy széléről, mellélé
pett, és megsimogatta az arcát. Borisz pont úgy 
nézett ki, mint Cosimo, amikor szeretetre vágyik.

-  De jó, hogy legalább a saját lányom így hisz 
bennem! -  Nem sok híja volt, hogy Schnabel- 
Meierbeer úr dorombolni kezdjen. Lizinek eszé
be jutott, hogy ki kellene használni ezt a remek 
alkalmat valami más téma megvitatására is.

-  Hm, apu, kapunk végre Tinkával mobiltele
font?

Borisz elhúzódott. -  Nem! A válaszom tovább
ra is határozott és végérvényes nem!

Lizi dobbantott egyet. -  Az osztályunkban 
már mindenkinek van mobilja. Nekünk is szük
ségünk van rá. Főleg, ha Angliába megyünk. Kü
lönben hogy hívjunk fel benneteket?

-  Egy telefonfülkéből!
Borisz a rendelő ajtajához lépett, hogy kinyis

sa Lizinek.
-  De képzeld csak el, ellopják a pénzünket a 

városban, a buszjegyünkkel együtt. Nem tudunk 
hazajönni. És akkor lógnunk kell, pedig az tilos!

-  Ilyen vészhelyzet esetére mindig tartok 
pénzt a zsebemben.
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Mivel Lizi nem érte el, amit akart, úgy kezdett 
fortyogni a méregtől, mint a tej, mielőtt kifut.

-  Olyan régimódi vagy!
Borisz megint durcás arcot vágott. Úgy nézett 

ki, mint Dávid, ha duzzog, csak nagyobb kiadás
ban. Lizi a következő pillanatban már meg is 
bánta a dühkitörését, de bocsánatot kérni nem 
akart. Borisz néha reménytelen eset, állapította 
meg magában.

Az ajtó szélesre tárult. Borisz merev arccal állt 
mellette, és hűvösen csak ennyit mondott. -  Eb
ben a családban senki sem hiszi el, hogy képes 
vagyok bármire is. Jó tudni.

Lizi mondani akart még valamit, de nem jutott 
rá ideje. Apja kitaszigálta a folyosóra, gyorsan 
becsukta mögötte az ajtót és belülről bezárta.

Vállát dühösen felhúzva, ökölbe szorított kéz
zel és csikorgó fogakkal bámulta Lizi az ajtó ho
mokszínű párnás borítását, ami minden bentről ki
szűrődő hangot elnyelt. Ebben a pillanatban csak 
egyet kívánt: egy olyan varázsigét, ami a fafejű 
Boriszt lágyszívű szuperapává változtatja, aki lá
nya minden kívánságát kiolvassa a szeméből.

Lizi arcán széles mosoly terült szét. Megvolt 
az ötlet! Biztos sok tini boszi vágyik egy ilyen 
varázsigére. Mindenhol voltak olyan makacs
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szülők, akik nem akartak megvenni egy klassz 
ruhát, vagy ragaszkodtak az olyan korai lefek
véshez, ami még egy újszülöttnek is sok lenne. 
De majd ő, Lizi boszi, az erős, megadja a világ
nak, amire már oly régen vár.- a fafejű szülőket 
megpuhító varázsigét.

Egy pillanat alatt elpárolgott a haragja. Boldo
gan rohant ki az utcára. Rögtön munkához is 
fog. Persze ha tudná, hogy kell új varázsigét ír
ni. Eddig senki sem magyarázta el nekik.

-  Egyszerűen megkérdezem Schicketanz né
nit -  motyogta halkan maga elé Lizi.

-  Mi van, megbuggyantál? -  kérdezte valaki 
mellette. Felkapta a fejét, és egyenesen Isti vi- 
gyorgó képébe bámult. Frankkal és egy másik 
fiúval volt. A fiúnak feltűnően pisze orra volt, 
ami úgy kunkorodott vissza, mintha valaki két 
ujját erősen az orrlyukába dugta volna. -  Nem 
veszélyes — fordult hozzá Isti. — Csak egy kicsit 
dinka. O Frank húga, Lizi.

A fiú röffentett egyet.
Lizi a malacorrára bökött. -  Konnektornak is 

lehet használni?
A srác sértődött arccal rögtön az orrához ka

pott.
-  Hagyd csak rá, Dennis! Mindig ilyen -  mond

86



ta gyorsan Isti, aztán mostohatestvéréhez for
dult, -  De vicces vagy, Lizi. Tényleg nagyon hu
moros.

Lizi lazán vállat vont. -  Jól van, senkiházi! Ti 
meg tipikus fiúk vagytok.

A máskor szószátyár Frank most kivételesen 
beszélni kezdett. -  Dennis klassz, te meg hülye 
vagy!

-  Akárcsak te -  mondta Lizi, azzal hátat fordí
tott nekik. A fiúk döbbenten néztek utána.

Borisz állt a váróterembe vezető ajtónál.
-  Régimódi vagyok? -  kérdezte magától hal

kan. Nem akart az lenni. A saját apját mindig 
olyannak látta, mintha az előző században élne. 
-  Nem vagyok régimódi, de igenis vannak elveim 
és véleményem -  próbálta magát meggyőzni.

Valaki lenyomta kívülről a kilincset. Borisz 
gyorsan hátraugrott, nehogy orrba vágja az ajtó. 
Egy hórihorgas nő, vagy egy fejjel magasabb ná
la, nézett be.

-  Elnézést, doktor úr, de egy kicsit sietek. A be
járónői állásról lenne szó. Megvan még a munka?

-  H m ... és honnan tud róla...?
-  Az ilyen hír gyorsan terjed, és azt hiszem, 

én vagyok, akit keres.
Mielőtt Schnabel-Meierbeer úr bármit is
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mondhatott volna, a nő már bent is volt. Sava
nyú arccal mosolygott, és hegyes orrát zsebken
dőjébe temette. -  A lányai biztosan szeretni fog
nak. Már jól ismernek, és tökéletesen megértjük
egymást./

-  Ol -  mondta Borisz.
A nő bátorítón bólogatott. -  De ahogy meg

tudtam, van a családban néhány fiú és egy házi
asszony is, akinek egy kicsit pihentetnie kellene 
az idegeit. Ez az én szakterületem.

-  Ne mondja, tényleg?
-  Igen. Azt javaslom, tegyünk egy próbát. 

Már holnap kezdeni tudok.
Borisz kicsit meglepettnek tűnt. Másrészt vi

szont tényleg kedvesnek látszott a nő. Ha pedig 
megtalálja a hangot Lizivel és Tinkával, az már 
jó jel.

-  Próbáljuk meg először egy hétig -  javasolta.
-  Benne vagyok. Akkor hétfőn pontban ki

lenckor itt leszek.
A nő indulni készült.
-  Várjon, a fizetés — jutott Borisz eszébe.
-  Nem gond! — A nő a válla felett ránézett. 

— Ön elfoglalt ember, és én nem szeretném to
vább rabolni az idejét. Majd jövő héten megbe
széljük.
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-  Hát jó!
Mikor az új bejárónő már az ajtónál járt, Schna- 

bel-Meierbeer úr még utánakiáltott. -  Egyébként 
honnan ismeri Lizit és Tinkát?

A nő meg sem állt, úgy válaszolt. -  Van egy 
kis házikójuk. És ők az én kis szomszédasszo
nyaim.
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Pikpakk kívánság

Tinka úgy rohant végig az utcán, mint egy fel- 
húzhatós játék, amit túl erősre feszítettek. A fe
jében kezdett összeállni a varázsige, és mint egy 
giliszta, egyre hosszabb lett.

-  Anyának és Borisznak el kell tűnnie -  senki 
nem veheti észre -  úgy kell érezniük, mintha egy 
szép álomban lennének. -  A varázsige harmadik 
részét azért tette hozzá Tinka, mert elég rossz 
volt a lelkiismerete. Ha már elvarázsolja a szü
leit, akkor szeretné, ha legalább kellemes emlé
kük maradna róla, olyan, amit újból és újból át 
akarnak élni. Úgy tűnik, gyakran szükség lesz a 
varázsigére. Ez a kis kiegészítés olyasmi, mint a 
görkorcsolyázóknak a térd- és könyökvédő. De 
a varázslásnak ezzel még nincs vége. így hangzik 
tovább: — És ha elmúlik a veszély, hogy bármi kí-
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nosat tehetnek, akkor újra jelenjenek meg ma
guktól.

Kicsit hosszú, gondolta Tinka. Vagy egy 
percig tartana, mire végigmondja. Túl hosszú 
és feltűnő volt. De még egyébként is át kellett 
írnia a szavakat, hogy jobban hangozzanak. 
Mire háromszor megkerülte a parkot, több öt
let is az eszébe jutott. Mivel nem akart semmit 
elfelejteni, gyorsan varázsolt magának egy go
lyóstollat és egy jegyzetfüzetet. Ezt írta bele: 
-  Anyapa pikpakk el (ez az anya és az apa he
lyett van) -  nem is tűnik fel -  de jó helyre juss 
(ez azt akarja jelenteni, hogy valami kellemeset 
éreznek a varázslás alatt) -  jöhetsz vissza, ha 
nincs susmus.

Elégedetten újra és újra elolvasta, amit kita
lált: „Anyapa pikpakk el, nem is tűnik fel, de jó 
helyre juss, jöhetsz vissza, ha nincs susmus." 
Úgy hangzott, mint egy varázsige az egyik bo
szorkánykönyvből. Tinkának kétsége sem volt, 
hogy működni fog. Büszkén simított végig a 
jegyzetfüzeten, aztán a boldogságtól még egy 
csókot is nyomott rá. Fantasztikusan érezte ma
gát. Ez a varázsige garantáltan első helyet jelent, 
és az övé lesz a csillagokat hintő varázspálca. Ez 
lesz az ő megmentője. És nemcsak a szülői érte-
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kezleten, hanem még egy csomó alkalommal. 
Néha rohamszerűen tör rá a szülőkre, hogy ci- 
kisek legyenek. Lehetőleg akkor, ha az osztály
társak vagy a barátnők is a közelben tartózkod
nak, akik aztán később ezen gúnyolódnak, és 
boldogok, hogy az ő szüleik szerencsére nem 
ilyenek.

A hazautat Tinka jókedvűen ugrálva tette 
meg. Elégedetten fütyörészett. Útközben egy 
buszmegállóban észrevett egy órát. Már majd
nem fél hat volt, Lizi biztos rég visszaért. Amíg 
a házban volt, Tinka nem tudta elővenni rejtek
helyéről a Folfónia kulcsot, hogy működésbe 
hozza a varázsigéjét. Vagy sikerül megszaba
dulnia Lizitől, vagy hétfőn titokban vissza kell 
jönnie a boszorkányházba, hogy elvégezze a 
munkát.

Mire Tinka a Kristály utcához ért, megint kez
dett beborulni. A kapu nagy lendülettel nyílt ki 
előtte. A fák, amin zsenge, világoszöld levelek 
hajtottak, ágaikkal integetve üdvözölték. Tinka, 
aki már rég hozzászokott ehhez, visszaintegetett.

Cosimo jött szembe a kertben, és méltatlan
kodva nyávogott.

-M i a baj, kicsikém? -  Tinka lehajolt és fel
emelte. A macska izgatott hangokat hallatott, és
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egész testével a kerítés felé fordult. Tinka a kar
jában tartva visszanézett. Üres volt az utca. Jött 
volna valaki? Vagy kiszállt egy kocsiból?

Az utca túloldalán egy alak lapult, aztán ösz- 
szegörnyedve futásnak eredt. A szürke, alkonya
ti fényben Tinka csak az árnyékát látta. A moz
gása csakis azt jelenthette, hogy ez a valaki fi
gyelte őt, és nem akarta, hogy ő is észrevegye. 
Cosimóval a kezében Tinka visszaszaladt a ka
puhoz. Kilépett a járdára, és látta, hogy bár már 
messze jár, egy lány szalad az utcán.

A lámpák villogva kapcsolódtak fel. A lány 
pont az egyik fénycsóva alá ért, és Tinka most 
már jobban meg tudta nézni: két pipaszár lábacs
ka, rövid szoknya és rövid, tépett haj.

A lány volt az, az iskolából.
Mit kereshetett itt?
Ostoba kérdés volt. Nyilván Lizit és Tinkát 

figyelte, különben minek állt volna a kertjük 
előtt. És a korábbi találkozás sem lehetett vélet
len. A lány őket követte.

Ki lehetett?
És miért követte Lizit és Tinkát?
Hétfőn alaposan utána fogok járni, határozta 

el Tinka. Éppen vissza akart menni a kertbe, 
amikor észrevette, hogy az utca túlsó végén egy
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hórihorgas nő kanyarodik be szigorúan hátrafé
sült hajjal. Rögtön felismerte határozott léptei
ről: szomszédjuk közelített, Lukevszky asszony. 
Tinka semmiképpen sem akart vele úgy találkoz
ni, hogy karján még mindig ott ül a láthatatlan 
Cosimo. Sietni kezdett. A kapunál még egy utol
só pillantást vetett az utcára.

Lukevszky asszony megállt az ismeretlen lány 
mellett. Beszélgetni kezdtek. Kedvesen átkarolta 
a vállát, aztán együtt továbbmentek. Es ami az 
egészben a legfurcsább volt: nem a Lukevszky- 
ház felé tartottak, hanem távolodtak, pont az el
lenkező irányba.

Ezt meg mire vélje?
Cosimo rúgkapálni kezdett, mivel kezdett túl

ságosan melege lenni Tinka karjában. Mégsem 
akarta letenni őt az utcán. Nagyon féltette, ne
hogy elüssék. Tinka még mindig a lányon és Lu
kevszky asszonyon gondolkodott, mikor visz- 
szament a kertbe. Csak akkor engedte el Cosi- 
mot, mikor hallotta a kertkapu kattanását.

Az előszobában, a bejárati ajtóval szemben 
Lizi állt és szélesen vigyorgott. Olyan boldog vi- 
gyor volt, aminek okát Tinka egyelőre nem tud
ta megfejteni.

-  Szia! -  mondta.
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-  Szép jó estét, testvérkém! -  Lizi a szemöldö
két rángatta.

-  Szia! -  ismételte Tinka, aki még mindig nem 
volt biztos benne, miért van ilyen jókedve Lizi- 
nek. -  Van valami újság anyáról és Boriszról?

-  Grétával minden oké lesz. Beszéltem apával. 
Szóba került a mobiltelefon is.

-  A mobil! -  szaladt ki Tinka száján. Teljesen 
kiment a fejéből. Ha nem kapnak hamarosan te
lefont, még jobban gúnyolni fogják őket. — És? 
Sikerült elérni valamit, vagy még mindig nagyon 
ellenzi?

Lizi kinyújtotta a kezét és ki-be fordítgatta a 
tenyerét. -  Az is meglesz. Bízd csak rám. Legfel
jebb majd varázsolunk.

-  Lehet ilyet? Van rá varázsige? -  kérdezte 
rögtön Tinka.

-  Varázsige? Hmmm, nem ismerek egyet sem. 
De ami most nincs, az még lehet később.

Tinka bizalmatlanul méregette nővérét. Telje
sen megváltozott. Nem ismerte azt a Lizit, aki 
nem toporzékolt, káromkodott, hadonászott és 
rohangált fel-alá mérgében. Ha elhallgatott vala
mit előle, hamar rá fog jönni. Lizi ugyanis nem 
tudott titkot tartani.

-  Szomjas vagyok -  mondta Tinka, és kiment
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a konyhába. Cosimo rohant dorombolva mellet
te és a lábát bökdöste. Úgy gondolta, itt az ide
je az újabb tejecskének.

Lizi előre-hátra billegett. A biztos győzelem 
biztos tudatában nézett Tinka után. Először is, 
Tinka ki fog ugrani az új sárga cipőjéből, ha 
Lizi megnyeri a versenyt. Másodszor, majd ak
kor milyen nagyot néz, ha Borisz megveszi ne
kik a legmenőbb mobilt, ami csak létezik, és 
Tinka rájön, hogy ez a nagylelkűség csakis Lizi 
boszorkányképességeinek köszönhető. Es har
madszor, Lizi egyszerűen fantasztikusnak talál
ta magát. Már a kezében volt a cetli, amire fel
írta a varázs igéjét.

így hangzott: „Apanya megbékül, kívánság 
teljesül!" A „megbékül" azért volt benne, hogy 
az apa vagy az anya ne tiltakozzon a varázsige 
ellen, és teljesítse gyerekeik kívánságát. Lizi 
gondolatban megdicsérte magát ezért a remek 
teljesítményért. Meg volt róla győződve, hogy 
ennél hangzatosabb és jobb varázsigét még

A

nem olvasott, hallott vagy mondott. Es még 
csak Schicketanz néni tanácsát sem kellett kér
nie. A boszorkánykönyvek között talált egy 
vékony füzetecskét, amiben benne volt a „Va
rázsige előállítása”. Mindent lépésről lépésre
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követett, így sikerült megírnia a varázsigét. Az 
előbb azért vigyorgott annyira az előszobában, 
mert éppen a nappaliba tartott, hogy elővegye 
a Folfónia kulcsot. Tinka ekkor nyitott be. 
Úgyhogy még kicsit várnia kellett vele, hogy a 
varázsigét működésbe hozza.

A szombat és a vasárnap délelőtt úgy telt el, 
hogy egyikőjük sem tudott a Folfónia kulcshoz 
nyúlni. Tinka és Lizi úgy kerülgették egymást, 
mint Cosimo a kanna friss tejet. Mindketten azon 
töprengtek, mivel küldhetnék el a másikat. De 
semmi olyan indok nem jutott eszükbe, ami elég 
meggyőző lett volna. Mindkét testvér próbált 
úgy viselkedni, hogy ne lehessen rajtuk semmit 
észrevenni. Titkolták izgatottságukat, és úgy tet
tek, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.

Lizi olyan volt Tinka előtt, mint akit kicserél
tek. Kiszimatolta, hogy mostohanővére és egy
ben boszorkánybarátnője eltitkol valamit előle. 
Az amúgy is rossz lelkiismerete egyre jobban 
furdalta. Vajon Lizi rájött, mit tervez Tinka? Le
het, hogy csak megjátssza magát? Csak úgy tesz, 
mintha semmiről sem tudna, hogy ezzel is pró
bára tegye Tinkát? Vagy tényleg fogalma sincs 
semmiről és valami egészen más oka van a visel
kedésének?
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Lizi is észrevette a változást Tinkán, de nem 
tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Tinka 
néha egyébként is furcsán viselkedett. Hol így, 
hol úgy.

Vasárnap, mikor hazafelé ballagtak, útközben 
elmentek a bátor lovag szobra mellett. Bronzból 
készült figura volt, aki egyik kezében kardot, 
másik kezében zászlót tartott. Állítólag 600 éve 
vagy még régebben ő szabadította fel a várost a 
megszállóktól. A lovagot előszeretettel használ
ták a galambok leszállópályának, sőt nemcsak 
szívesen üldögéltek rajta, hanem igen gyakran itt 
könnyítettek magukon is, amitől csupa madárpi
szok volt a szobor.

-  Várj! -  mondta Tinka, és megállt. -  Vagy in
kább menj előre, én is mindjárt megyek.

Lizi egy pillanatig eljátszott a gondolattal, 
hogy kihasználja az alkalmat, és titokban visz- 
szasurran a boszorkányházba. Gyors volt, nagyon 
gyors. Csakhogy pont ő, aki mindent kétszer 
olyan gyorsan csinált, a varázsige működésbe 
hozását teljes nyugalomban akarta befejezni. 
Nem csúszhatott bele hiba. Az útmutatóban 
ugyanis egy figyelmeztetés is állt, ami azóta 
pirosán villogó feliratként folyton a fejében 
ugrált:
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Nem, Lizinek mindenképp nyugalomra volt 
szüksége. Úgyhogy továbbment, de néhány lé
pés után visszafordult Tinkához, aki még min
dig ugyanott állt, és valamit nagyon mereven 
nézett. Lizi követte a pillantását. Tinka a lovag 
fejét bámulta, jobban mondva felnyitott sisak
rostélyát.

Egy szürke-fehér mintás galamb éppen a sisak 
csúcsán tipegett.

Tinka orra felett mély ránc keletkezett. Nem 
tudta levenni szemét a lovagról.

— Te meg mit csinálsz? -  kiáltotta oda Lizi.
Tinka rémülten rándult össze. Elvörösödött és 

zavartan mosolygott. Nem, nem akarta elmon
dani Lizinek az igazat, hogy néha jóslásra hasz
nálja a lovagot. Például néhány hete azt kérdez
te tőle, rámosolyogjon-e a suliban Benedekre, 
aki olyan édes volt. A jósláshoz már csak egy ga
lambra volt szükség. Ha rátojt a lovag orrára, ak
kor az azt jelentette, hogy IGEN, de ha a fehér
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paca a lovag nyakán landolt, az egyértelműen 
NEM volt.

Tinka most arra használta a galamb-kaki-lo- 
vag-jóslást, hogy beavassa-e titkába Lizit. Ag
gódott a válasz miatt. A galamb bizonytalanul 
totyogott a sisakon. Ha elrepül anélkül, hogy 
bármi jelet is maga után hagyna, az balszeren
csét jelent. Legalábbis a Tinka felállította sza
bályok szerint. Eddig sohasem mondott csődöt 
a jóslás. Benedeknél IGEN volt a válasz, és iga
za is lett. Placcs! A galamb jó nagy kupacot 
eresztett meg — egyenesen a sisak jobb oldalá
ra, ahol a lovag füle volt. Eddig ilyen még so
sem fordult elő. Tinkának nem volt megfejtése 
erre az esetre. Akkor most mi legyen?

-  Csak nem az a galamb hipnotizál téged így 
a mágikus madárkakival? -  gúnyolódott Lizi.

Tinka elkapta a pillantását, és követte nővérét. 
Elég furán hangzott, ahogy magyarázkodni kez
dett. — Ez a lovag mindig bámulatba ejt. Olyan 
bátor volt.

Lizi erőltetett komolysággal bólintott. -  Biz
tos a sisak miatt van. Megvédi minden súlyos 
dologtól, ami fentről érkezik és a fején landol
hat. Lehet, hogy neked is ilyen sisakot kellene 
hordanod.
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Tinka annyira el volt foglalva saját gondola
taival, hogy azt sem tudta, mit válaszol. -  Úgy 
gondolod? Jól állna, nem?

A tesómnak elment az esze, gondolta Lizi, de 
ezt már nem mondta.
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Edeltraud asszony 
színre lép

Egy óra múlva Lizi meg volt róla győződve, 
hogy az elmebaj valószínűleg örökletes a Schna- 
bel családban. Nem csoda, ha Tinkának hiányzik 
egy kereke. Hiszen pont olyan, mint Gréta.

Ahogy a lányok hazaértek, Grétát a nappali
ban találták. Lizi rohant elöl, Tinka szorosan 
mögötte. Mikor észrevették, hogy néz ki Gréta 
és mit csinál, Tinka első reakciója az volt, hogy 
sarkon fordul, kirohan, és becsapja maga mögött 
az ajtót. Nem tudta, így eltüntetheti-e ezt az el
képesztő látványt, ami elé tárult, vagy csak így 
próbál elmenekülni az anyja elől. Ha ebben a 
szerelésben utcára megy, a szomszédok azonnal 
hívják a rendőrséget vagy riadóztatják azt az in
tézetet, ahova az őrült embereket szállítják.

-  Gyere vissza! -  kiáltott ki neki Lizi. Vajon ez
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segélykiáltás volt, vagy azt akarja jelenteni, 
hogy nem is olyan vészes a helyzet? Tinka óva
tosan kinyitotta a nappali ajtaját, de még mindig 
ugyanolyannak látta Grétát, mint az előbb.

Anyja a kanapén állt, ami normális esetben 
tilos volt náluk. Ha olykor Dávid mégis felme
részkedett, azonnal lezavarták róla. Grétán tür
kizszínű, testhez álló dressz volt, tetőtől talpig 
begombolva. Sem Lizi, sem Tinka nem tudta 
elképzelni, hogyan tudta belepasszírozni ma
gát ebbe a szűk ruhába. A hátára egy kis ezüst
színű szárny volt erősítve, aminek a szélére 
tyúktollat ragasztottak. Néhány helyen már el
engedhette a ragasztó, mert igencsak hullatta a 
tollát. Hamvasszőke haját paróka alá rejtette, 
ami láthatóan karácsonyról megmaradt angyal
hajból készült. Jobb kezében egy fakanalat szo
rongatott.

A legmegdöbbentőbb azonban mégis a trikó 
volt. Az egyébként sem túl vékony Gréta úgy 
nézett ki benne mint egy kötözött sonka, ami 
itt-ott kilóg a csomagolásból. Tinka szégyenke
zett anyja széles hátsója miatt, ami ebben a sze
relésben még hatalmasabbnak tűnt, mint bárme
lyik szoknyájában.

— Apu tudja, mit csinálsz? — kérdezte Lizi.
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Gréta zavartan mosolygott. -  Meglepetés 
lesz neki.

A heverő mögött Dávid borzas feje jelent meg.
-  Meglepetés! -  kukorékolta. -  Csibekaki, 

nyúlbogyó, kit érdekel a tesó!
Gréta összecsücsörített szájjal fuvolázta. -  Kis 

szörny, kis szörny, elhallgass, ha nem, leszel szél
kakas -  fenyegetőn megrázta a fakanalat.

-  Nem gondolod, hogy ez régimódi módszer? 
-  kérdezte Lizi nagy lelki nyugalommal. -  Ügy ér
tem, Dávid nekem is folyton az idegeimre megy, 
de túlzás lenne ezért fakanállal elpáholni. Vagy 
azt hiszed, nem fog megismerni ebben a göncben, 
és így nem fog egész életére kihatni?

Tinka elképedve nézett nővérére. Nem is 
hangzott képtelenségnek, amit Lizi mondott.

-  De lányok! -  kuncogott Gréta, és nagy ne
hezen lemászott a kanapéról. -  Lányok, teljesen 
félreértitek! Én csak...

Nem tudta befejezni, mert Dávid hátulról rá
vetette magát és befogta a száját. -  Ne mondd 
el, ne mondd el!

Gréta némán mutogatott, más lehetősége 
ugyanis nem maradt sajnos. Kénytelen volt ma
gában tartani mondandóját.

-  Borisz bármelyik pillanatban hazaérhet. El-
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ment az egyik betegéhez -  magyarázta Gréta, és 
kitipegett a szobából. Tinka nem hitt a szemé
nek, mikor meglátta a lábán a hegyes orrú, szűk 
cipőt. A hosszú fűző keresztbe volt fonva a láb
szárán. Csak nem balettcipő van rajta?

Hamarosan már az egész család együtt ebé
delt A vörös bárányhoz nevű vendéglőben. Ti
vadar, a legidősebb testvér is eljött. Evés közben 
Lizi egyszer csak Tinkához fordult és a fülébe 
súgta. -  Próbáljunk valahogy jelezni neki, hogy 
veszélyben vagyunk, és mentsen meg minket eb
ből a bolondok gyülekezetéből?

Tinka kuncogott, de aztán inkább elhallga
tott. Nem feltétlenül volt vicces, amit Lizi mon
dott. Elég volt, ha Grétára gondolt a türkizszínű, 
kötözött sonkás ruhájában, kirázta a hideg.

— Van egy új barátotok, nem igaz? -  próbált 
Borisz Frankkal és Istivel beszélgetni. Frank egy
szerűen továbbkaszabolta a rántott húsát, Isti 
pedig elhúzta a száját.

-  Borisz, azt hiszem, Dennisre gondolsz. O az 
új ütős a zenekarunkban.

A fiúk zenekarát Éhes Kannibáloknak hívták, 
és a zene, amit játszottak, úgy hangzott, mintha 
néhány megvadult elefánt üres hordókat taposna 
össze.
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-  Utős! Aha, az a dobos, ugye? -  Borisz úgy 
nézett a fiúkra, mint aki dicséretet vár. Frank nyi
tott szájjal kérőzött. Isti nagyot sóhajtott. -  Fe
lejtsd el! Dennis az egyik haverunk, együtt ló
gunk és dumálunk.

-  Ez érdekes. És miről? -  Borisz tényleg na
gyon igyekezett, hogy érdeklődést mutasson a 
fiai iránt.

-  A házi poratkákról. -  Ez Frank felől jött, aki 
lassan megdöntötte a rekordját, ami az egy hét 
alatt kimondott szavakat illeti.

s

-  Es arról, mikor szakad az ég a fejünkre! -  tet
te hozzá Isti. Az asztal alatt egymás lábába csip
kedtek, nehogy elnevessék magukat.

Borisz Schnabel-Meierbeer még szívesen kér
dezősködött volna tovább, de érezte, hogy a 
fiúknak nincs ínyére a dolog, úgyhogy inkább 
hallgatott. Miután megette a halat, amit rendelt, 
közölte a családdal, hogy talált valakit, aki a ház
tartásban segíteni fog nekik.

-  Kérlek benneteket, hogy legyetek kedvesek 
vele -  mondta. Aztán Tinkához és Lizihez for
dult. — Nektek ez igazán kellemes meglepetés 
lesz. Majd meglátjátok, milyen jól választottam.

-  Egyébként hogy hívják? — érdeklődött 
Frank.
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-  Azt kérte, szólítsuk Edeltraud asszonynak 
-  mondta Borisz.

Frank és Isti egymást lökdöste a könyökével, 
kényeskedő, beképzelt grimaszokat vágtak, és a 
nevét tátogták hangtalanul.

Gréta a villájával ide-oda tologatta a rizssze
meket a tányérján. -  Drágám, nem tudtad volna 
legalább bemutatni nekem? -  kérdezte óvatosan.

Schnabel—Meierbeer úr felegyenesedett, és 
összeráncolta a homlokát. -  Holnap úgyis megis
mered. Tegnapelőtt nem volt rá idő. Nagyon sok 
beteg várt még rám -  sértődöttnek tűnt. -  Vagy 
nem hiszed, hogy képes vagyok jó segítséget ta
lálni? -  Úgy kuporgott a székén mint egy plüss- 
maci, amit már régóta nem simogatott meg senki. 
Szomorúan nézett maga elé.

Gréta gyorsan bizonygatni kezdte, hogy tö
kéletesen megbízik benne, és biztos a világ leg
jobb bejárónőjét választotta. Borisz arca újra 
csupa mosoly lett.

Tivadar teljesen felvillanyozódott. -  Ha úgyis 
lesz segítségetek, nem vihetném megint haza a 
koszos ruháimat, hogy azokat is kimossa?

-  Ha Edeltraud asszonynak nem esik majd ne
hezére — szólt közbe Gréta.

-  Kimossa és kivasalja — egészítette ki Tivadar.
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Lizi felkapott egy szalvétát és egy kiskanalat, 
és úgy tett, mintha jegyzetfüzet és golyóstoll 
lennének. -  És mit parancsol még, Tivadar úr? 
Esetleg körömvágást vagy fenéktörlést?

Dávidnál hatalmas sikert aratott. Nevetőgörcs 
tört rá, és annyi paradicsomszószt köpött a fehér 
abroszra, hogy teljesen beterítette. Gréta sem 
tudott elnyomni egy mosolyt, Tivadarnak pedig 
céklavörös lett a feje.

-  Nekem..., nekem nem muszáj ám hazamen
nem, ha folyton csak kigúnyoltok -  duzzogott.

-  Cak, cak, cak, a családtagok mind klasszak! 
— vágta rá Borisz, aki nem akart vitát.

-  Egyél, amennyit csak tudsz, aztán te is job
ban futsz -  költötte tovább Tinka.

-  Ha szomszédod legyőzöd, az ebédet te fő
zöd — tett rá Lizi is egy lapáttal.

Ezt még Frank és Isti sem bírta ki nevetés 
nélkül.

A hazaúton már senki nem gondolt Edeltraud 
asszonyra. Tinka a kisbusz ablakán bámult ki, 
amivel Borisz népes családját fuvarozta, és az el
suhanó fákat, bokrokat nézte. Valami jó kifogást 
keresett hétfőre. Mit mondjon Lizinek, hogy ti
tokban visszaosonhasson a boszorkányházba és 
befejezhesse a varázsigéjét?
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Lizi drótszerű tincseit húzogatta. Töprengés 
közben ezt kezdte rágni. Valahogy el kell terel
nie Tinka figyelmét. Aztán ha tiszta a levegő, 
elrohanhat a Kristály utcába, és végre befejez
heti ezt az egész hókuszpókuszt a Folfónia 
kulccsal.

Haha! Már most elképzelte Tinka arcát, ha ő 
kapja meg a csillagokat hintő varázspálcát, és 
bemutatja testvérének a varázsigét, amivel olyan 
apát varázsol Boriszból, aki minden második hé
ten új mobillal kényezteti a lányait. Tinkának 
tátva marad majd a szája. Akár lehetne ő a Lizi 
Rajongói Klub első elnöke.

Már csak a világ legjobb kifogása kellene. 
Hétfőn fél kettőkor volt vége a tanításnak. Az is
kola előtt egyszerre kezdtek beszélni.

Tinka ezt mondta. -  Még sürgősen el kell 
mennem az állatkereskedésbe, hogy bolhairtó 
port vegyek Cosimónak. Azt hiszem, bolhás, 
mert folyton vakarózik. Nem kell elkísérned, 
majd egyedül elintézem.

Lizi pedig ezt mondta. -  Az lesz a legjobb, ha 
rögtön hazamész és megnézed ezt az Edeltraud 
asszonyt. En megvárom itt Frankot és Istit. Még 
van egy órájuk. Aztán felhívlak, te pedig elmon
dod, milyen otthon a hangulat. Ha Edeltraud

109



asszonynak gyengék az idegei, rábeszélem a fiú
kat, hogy menjenek el inkább ahhoz a Den- 
nishez. Elég, ha csak holnap vagy holnapután 
készítik ki.

-  De a bolhák... — szólt közbe Tinka.
-  Azok várhatnak. Gondolj Grétára. Ha nem 

jön össze a dolog Edeltraud asszonnyal, biztos 
megint lelki válságba kerül. Hát ezt akarod?

Ezzel meg is találta Tinka gyenge pontját. 
Nem, Tinka azt akarta, hogy az anyukája jól le
gyen és mindent, amivel ezen segíthet, meg is 
fog tenni. Remek ötlet volt Lizitől, hogy ellen
őrizzék le az új bejárónő idegeit. Ha Frank 
megint akkorát köp, mint egy láma, Isti pedig 
egy féllexikonnyi utasítást ad neki, lehet, hogy 
Edeltraud asszony rögtön kereket old.

-  Oké, akkor csináljuk így — egyezett bele 
Tinka. — Hívj fel egy háromnegyed óra múlva. 
-  Nagy levegőt vett. -  Ha lenne mobilunk, ak
kor sokkal egyszerűbb lenne a dolog.

-  Fogadjunk, hogy nemsokára kapunk egyet!
Erre már Tinka is felkapta a fejét.
-Tényleg azt hiszed? Kész csoda lenne, ha

Borisz megváltoztatná a véleményét.
-V agy inkább... — Lizi azt akarta mondani, 

varázslat, de a mondat felénél elhallgatott, és

110



csak titokzatosan mosolygott. Nehezen bírta 
megállni, hogy ne fecsegje ki a tervét.

Tinka furcsának találta Lizi célozgatásait. De 
nem volt ideje sokáig töprengeni. Integetett és 
hazaindult.

Lizi megvárta, amíg Tinka eltűnik a sarkon, 
aztán a Kristály utca felé vette az irányt.

Az iskolakapu üvegtáblája mögött egy lány 
állt, és Lizi után bámult. Kezével végigsimított 
rövid, tépett haján, aztán bal cipőjével megva- 
kargatta jobb vádliját.

Már nem kell sokáig várni...
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Vajon tényleg ki lehet úgy szimatolni a szeren
csétlenséget, mint ahogy a vadászkutya megta
lálja a nyomot?

Tinka később sokszor feltette ezt a kérdést.
Ahogy ezen a hétfőn a Schnabel-Meierbeer- 

ház felé közeledett, egyre lassabban vonszolta 
magát. Olyan nehéz volt a lába, mintha ólomból 
lenne.

A ház ugyanúgy nézett ki, mint máskor. Fehér 
épület, hatalmas, fekete zsindelytetővel, amiből 
több tetőtéri ablak is kikandikált. A keskeny élő
kért előtt sötét léckerítés húzódott, a kert ovális 
virágágyásaiban pedig sárga, piros és mélykék 
tulipánok pompáztak.

Az orvosi rendelő ajtajához vezető kapu nyit
va állt. Éppen egy idősebb férfi jött ki, megállás
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nélkül tüsszögött, és hangosan fújta az orrát egy 
kockás, szinte lepedő nagyságú zsebkendőbe.

A Schnabel-Meierbeer család kertkapuja és aj
taja tehát teljesen átlagosnak nézett ki. Tinka 
mégis megtorpant és habozott egy ideig. Mivel 
azonban nem jutott semmi eszébe, miért ne me
hetne be, lenyomta a kilincset, felrohant a há
rom lépcsőfokon, és kihalászta zsebéből a kul
csot, ami egy rézláncon lógott. Benyitott, belé
pett az előszobába, és halkan becsukta maga mö
gött az ajtót.

Néma csend fogadta. Az a már-már szomorú 
csend volt, ami csak akkor érezhető, ha minden
ki elment otthonról. Tinka nem szeretett ilyen
kor itthon lenni. Mindig olyan boldogtalannak 
érezte magát.

Mégsem jött Edeltraud asszony? Még sincs a 
Schnabel-Meierbeer családnak bejárónője?

A konyhában tányérok zörögtek.
Akkor Edeltraud asszony mégis itt van, és az 

ebédet készíti. Tinka letette az iskolatáskáját, ki
hámozta magát a dzsekijéből, egy ellenőrző pil
lantást vetett a tükörbe, megigazította szőke tin
cseit, végigsimított a pulóverén és nadrágján, az
tán bement a konyhába.

Edeltraud asszony szikár, magas nő volt. Még
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Borisznál és Grétánál is magasabb lehet. A fél
lábszárig érő, borvörös szoknyára kockás kö
tényt kötött. A tűzhelynél állt, és a fazekaknál, 
ahonnan sűrű gőz gomolygott, matatott valamit.

Tinkának ismerős volt a szigorú konty.
-  Hahó! — üdvözölte szégyenlősen.
-  O, na, ki van itt? -  fuvolázta Edeltraud asz- 

szony. Hangja mégsem tűnt lágynak, éles volt, 
mint a kés. Eddig Tinka egyetlen embert ismert, 
aki ilyen hangon beszélt.

Edeltraud asszony hozzáfordult. Tinkának el 
kellett kapnia az ajtófélfát, annyira elgyengült a 
lába. Nem tudta felfogni, nem akarta elhinni, 
amit lát.

Az az egy ember állt előtte, akinek hangjával 
még a fémet is el lehetett volna vágni: Lukevszky 
asszony.

Apró szája mézédes mosolyra húzódott. Ösz- 
szecsapta a kezét, úgy nézett Tinkára, mint egy 
jóságos nagymama, aki először látja az unokáját, 
aztán azt suttogta. -  Hát itt van a mi Tinkánk.

Tinka hátralépett. Honnan tudja egyáltalán 
Lukevszky asszony a nevét? És miért mosolyog
így?

-  Biztos éhes vagy már, gyermekem!
Nem, Tinkának teljesen elment az étvágya.
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A boszorkánynővérek fő ellensége, aki nem mu
lasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy megkese
rítse életüket a házukban, hirtelen úgy viselkedett, 
mintha a legjobb barátnők lennének.

Biztos anyagi gondjai vannak, futott át Tinka 
fején. A Lukevszky házaspár tönkrement, ezért 
vállalta el ezt az állást. Lehet, hogy miután itt 
főz és takarít, még valahol mosogat vagy ház
mesterkedik.

-  Na, mi az? Azt hittem, örülni fogsz! -  A méz
édes mosoly ráfagyott volna az arcára. Mikor 
Lukevszky asszony odament hozzá és lehajolt, 
Tinka nem hitt a fülének. Azt mondta. -  Hát nem 
adsz egy üdvözlő csókot a kedvenc szomszédasz- 
szonyodnak?

Tinka százszor szívesebben puszilgatott volna 
egy varacskos disznót!

Az orvosi rendelő ajtaja nagy nyekkenéssel ki
nyílt, és Borisz Schnabel—Meierbeer csattogott 
be a konyhába. Jókedvűen a magasba emelte a 
karját. -  Ez aztán a meglepetés, nem igaz, Tin
ka? Hát találhattam volna jobb bejárónőt? Tud
tam, hogy örülni fogtok.

— Örülni? -  ismételte Tinka sután.
Borisz Lukevszky asszonyra mutatott. -  Hi

szen úgy szeretitek a szomszédasszonyotokat.
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-1 Szeretjük? Ezt meg ki mondta? -  Tinka hang
ja elcsuklott.

-  Hát ő! -  rikoltotta Borisz, aki túlságosan el 
volt foglalva ahhoz, hogy észrevegye Tinka ar
cán a csalódottságot. -  Vissza kell mennem, egy 
mandulagyulladás vár még rám! — És már el is 
tűnt. Az ajtó tompa puffanással csukódott be 
mögötte.

A tűzhelyen valami nagyon fortyogott. Lu- 
kevszky asszony megfordult, és nagy mozdula
tokkal kevert valamit az egyik fazékban, mire 
abbamaradt a fortyogás. Anélkül, hogy Tinkára 
nézne, ezt kérdezte. -  És hol van a kedves nővé
red, Lizi?

Mit mondjon erre Tinka? Nyilván nem az 
igazságot. Egyébként is, pont másik tervre van 
szükség: Lizinek fel kell heccelnie a fiúkat, hogy 
viselkedjenek olyan borzalmasan, ahogy csak 
tudnak. Biztos sikerül nekik Lukevszky asszonyt 
még ma elüldözniük.

-  Miért van Lizi ilyenkor a házatokban? -  hal
latszott a tűzhely felől.

— A házunkban? -  Tinka nem értette a kér
dést. — Nincs a házunkban./

— O, szóval nincs? Biztos vagy benne?
Lukevszky asszony egész végig háttal állt Tin-
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kának. Fáradhatatlanul rázott egy serpenyőt, és 
kotorászott a fazekakban.

-  Igen, teljesen biztos! -  válaszolt Tinka.
-  A helyedben én nem lennék ennyire meg

győződve róla.
Ez meg mit jelentsen?
-  Lizi még az iskolában van.
-  Ezt ő mondta?
Tinka úgy érezte, nem kap levegőt. -  O ... ő 

mindjárt... telefonálni fog.
Lukevszky asszony a válla fölött nézett rá. 

Szeme gúnyosan és közben mégis szánakozva 
villogott.

-  Akkor várj csak a hívására!
Tinka behozta az előszobából a telefont, és 

visszament vele a nappaliba. Letette a kis do
hányzóasztalra, a fotelbe vetette magát, és úgy 
bámulta a készüléket, mintha hipnotizálni 
akarná.

Hívjál, hívjál, könyörgött magában.
A telefon azonban néma maradt. Már vagy öt

ven perc telt el azóta, hogy az iskolában elbú
csúztak egymástól. Tapasztalatból tudta, hogy 
Lizi nem sokat adott a pontosságra. Tinka még
is percről percre nyugtalanabb lett. Újabb tíz 
perc múlva felpattant a párnák közül.
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Lukevszky asszony bedugta a fejét a szobába./
-  Es, jelentkezett? -  kérdezte nyugodt hangon.

-  Mindjárt visszajövök! -  szuszogta Tinka, és 
az előszobába rohant. Most túl hosszúnak és fá
rasztónak találta volna, hogy egészen a Kristály 
utcáig fusson. Megvárta, míg Lukevszky asz- 
szony, aki közben dúdolva visszament a konyhá
ba, nem figyeli.

-  Szemet becsukni! -  Tinka nagyon koncent
rált, hogy mindent jól csináljon. -  Házat elkép
zelni! -  erősen a cseresznyepiros bejárati ajtóra 
gondolt. Még erősebben. Még jobban akarta a 
képet látni. Lassan felemelte a kezét és kinyújtot
ta a hüvelyk- és kisujját. Erősen egymáshoz ütö- 
gette őket, hogy villámgyorsan a célnál legyen.

Láthatatlan erő ragadta meg a hátánál fogva. 
Nagyon erős, nagyon gyors széllökés hajította 
előre. Erős szembeszél csapott az arcába és süví
tett a fülébe. Olyan érzése volt, mintha néhány 
centivel a föld felett suhanna eszeveszett sebes
séggel. Aztán egy rántással megállt és hátrabil
lent, mint aki egy hirtelen lefékező autóban ül. 
Már ott is lenne?

Ahogy a szempilláján át kilesett, meglátta a 
cseresznyepiros ajtót.

Résnyire nyitva volt.
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Tinka szíve először nagyot dobbant, aztán 
szaporán verni kezdett.

A házból Lizi hangja szűrődött ki. — Tűnj a 
szemem elől, te négy lábon járó katasztrófa. Elég 
már, húzz el vagy az utolsó szál szőrt is leborot
válom rólad.

Felháborodott nyávogás volt a válasz.
-  Hagyd, hogy befejezzem. Kész akarok lenni!
Cosimo hangosan fújt, már-már üvöltve. Úgy

tűnt, nagyon meg van vadulva.
-  Kifelé! El innen! -  szidta Lizi. -  Hagyd abba 

a karmolást. A végén még elejtem a Folfónia kul
csot és kezdhetem keresgélni.

Tinka érezte, ahogy izzadságcseppek jelen
nek meg a szája fölött. Gyorsan letörölte a kéz
fejével.

Lehetséges lenne? Tényleg Lizi is azt tervezi, 
amit ő?
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Áruló!

Lizi a boszorkányház nappalijában állt, körü
lötte polcok, tele tégelyekkel, üvegcsékkel és 
zacskókkal. Mindegyik dugig volt a legkülön
félébb porokkal és folyadékokkal. Hol az 
egyik, hol a másik vállát húzta fel, előrehajolt, 
megrázta magát, a bal, aztán a jobb lábát for
gatta, úgy mozgatta a csípőjét, mint egy has
táncos, hozzá morgott és sziszegett. Ha valaki 
látta volna, azt hihette volna, három púpos ka
nálnyi őrölt villamos angolna van a szájában 
összekeverve egy fél üveg kobranyállal, olyan 
vadul rángatózott.

Tinka rögtön látta mindkettőt: Lizi egyik ke
zében egy cetlit szorongatott, ami tele volt 
ákombákom betűvel, a másik kezében egy hosz- 
szúkás, kerek tárgyat tartott, amiről nem lát
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szott, hogy micsoda. Csakis a vécépumpa nyele 
lehet, ami a Folfónia kulcsuk volt.

Tinkának kétsége sem volt. Lizi azon mester
kedett, hogy varázserővel ruházza fel a varázs
igét, amit ő talált ki.

-  Lizi! -  hallotta saját üvöltését. Hangja szem
rehányó és csalódott volt. -  Állj, azonnal hagyd 
abba!

-  Szedd le rólam ezt a szőrcsomót! Teljesen 
elment az esze. Vedd le Cosimót! — jajveszékelt 
Lizi. Azért rángatózott és csapkodott ilyen vadul 
a karjával, hogy lerázza magáról a macskát. Éles, 
hegyes karmai először Lizi nadrágszárába fúród
tak, aztán feljebb mászott, és a hátát kezdte kar
molni.

-  Cosimo, gyere ide! -  parancsolta Tinka. 
-  Vagy két hétig nem kapsz tejet! -  A fenyegetés 
hatott. A macska tompa puffanással ért földet. 
Tiltakozó, reszkető nyávogással rohant Tin- 
kához. Bizonyítékképpen, hogy odaért, hozzási
mult a lábához.

Lizi megkönnyebbülten egyenesedett ki, és 
megpróbálta az amúgy is láthatatlan Folfónia 
kulcsot a háta mögé rejteni. A cetlit feltűnés nél
kül galacsinná gyűrte.

-  A saját varázsigédet akarod működésbe hoz
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ni! -  esett neki Tinka. A méreg lassan elborítot
ta az agyát. Érezte, ahogy fejébe száll a vér, és 
testét elönti a forróság. -  Részt akarsz venni a 
versenyben, hogy megnyerhesd a csillagokat 
hintő varázspálcát.

Lizi rémülten nézett rá.
-  Honnan tudsz te erről?
-  Eltitkoltad előlem! A hátam mögött akartad 

megcsinálni! -  Tinka még sosem tombolt ilyen 
hangosan és mérgesen. Lizi aggódva húzta fel a 
szemöldökét. Sohasem látott Tinkától ekkora 
dühkitörést.

-  Ha hibázol, elveszítjük a Folfónia kulcsot! 
Érted?

Lizi ki nem állhatta ezt a kioktató hangot. 
Széttárta a karját és dühösen kiabálta. — Álljak a 
sarokba, amiért nem kértem engedélyt fenséged
től? Már szellentenem sem szabad anélkül, hogy 
szólnék neked?

-  A boszorkányerőnkről van szó! -  pattogott 
tovább Tinka. -  Egyszerűen kockára teszed.

A fejében egy hang figyelmeztette. -  Hagyd 
abba, Tinka, állj le! Hiszen te is ugyanerre ké
szülsz -  de Tinka megrázta a fejét, hogy ezzel 
hessegesse el a hangot. Ez nála egész más volt. 
Kiváló boszorkány volt, nem pedig olyan szele-
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burdi, mint Lizi. Az ötletei használhatók, jól át
gondoltak voltak, minden kockázat nélkül. De 
Lizinél sosem lehetett tudni. Nem ez lenne az el
ső alkalom, hogy bajba kerül.

A legjobban azonban az árulás miatt haragu
dott. Egyszerűen a háta mögött csinálta volna a ✓
nővére. Es egyébként is, egy szót sem szólt arról, 
hogy részt akar venni a versenyen. Elhallgatta 
előtte, és ez volt a legrosszabb, amit csak tehetett.

-  De 1 inka — szólt közbe megint a figyelmez
tető hang. -  Te is ugyanezt csináltad.

De ez egész más volt! Tinka fittyet hánt a//
hangra. O megtehette ezt, Lizinek viszont nem 
kellett volna.

Ellenséges pillantásokkal méregették egymást. 
Lizinek mély ránc keletkezett a két szeme kö
zött, Tinkának eltorzult az arca, szemöldöke pe
dig viharfelhőként sötétlett az arcán.

Tinka a szája sarkából csak ennyit mondott. 
-  Ügyes vagy, Cosimo. Rászolgáltál az extra adag 
tejre. Megakadályoztál egy igazi katasztrófát.

Cosimo egyetértőn nyávogott. Tinkának gya
nús volt, hogy az előző gazdája bízta meg vele, 
vigyázzon Lizire.

Vagy inkább Tinkára? Lehet, hogy Lizi is be
szélt Schicketanz nénivel?
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-  Miért mondta el egyáltalán neked? -  bukott 
ki Tinkából.

-  Kicsoda és mit? -  csattant fel Lizi is.
-  Schicketanz néni! Azt, hogyan kell műkö

désbe hozni egy varázsigét!
-  Nem mondta el. Egy könyvben találtam 

meg! -  Lizi meghökkent. Szeme két dühös, kes
keny csíkká változott. -  Várj csak, te is ugyanezt 
akartad csinálni? — Lizinek eszébe jutott a bolha- 
irtós történet, amit Tinka a tanítás után akart be
adni neki. -  Cosimónak nincs is bolhája. Ide 
akartál jönni, hogy aktiváld a varázsigédet.

Tinka elhatározta, jobban teszi, ha hallgat.
Lizi megvetőn nézett rá. -  Csak azért vagy így 

felháborodva és haragszol rám, mert hamarabb 
értem ide, mint te.

Tinka még mindig nem szólt semmit.
Egyik lány sem mert engedni vagy akár egy 

kicsit is békülni. Tinka végül ennyit motyogott. 
— Örülhetsz, mert otthon Lukevszky asszony 
vár rád.

Lizi ezt csak egy ostoba tréfának tartotta.
-  A hóbortos apád őt vette fel bejárónőnek.
-  Mert a hóbortos anyádnak teljesen elment 

az esze -  vágott vissza Lizi. -  Kicsit agyalágyult 
szegény! -  megütögette a homlokát. Csak ekkor
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fogta fel, mit mondott Tinka. -  Lukevszky asz- 
szony? -  kérdezte hitetlenkedve.

-  Lukevszky asszony! -  ismételte Tinka.
A közös ellenség hallatán pár másodperc ere

jéig fegyverszünetet kötöttek.
-  Nem hiszek neked! -  Lizi megvetem horkan- 

tott.
-  Akkor nézd meg magad!
Lizi felemelte a kezét, benne még mindig a 

cetlivel és a Folfónia kulccsal. Hol az egyikre, 
hol a másikra nézett, aztán Tinkára tévedt a te
kintete. -  Értem már. Azért akarsz elküldeni, 
hogy beüzemeld a nyavalyás varázsigédet. Mert 
a tiéd biztos megint jobb, mint az enyém. Mert 
te mindig mindent jobban tudsz.

-  Az enyémmel a ciki szülőket lehet el- aztán 
visszavarázsolni — magyarázta Tinka.

-  Az én varázsigém pedig megpuhítja a fafejű 
szülőket, és segít megszerezni a mobilt -  vágott 
vissza dühösen Lizi.

Tinka makacsul csak ennyit mondott. -  Az 
enyém jobb.

Ami ezután következett, nagyon meglepte 
Tinkát. Lizi odalépett hozzá, és a kezébe nyom
ta a Folfónia kulcsot. -  Akkor csináld csak, tojok 
rá. Akárcsak rád. Te képmutató kígyó! -  Apró or
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ra csupa ránc volt a megvetéstől. Aztán ellépke
dett Tinka mellett, és kiment a házból.

Tinka ott maradt a nappaliban Cosimóval. Hir
telen elszédült és lehuppant a szőnyegre. A szoba 
és a néhány bútor, ami benne volt, forogni kez
dett. Mintha a kanapé, a fotel, a szekrények és a 
polcok mind-mind egy körhintán lennének.

Még mindig iszonyú dühös volt Lizire. Hogy 
tehette ezt a testvére?

A hang óvatosan újra figyelmeztette a fejében, 
hogy Tinka is ugyanezt tervezte.

-  Fogd már be a szád! -  förmedt Tinka a hang
ra. Mivel hangosan mondta, Cosimo rémülten 
ugrott el mellőle, azt hitte, hozzá szól.

Tinka a Folfónia kulcs láthatatlan fanyelére né
zett, aztán végigsimított a vécépumpán. A zsebé
ben még ott volt a gondosan összehajtogatott 
papír, amire a szülőszelídítő varázsigét írta. Lizi 
feladta, és valószínűleg ez jobb is volt így. De 
miért kellene Tinkának is ugyanezt tenni? Most, 
hogy Lizi tudta, mit tervez. Most, hogy Lizi így 
tombolt és a következő napokban, sőt talán a kö
vetkező hetekben szóba sem fog állni vele. Most 
már úgyis olyan mindegy volt.

Tinka nagy nehezen feltápászkodott. Mintha 
lelassult volna az idő. A padlót borító szőnye
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gek, a takarók a heverőn és a fotelen, ami még 
mind-mind Schicketanz nénié volt, magukba 
szívtak minden neszt. A nappaliban olyan csend 
honolt, mint egy vattával teli szobában.

Tinka ünnepélyesen felemelte a markát, ami
ben a papírt szorongatta. Összeszedte a bátor
ságát, behúzta a hasát és kiegyenesítette a há
tát. Hétszer a cetlire mutatott a vécépumpával. 
Minden mozdulattal nehezebbnek tűnt a Folfó- 
nia kulcs. Hetedszerre már alig bírta tartani. 
Karjában megfeszült az izom. Minden erejét 
össze kellett szednie, hogy a három boszor
kányszöget, a csillagokat a levegőbe tudja raj
zolni. A Folfónia kulcs úgy húzta le a karját, 
mintha többtonnás súly lenne. De ha már bele
vágott, nem akarta abbahagyni a közepén. Be 
akarta fejezni a művét. Tinka úgy érezte, mint
ha láthatatlan erő irányítaná. Cosimo sem pró
bálta visszatartani, mint az előbb Lizit. Úgy 
érezte, ezzel is beleegyezik, hogy élete első va
rázsigéje annyi energiával teljen meg, amitől 
működni fog. Mikor a magasba tartotta a vécé
pumpát, már olyan nehéz volt, mint egy kisele- 
fánt. Tinka karja úgy égett mint a tűz. Bal lába 
csaknem összerogyott a teher alatt. Minden 
maradék erejét összeszedve sikerült a Folfónia
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kulcsot úgy felemelnie, ahogy azt Schicketanz 
néni mondta. Nehezen zihálva, elcsukló han
gon mondta. -  Úgy legyen! -  Aztán a földre ej
tette a Folfónia kulcsot.

A vécépumpa kétszer visszapattant, olyan ma
gasra, mint egy gumilabda. A fanyél halkan kop- 
pant, aztán csend lett.

— Aááááá! -  Tinka kinyitotta a másik kezét, és 
messzire hajította a cetlit, ami izzó parázsként 
égette a tenyerét. A papír jámboran, mintha csak 
egy puska lenne, amit el kell dugni a tanár elől, 
libegve landolt a kanapén. Gyűröttnek és ned
vesnek tűnt, máskülönben nem látszott rajta 
semmi változás. Tinka nem értette, hogy éget
hette ennyire.

— Cosimo? -  mondta halkan. Teljesen ki volt 
száradva a torka. Innia kellett valamit, úgyhogy 
kiszaladt a konyhába. Mellette a nyávogó Cosi
mo ballagott. Megtöltötte a tejestálkáját, ő pe
dig három pohár vizet ivott meg egy húzásra. 
Utána már egy kicsit jobban érezte magát.

— Cosimo? — kérdezte még egyszer, most már 
valamivel hangosabban. -  Cosimo, szerinted he
lyes volt, amit tettem?

A macska felől csak egyenletes lefetyelést le
hetett hallani. Pici nyelve fáradhatatlanul merült
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el újra és újra a tejben, kis köröket képezve a fo
lyadékon.

Az elmúlt napok rossz lelkiismerete elmúlt. 
Tinkának nem kellett többé azon gondolkodnia, 
meséljen-e Lizinek a versenyről. A testvére min
dent tudott, és ugyanazt tette volna, mint ő.

Azzal az egy különbséggel, hogy az én varázs
igém működik, az övé meg nem, próbálta Tinka 
megnyugtatni magát. Folyton ezt ismételgette, 
mégsem tudta teljesen elhinni. Új, másfajta lelki
ismeret-furdalás kerítette a hatalmába. Sokkal 
rosszabb volt, mint az előző. Mi lesz, ha még
sem jó a varázsigéje? Csak akkor fog kiderülni, 
ha kipróbálja.

Lehet, hogy túl messzire ment? Lehet, hogy 
jobb lett volna, ha nem merészkedik idáig?

Nemcsak a gondolatai ingadoztak, hanem a 
léptei is. Ha sohasem használja ezt a varázsigét, 
akkor nem is történhet semmi rossz. Ezzel pró
bálta megnyugtatni magát.

Még mindig bizonytalan lábon hagyta el a bo
szorkányházat. Kilépett az utcára, és elbotor
kált. Nem volt ereje most hazavarázsolni magát.

Mögötte kinyílt a szomszéd kert kapuja. 
Lukevszky úr lépett ki az utcára, felmálházva be
vásárlókosarakkal és -zacskókkal. Mögötte fele
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sége ballagott, aki úgy rázta a kocsikulcsot, 
mintha csengő lenne.

Tinka körül még minden le volt lassulva. 
Lukevszkyékat észre sem vette. Lukevszky asz- 
szony megfordult az autóval, és elhajtott az el
lenkező irányba.
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-  Ez meg micsoda? Kórház? -  Isti úgy ballagott 
végig az előszobán, a nappalin és a konyhán, 
mintha még sosem járt volna ott. Mindenhol 
erős fertőtlenítőszag terjengett. A szőnyeg min
den egyes rojtja ki volt egyenesítve, a bútoron és 
a párnákon egyetlen folt sem látszott. A konyhá
ban Isti majd elájult. A szekrény, az asztal, sőt 
még az ajtók is úgy csillogtak-villogtak, hogy 
mindben látta a tükörképét. Olyan érzés volt, 
mintha a tükörútvesztőbe tévedt volna.

A hálószobákból mező illata csapta meg, min
den ágy újra volt húzva, és még a Dávid szobájá
ban uralkodó szokásos káosz is a múlté volt. Az 
összes játék katonás rendben sorakozott a polco
kon és a játékosládában. Egyetlen mesekönyv sem 
lógott ki egy milliméterrel sem a többi közül.
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Lukevszky asszony úgy lebegett le a lépcsőn 
Lizihez, mint valami szikkadt tündér. Lizi úgy 
meredt rá, mintha szellemet látna.

-  Szép jó napot, kedves gyermekem! -  üdvö
zölte Lukevszky asszony olyan barátságosan, 
ami az ő szájából nagyjából úgy hangzott, mint
ha egy zongorából trombitahang szólna. -  Tud
tam, mennyire fogsz örülni, ha itt látsz.

Tényleg nagyon ritkán fordult csak elő, ebben 
a szempillantásban mégis megtörtént: Lizinek 
elakadt a szava. Csak állt egy helyben, és úgy bá
mult Lukevszky asszonyra, mintha most poty- 
tyant volna le az égből vagy lépett volna ki egy 
űrhajóból.

Lizi mögött Gréta jelent meg kézen fogva Dá
viddal. Még Schnabel—Meierbeer asszony is úgy 
nézett körül, mintha egy idegen házban járna.

-  Hogy tudta ezt megcsinálni? És ennyi idő 
alatt? -  álmélkodott.

Lukevszky asszony szerényen rezegtette a 
szempilláját. -  A, nem nagy ügy.

Borisz vágtatott be az orvosi rendelőből, meg
puszilta Gréta arcát, és annyira boldog volt, 
hogy bevált az új bejárónő, hogy hajszál híján 
még Lukevszky asszonyt is megcsókolta. Lizi 
csak egy szigorú „Apu!" felkiáltással tudta megfé
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kezni. Borisz szégyenlősen mosolygott, vállat 
vont, és azt mondta. -  Holnaptól pedig legyen 
szíves, az ebédet is készítse el, ha nem gond.

-  Az étel a tűzhelyen van, és már csak meg 
kell teríteni -  válaszolt Lukevszky asszony. Kili
begett az előszobái ruhásszekrényhez, leakasz
totta a teljesen átlagos, homokszínű kabátját és 
belebújt. — Akkor holnap reggel kilencre jövök, 
ha megfelel.

Borisz és Gréta lelkesen bólogatott. így szo
kott bólogatni Dávid is, ha megígérik neki, hogy 
még egy adag fagylaltot vagy pudingot kap.

Mikor Tinka hazaért, Gréta éppen ebédelni 
hívta a családot. Sötétkék szalvétával volt meg
terítve, az asztal közepén pedig szintén sötét
kék virág állt. A zöldségszószos spagetti még 
Dávidnak is ízlett, akinek máskor a vaníliafagyi 
kivételével mindenre csak ennyi volt a vélemé
nye: -  Pfuuuj -  vagy: -  Boáááá!

Tinka és Lizi mint mindig, most is egymás 
mellett ült. Tinka titokban többször is rálesett 
nővérére, de semmi biztatót nem látott az arcán. 
Mintha Lizi egy maszk mögé bújt volna. Arciz
ma dühösen rángatózott. Néhány hajtincse úgy 
állt el a fejétől, mintha összepödört tüske lenne.

Lizi az ebéd alatt egyszer sem nézett Tinkára.
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Sőt egy szót sem szólt hozzá. A szülőknek fel 
sem tűnt a feszültség a két lány között. Borisz 
teljesen el volt foglalva azzal, hogy megütötte a 
főnyereményt, mikor a bejárónőt felvette, Gréta 
pedig folyamatosan dicsérte érte.

A délután hátralevő részéről, az estéről és a 
másnap délelőttről ezt lehetne elmondani.

A beszélgetések száma Tinka és Lizi között:
N U LLA .

Lizi dühös tekintete Tinkára:
V É G T E LE N .

Tinka kérdő pillantása Lizire:
T Ö B B  IS.

Lizi gonosz gondolatai boszorkánybarátnőjéről: 
N A G Y J Á BÓ L E G Y  D A R A B  M IN DEN 
P E R C B E N .

Tinka megnyugtatja saját magát, hogy mindent 
helyesen tett, és az egész Lizi hibája:
N A G Y J Á BÓ L E G Y  D A R A B  M IN DEN 
P E R C B E N .

Tinka szomorú sóhajtozása, hogy most már 
semmi sem lesz olyan, mint azelőtt:
KILEN C .

Ugyanez Lizi tol.
E G Y  SEM.
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Tinka Lizi szemében nem volt több zöld, át
látszó ködnél.

Lukevszky asszony kedden is végigsuvickolta 
a Schnabel-Meierbeer-házat. Nem volt utána 
több koszos ruháktól kibuggyanó szennyestartó, 
és a szekrények is újra megteltek.

Tanítás után a testvérek rögtön kétfelé indul
tak. Lizi a Kristály utca felé vette az irányt, Tin
ka hazament. Mikor látta, hogy Lizi a boszor
kányház felé lépked, úgy érezte, vissza kell hív
nia. Aztán mégsem tette.

Lehet, hogy jobb lenne, ha Lizi is beüzemelné 
a varázsigéjét. Akkor legalább meglátná, mi sül ki 
belőle. Még az is lehet, hogy működne. Ha pedig 
nem, akkor tönkreteszi mindkettőjük boszor
kányéletét. És akkor örökre vége a barátságuknak.

Hazaérve a konyhában találta Lukevszky asz- 
szonyt. Éppen felemelte a kezét és a tűzhelyen 
álló fazekak fölé tartotta. Mikor Tinka benyitott, 
gyorsan visszahúzta és hosszan törölgette a kö
tényét. Vajon csak Tinkának tűnt úgy, hogy za
varban van?

- J ó  napot! -  üdvözölte Tinka.
Ahogy hozzáfordult, Lukevszky asszony szája 

olyan széles mosolyra húzódott, mint egy nyi
tott boríték.
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-  Szép jó napot, kedveském! Jó napod volt ma 
az iskolában?

Tinka gyanakodva méregette a szomszédasz- 
szonyt, akitől még sohasem hallott ennyi barát
ságos szót.

-  Igen, jó volt -  mondta vontatottan. -  Mi van 
ebédre?

Egy hete még csak rémálom lett volna, hogy 
Lukevszky asszony a Schnabel-Meierbeer család
konyhájában serénykedik.✓

-  O, úgy gondoltam, pizzát sütök!
Tinka Lukevszky asszony mögé nézett a tűz

helyre. Mióta kell a pizzát fazékban főzni? 
Lukevszky asszony észrevette a pillantását, és 
hátsó részét egy kicsit arrébb tolta, hogy elállja 
Tinka elől a kilátást. Még mindig mosolygott, és 
a szempilláját rezegtette. Kínos csend lett. Né
hány másodperc múlva, ami örökkévalóságnak 
tűnt, végül Lukevszky asszony előrehajolt, a szá
ja mellé tette a kezét, és cinkosan ezt suttogta. 
-  Meg tudom érteni, hogy te és a nővéred olyan 
szívesen vagytok a saját házatokban.

-  O, igen? -  Tinka selymes, szőke hajának vé
gével játszott.

-  Néha már kínosak a szüléitek, nem gondolod?
Tinkának elkerekedett a szeme. Biztos, hogy
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jól hallotta? Már Lukevszky asszony is cikinek 
találja Boriszt és Grétát? A nő, aki folyton ke
resztbe tett Lizinek és Tinkának, ugyanazt érzi?

Pinka azonban nem érzett kedvet hozzá, 
hogy igazat adjon neki és kipletykálják a szüleit. 
Ilyenről maximum a barátnőivel beszélt, nem pe
dig olyasvalakivel, aki ötször annyi idős volt, 
mint ő. Úgyhogy rövid biccentéssel elintézte a 
dolgot, és kiment a konyhából.

Eszébe jutott a szülői értekezlet. Kihalászta 
zsebéből az összehajtott cetlit, amire felírta a va
rázsigét. Persze már rég tudta kívülről is, és visz
ketett a tenyere, hogy kipróbálhassa végre. Vala
mi azonban visszatartotta. Talán a félelem, hogy 
rosszul végződik dolog?

Egyáltalán, végződhetett rosszul?
Tinka gyomrát valami összehúzta, és ebben 

most kivételesen nem a túl szoros nadrágtartó 
volt a ludas.

A szülői értekezlet hét órakor kezdődött. Borisz 
fél hét után nem sokkal felkiáltott az emeletre, 
hogy elkészült-e már Tinka és Lizi. Gréta is ha
marosan megérkezik, csak előtte még elhozza 
Dávidot az óvodából, ahol valami speciális fog
lalkozásra jár.
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Szótlanul és anélkül, hogy egymásra néztek 
volna, ment le Lizi és Tinka a lépcsőn. A kony
hában Frank, Isti és Dennis éppen az ebédről 
maradt pizza maradékát pusztította el. Mivel 
Lukevszky asszony túl sokat sütött, erősítésnek 
elhívták Dennist is. Be sem kellett nézni a kony
hába, rögtön tudni lehetett, ki eszik bent: a han
gos csámcsogás és a néha felharsanó, morzsa
köpködő röhögés elárulta, hogy ezek csakis a 
fiúk lehetnek.

Megcsörrent a telefon az előszobában. Borisz 
vette fel. Néhányszor ezt mondta. -  Aha! Értem! 
Igen, persze! -  aztán letette a kagylót.

-  Előbb kell indulnunk, Gréta késni fog, és 
csak utánunk jön! -  magyarázta a lányoknak.

Egész út alatt egyetlen szót sem szóltak. Lizi a 
bal oldali ablakon bámult ki, Tinka a jobb ol
dalin, Borisz gondolatai pedig még mindig a be
tegei körül jártak.

Az iskola előtt a lányok osztálytársai és szüleik 
várakoztak. Tinka észrevette Gabit és az anyját, 
aki úgy nézett ki mellette, mintha a nővére len
ne. Megigazította testhez álló ruháját, ami talán 
túl elegáns is volt egy szülői értekezletre. A kis 
ezüstszínű retikül elárulta, hogy Gabi anyja való
színűleg még egy partira is hivatalos aznap. Gabi
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gyakran és szívesen hencegett vele, hogy szüleit 
a legelegánsabb partikra hívják.

Anna lófarokba kötött haja ugyanúgy ugrált 
fel-le, mint máskor. Anyja pont így kötötte fel a 
haját, apja pedig éppen Léna apjával folytatott 
elmélyült beszélgetést. Anna apja laza farmert és 
bőrdzsekit viselt, a kis Léna apja viszont inkább 
egy medvére hasonlított, aki minden reggelt úgy 
kezd, hogy fatörzseket dönt ki. Pulóvere alatt ki
dagadtak az izmai, ezt ráadásul szívesen muto
gatta is.

Borisznak többször is neki kellett veselkednie, 
hogy a család kisbuszát be tudja préselni az 
egyik parkolóhelyre. Mindhárom Schnabel- 
Meierbeer kiszállt, és odament a többiekhez.

Frida odakiáltott nekik. — Még be van zárva a 
kapu. Hurrikán még nincs a láthatáron.

Egy sötét öltönyös, nyakkendős férfi állt mel
lette. — Hogy érted azt, hogy hurrikán? -  kér
dezte élesen. Nyilván Frida híresen szigorú apu
kája volt. Frida gyorsan elmagyarázta neki, hogy 
ez Reingard tanárnő gúnyneve, aki sohasem 
megy rendesen , hanem mindig pörög és rohan, 
valahogy úgy, mint a hurrikán.

Tinka szeme Borisz kitérdesedett kordnadrág
jára és kinyúlt kardigánjára tévedt. Bár már idáig
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is tudta, most megbizonyosodhatott felőle: 
egyik apuka sem volt olyan régimódi, ósdi ru
hákban, mint az övé.

Schnabel-Meierbeer úr megütögette Lizi vál
lát és azt mondta. -  O, milyen szerencse, hogy 
most meg is kérdezhetek néhány szülőt. — Aztán 
odalépett Gabi szuperelegáns anyukájához, aki 
éppen az orra púderezésével volt elfoglalva.

-  Borisz Schnabel-Meierbeer -  mutatkozott 
be, és kezet nyújtott. Mivel Gabi anyja egyik ke
zében a zsebtükröt, a másikban pedig a púderpa
macsot tartotta, úgy nézett Borisz kezére, mint
ha egy nedves kesztyű lenne. Borisz kínos kö- 
hintéssel húzta vissza a tenyerét. -  Mit gondol, 
szüksége van az ön lányának egy mobiltelefon-

s

ra? En nagyon is ellenzem. De ezt a véleményt 
nyilván ön is osztja.

Gabi anyja a kerek zsebtükör pereme fölött 
úgy vizsgálgatta, mintha legalábbis valami Fi- 
dzsi-szigetekbeli nyelven kérdezte volna.

-  Mobiltelefonra? Egyre? — kérdezte füstös 
hangon. — Nem, a lányomnak nem EGY mobil- 
telefonja van.

Borisz olyan pillantással fordult a lányaihoz, 
mintha azt akarná mondani: na, látjátok, ti is hal
lottátok! Gabi anyja folytatta. -  Boldog lennék,
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ha a lányomnak csak EGY telefonja lenne. De 
hét van neki, mert mindig kiköveteli a legújabb 
modellt.

Borisz visszapenderült hozzá. -  D e..., de erre 
semmi szükség!

Az osztálytársak kíváncsian fordultak feléjük. 
Iszonyú kínos volt, amit Tinka és Lizi apja mű
velt.

A lányok még mindig a vén gesztenyefánál 
álltak, ami nyáron árnyékot vetett az iskola bejá
rata fölé, és eszük ágában sem volt odaállni Bo
risz mellé, és úgy tenni, mintha összetartozná
nak.

-  Ha vészhelyzet van, a gyerekek bárkihez 
odamehetnek és szólhatnak neki: Kérem, adja 
kölcsön a mobiltelefonját. Kifizetem a beszélge
tést. Mérje, mennyi ideig beszélek.

Még Frida szigorú apja is úgy méregette 
Schnabel—Meierbeer urat, mint egy porszívó
ügynököt, aki éppen most csöngetett be hozzá. 
1 inka és Lizi hallotta osztálytársaik elfojtott 
kuncogását, és zavarukban hátat fordítottak ne
kik.

Léna komoly hangon kérdezte. -  Ön is így 
csinálja, Schnabel-Meierbeer úr? Ha telefonál
nia kell, egy idegentől kér kölcsön telefont?
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Borisz határozottan rázta a fejét. -  Nem, én el
lenzem ezeket a dolgokat. Károsíthatják az agyat. 
Szívesebben beszélek vezetékes készülékről.

A lányok mindenfelől részvétteljes pillantá
sokkal találkoztak. Frida életében most először 
volt boldog a saját apja miatt.

-  Sok utcai telefon van, ami jó szolgálatot te
het. Szívesen veszek a lányaimnak telefonkár
tyát. Sőt azt sem bánom, ha egy popsztár képe 
van rajta! -  magyarázta Borisz, és helyeslést vár
va nézett körül. Lehet, hogy csak beképzelték, 
de Lizinek és Tinkának úgy tűnt, mintha a Bo
risz mellett állók kicsit hátrébb húzódtak volna. 
A hallgatóság inkább arrébb ment, mintha attól 
félne, Borisz teljesen becsavarodik, és a végén 
még harapni is fog.

Csikorgó gumikkal egy taxi fékezett le. Az 
utas fizetett, de még nem szállt ki. Mindenki biz
tos volt benne, hogy csakis Reingard tanárnő le
het az. Késik, de legalább itt van.

A hátsó ajtó kinyílt, és kiszállt -  Gréta!
Gréta, akin testre feszülő ruha volt. Az a tür

kizszínű trikó, amiben a nappali heverőjén ugra
bugrált. És a nevetséges szárnyacska is rajta 
lifegett. Az egyik siralmasan lógott lefelé, a má
sik minden lépésnél elhullajtott néhány tollat.
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Legalább az ezüstszínű parókát otthon hagyta, 
de helyette így is rózsaszín tolibóbita éktelenke
dett a hajában. Integetve Tinkához és Lizihez 
sietett, közben pedig ezt kiáltotta. -  Jaj, gyere
kek, ne haragudjatok, amiért késtem! Nem tehe
tek róla, beszorult a cipzár.

Úgy hangzott, mintha Gréta külön a szülői ér
tekezletre préselte volna bele magát ebbe az 
idétlen szerelésbe.

Ennyire reménytelen eset lenne?
A szülők és gyerekek beszélgetésének egy 

szempillantás alatt vége szakadt. Gréta akkora 
szenzáció volt, ami mindenkiben kíváncsiságot 
ébresztett. Még ahhoz is túlságosan meg voltak 
döbbenve, hogy valami megjegyzést tegyenek rá.

-  Gréta, kérlek, segíts, a lányoknak tényleg 
nincs szükségük mobiltelefonra! — fordult hozzá 
Borisz, aki egy cseppet sem csodálkozott azon, 
hogy néz ki a felesége.

Gréta üdvözlésképp minden oldalra odabó
lintott, és láthatóan nem érezte szükségét a bo
csánatkérésnek, hogy ebben az elképesztő 
ruhában érkezett. Lábujjhegyre állt, és arcon 
csókolta Boriszt. — O, kis szupermenem — di
csérte meg. A többi szülőnek pedig ezt mond
ta. — A férjemnek vannak elvei. — És mintha ez-
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zel még kihangsúlyozhatná, cuppanós csókot 
nyomott az arcára.

Lizi úgy nyöszörgőit, mintha borzasztóan fájna 
a hasa. Meggyötörtén csukta be a szemét. Nem 
bírta tovább nézni, ahogy a szülei viselkedtek.

Tinka érezte, ahogy az arca lángolni kezd za
varában. Borisz és Gréta szándékosan csinálják 
ezt? Örökre tönkre akarták tenni a lányaikat? Va
jon tudják, hogy még az unokáik sem járhatnak 
majd ebbe az iskolába, mert a hátuk mögött min
denki suttogni és kuncogni fog? Ráadásul min
denki a reménytelenül régimódi és hibbant 
nagyszüleik történetét fogja mesélni.

Lizi kérdezett valamit. Mivel Tinka nem szá
mított rá, hogy Lizi hozzá fog szólni, először 
oda sem figyelt. Csak mikor oldalba bökte és a 
fülébe sziszegett, jött rá, hogy hozzá beszél.

Nem! Ez nem lehet! Biztos csak rosszul hallot
ta. Ugye Lizi nem azt kérdezte, hogy...?
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Hosszú hatás

— Mi van a szülőszelídítő varázsigéddel?
Tinka hitetlenkedve fordult felé. -  Azt kér

dezted, mi van a szülőszelídítő varázsigémmel?
Lizi a szemét forgatta. -  Felfessem neked a fal

ra? Vagy bemondassam a hangosbeszélőn?
-  Megint beszélsz velem! — suttogta 7 inka 

meghatottan.
-  Szöszi, kivételesen gondolkodásra is hasz

nálhatnád azt a fejedben lévő szürke masszát, és 
csinálhatnál végre valamit! -  Lizi Boriszra és 
Grétára mutatott, akik intenzív beszélgetésbe 
elegyedtek a többi szülővel.

-  Nem bizonyított, hogy a mobiltelefonok 
nem bocsátanak ki olyan sugárzást, ami lassacs
kán leépíti az agyat -  tudálékoskodott Borisz. 
Gréta mellette állt, és olyan komoly arccal bólo-
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gatott, mint egy mintadiák, aki szerelmes a pro
fesszorába.

Anna apja egy apró mobilt tartott hatalmas 
kezében, és vigyorgott. -  Egész nap ezen a kis 
gyönyörűségen lógok. Akkor biztos jó nagy 
káosz lehet már odabent! -  A fejére bökött, de
rültséget váltva ki a körülötte állókból.

-  Csináld már! -  fújt Lizi, és dühösen dobban
tott.

Tinka rémülten rándult össze, és ezt dadogta.
— D e..., de nem szabad... mások előtt...

Lizi szeme félelmetesen villogott összehúzott 
szemöldöke alatt. -  Csináld, különben olyan ha
talmas étvágyat varázsolok neked, hogy folyton 
csokoládét eszel, amíg úgy nem gurulsz reggel 
az iskolába mint egy golyó.

Hatott a fenyegetés. Tinka hátat fordított az 
iskola előtt ácsorgó csoportnak. Felkészült a bo
szorkánytapsra, félig lehunyta szemét és ezt mo
tyogta. — Anyapa pikpakk el, nem is tűnik fel, de 
jó helyre juss, jöhetsz vissza, ha nincs susmus!
-  Közepesen erősen összeütögette hüvelyk- és 
kisujj át.

Ujja hegye hideg, nagyon hideg volt. Tinka 
egész teste remegni kezdett. Az izgatottság 
miatt lehet, hogy valamit elrontott?
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Valaki megszorította a karját. Komolyan fájt, 
annyira, hogy még meg is dörzsölgette a he
lyét.

-  Te aztán nem vagy semmi! -  suttogta Lizi 
halkan. Hangjából csodálat hallatszott.

Lassan, nagyon lassan Tinka is megfordult, és 
azonnal elámult.

A szülők és osztálytársak köre ugyanúgy ma
radt. De középen, ott, ahol előbb Borisz és Gré- 
ta állt, most senki sem volt.

-Tényleg eltűntek? -  kérdezte Tinka alig 
hallhatóan.

Lizi nagyon lassan bólintott. -  Elhalványultak 
és szertefoszlottak.

- D e ...  nem vette észre senki? -  Tinka még 
mindig nem hitt saját varázsigéjének erejében.

Gabi anyja befejezte orra púderozását, és egy 
gyors mozdulattal becsukta a lapos dobozkát. 
Anna apja a mobiljával játszott, Léna pedig úgy 
billegett egyik lábáról a másikra mint egy ping
vin. Az emberek mozogtak, a kör üres közepe 
lassan megtelt, és csak a zümmögés hallatszott, 
ahogy beszélgettek.

A boszorkánylányok lassan odamentek a cso
porthoz, és a fülüket hegyezték, hogy hallják, 
miről van szó. Biztos mindenki Gréta és Borisz
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rejtélyes eltűnése miatt suttog, csodálkozik és 
értetlenkedik.

Lizi és Tinka az összes lehetséges beszélgetés
ből elkapott pár szót: receptekről, szépségápolá
si tippekről, a tanárok szidásáról, a magas árak 
miatti nyavalygásról, az osztálykirándulás miatti 
aggódásról, de egyetlen szó sem esett a Scbna- 
bel-Meierbeer házaspár eltűnéséről.

-  Sikerült! -  Tinka a levegőbe csapott örömé
ben. Működött a varázsige, amit ő talált ki. Nem 
volt többé veszélyben a Folfónia kulcs, és Tinka 
átment a nehéz vizsgán.

Megérkezett Reingard asszony is -  mindenki 
legnagyobb meglepetésére -  egy motorkerékpár 
utasaként. Nagy lendülettel leszállt, és lerángat
ta a fejéről a bukósisakot. A motor vezetője 
azonnal gázt adott, és az osztályfőnök sűrű bo
csánatkérések közepette a kapu felé indult.

— Bocsássanak meg, de az autóm defektes lett. 
Szerencsére a szomszédunk el tudott hozni.

A szülők és a gyerekek az iskolába özönlöttek. 
Lizi és Tinka volt az egyetlen, aki apa és anya 
nélkül ült a padba. Reingard tanárnőnek mégsem 
tűnt fel. Csak beszélt és beszélt az angliai kirán
dulásról, arról, mit vigyenek a résztvevők ma
gukkal, milyen családokhoz osztják be őket, és
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mi vár rájuk a nyelviskolában. Néhányszor még 
rá is nézett a Schnabel—Meierbeer lányokra. Tin- 
kának minden egyes alkalommal az volt az érzé
se, hogy megáll a szívverése. De Reingard asz- 
szony egyetlenegyszer sem csodálkozott, amiért 
nincsenek ott a szüleik.

Egyébként sem kérdezte senki, hol van Gréta 
és Borisz. Ahogy kifelé mentek, Anna és Gabi 
csatlakozott a boszorkánynővérekhez, és azon 
tanakodtak, vajon igazságos-e, hogy mindennap 
már fél nyolckor a vendéglátó családoknál kell 
lenniük és azon, hogy biztos lesz diszkóest is, 
ahol angol fiúkkal ismerkedhetnek.

— Tuti egy csomó zsebpénzt fogok kapni -  kö
zölte Gabi.

Anna megrázta copfos fejét. -  Apád nyilván 
külön bankot nyit a te kedvedért Angliában -  tré
fálkozott. Tinkától és Lizitől pedig ezt kérdezte. 
-  És mit szóltak a szüléitek Reingard tanárnő elő
adásához?

Tinka kétségbeesett, sürgető pillantást vetett 
Lizire. Neki kellett valamit mondania, mivel 
Tinkának semmi sem jutott eszébe.

— A mi szüléink... -  kezdte Lizi vontatottan.
— Nem is kérdeztek semmit. Pedig annyira fi

gyeltek! -  jegyezte meg Anna.

149



Lizi és Tinka tanácstalanul nézett egymásra. 
Vajon Anna komolyan beszél?

Szerencsére ebben a pillanatban nevetés har- 
sant fel előttük. -  Igen, szellemek, annak idején 
még a saját tanárainkat is halálra rémisztettük!
-  mesélte hangosan az egyik apuka. -  De ne ve
gyetek rólunk példát, gyerekek! -  Megint nevetés./
Úgy tűnt, Anna elfelejtette, mit akart kérdezni.

Tinka szülőszelídítő varázsigéjének volt egy 
apró hátránya: a lányoknak gyalog kellett haza
menniük. Az első sarok után egyszerre mondták.
-  Megpróbáljuk? -  arra értve, hogy esetleg haza
varázsolhatnák magukat. Ellenőrzésképp alapo
san végignéztek az utcán. A lámpák narancsszí
nű fényében látták, hogy se közel, se távol nincs 
senki. Két parkoló autó mögé húzódtak, hogy 
takarásban legyenek, elképzelték az előszobát és 
boszorkány módra tapsoltak.

Egy kis szél, suhogás, morajlás, zúgás és mikor 
kinyitották a szemüket, csak sötétséget láttak 
maguk körül. Melegebb volt, mint néhány má
sodperce, pizza és orvosi rendelő szaga terjen
gett. Tinka tapogatózni kezdett, megérintette a 
falat, megtalálta rajta a kapcsolót, és felkattintot
ta a világítást.

Megérkeztek! Otthon voltak, az előszobában.
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Minden helyiség sötét volt. Úgy tűnt, egyedül 
vannak. Mivel szomjasak voltak, először a kony
hába mentek. Útközben felkapcsolták a lámpát a 
nappaliban, a folyosón és a lépcsőnél is.

-  És mikor jelennek meg újra? -  tudakolta 
Lizi, miután két pohár vizet felhajtott.

-  Hamarosan -  felelte Tinka kitérőn. Ponto
sabban ő sem tudta.

Lizi harmadszorra is a csap alá tartotta a poha
rát. Anélkül, hogy Tinkára nézne, ezt mondta. 
-  Ismerek rosszabb varázsigét is, mint a tiéd.

Lizitől ez nagy bóknak számított. A nappali 
kandallóján álló óra kilencszer ütött.

-É n ... ,  szóval én... -  Tinka nem tudta, 
hogy is kezdje. Behúzta Lizit a nappaliba és le
nyomta a kanapéra. -  Én..., én nem is akartam 
ezt, .. .mert .. .mert nem mondhattam el neked. 
Az a nő ragaszkodott hozzá, aki a Boszorká
nyok Klubjától jött.

Lizi érdeklődve kapta fel a fejét. -  Arról a nő
ről van szó, akinek végig be van gombolva a ka
bátja?

Tinka bólintott.
Lizi elmesélte, hogyan kérte fel a nő őt is, 

hogy vegyen részt a versenyben, és megtiltotta, 
hogy Tinkának bármit is szóljon róla.
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Tinka eközben turmixot kutyult magának egy 
csomó szörpből, aminek egyszerre volt narancs-, 
alma-, cseresznye- és maracujaíze. Vastag szívó
szállal kortyolt belőle, aztán elgondolkodva a té
vé és az állólámpa között sétált fel-alá.

-  De miért tette?
A harag, ami eddig volt köztük, kezdett lassan 

elpárologni.
Lizi körülnézett.
-  Hol van egyáltalán Dávid?
Tinka felrohant az emeletre, és minden szobá

ba bedugta a fejét. Mindenhol sötét volt, rajtuk 
kívül egy lélek sem volt a házban.

-  Hol van Frank és Isti? -  kérdezte, mikor 
visszaért a földszintre.

-  Mikor jelenik meg újra Gréta és Borisz? -  tu
dakolta Lizi.

-  Nem tudom! -  Tinkának rossz előérzete tá
madt.

Jó ideig csak a régi óra kattogását hallgatták. 
Az inga fáradhatatlanul mozgott ide-oda. A mu
tató lassan menetelt a fehér, zománcos lapon. Fél 
tíz volt.

Tinka bekapcsolta a tévét, hogy elterelje a fi
gyelmüket. Éppen vége volt egy nyálas szerelmes 
filmnek. Mindketten a sóhajtozó és csókolózó
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szereplőket nézték a képernyőn. Lizi nem ismer
te be, hogy nem érzi magát valami jól. A kitalált 
varázsige olyan volt, mint egy gyógyszer, ami
nek a pontos hatását senki sem ismeri. Jól tették, 
hogy Grétán és Boriszon próbálták ki először?

Tinkának lelkiismeret-furdalása volt. Annyira 
vágyott a csillagokat hintő varázspálcára, hogy 
nem volt elég óvatos.

-  Soha többé nem teszek ilyet -  mondta hirte
len. -  Soha többé.

-  Mit? -  Lizi keresztbe tett lábbal kuporgott a 
kanapén, a tévét bámulta és az öklét harapdálta.

-  Hogy eltitkolok előtted valamit.
-  Akkor jó! — Lizi szórakozottan bólintott.
-  De neked sem szabad többé eltitkolni elő

lem semmit! -  egészítette ki Tinka.
-  Akkor ne legyél ilyen tökéletes!
Ez meg mit akar jelenteni? Tényleg róla be

szél? Ebben a pillanatban Tinka szívből remélte, 
hogy tökéletes, és az új varázsige hiba nélkül 
működik. A hasára kellett volna hallgatnia. Ha 
odabent morgott valami, akkor vagy túl sok mo
gyorót evett szamócadzsemmel vagy valami, 
amit eltervezett, nem sikerült igazán jól.

A kandalló felől tíz tompa ütés hallatszott. Az 
inga feltartóztathatatlanul mozgott tovább.
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Tinka hirtelen még magányosabbnak és üre
sebbnek érezte a házat. Ilyenkor sohasem szok
tak egyedül lenni itthon. Hiányzott neki Dávid 
kiabálása, hogy kér egy pohár vizet, és a nyafo- 
gása, hogy még nem akar aludni. De Frank és 
Isti is hiányzott neki, ahogy a hűtőszekrényt 
fosztogatja vagy akivel harcolni kell a távirányí
tóért.

Az óra kérlelhetetlenül tovább ketyegett. Lizi 
még mindig a tévét nézte. Most éppen egy olyan 
adás ment, amiben politikusok magyaráztak, és 
ami egyikőjüket sem érdekelte egy fikarcnyit 
sem. Lizi mégis megbabonázva bámulta a képer
nyőt. így próbálta elterelni a figyelmét. Egyre 
jobban aggódott a szüleiért. Gondolatban szidta 
magát, amiért rávette Tinkát, hogy mondja el a 
varázsigét. Mi van, ha nem jól működik, és elve
szítik a Folfónia kulcsot? Akkor ez kinek a hibá
ja? Tinkáé, amiért rossz varázsigét talált ki, vagy 
Lizié, mert ragaszkodott hozzá, hogy Tinka ki
próbálja?

És egyébként is, nem mindegy? Hát nem arról 
volt most már szó, hogy felbukkannak-e még a 
szüleik?

— Hé, szöszi! — nem azért hívta így Tinkát, 
mert fel akarta bosszantani, csak szerette volna,
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ha nyugodtnak és lazának látszik. -  Nem lehet, 
hogy az egész családot eltüntetted?

Tinka fejéből kiment a vér. Szédülni kezdett, 
és belehuppant az egyik fotelbe. Erre eddig nem 
is gondolt. Pedig nem volt kizárt.

Fél tizenegy. A Schnabel-Meierbeer család 
egyetlen tagjának sincs nyoma.

Mikor visítani kezdett a telefon, Tinka és Lizi 
egyszerre ugrott fel. Tinka kirohant a folyosóra, 
és felkapta a vezeték nélküli telefont a tartójáról. 
Megnyomta a zöld gombot, és a kagylóba szu
szogta. — Igen, tessék!
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Csoda történt

A szülei hívására számított, akik nyilván még 
mindig az iskola előtt állnak, és nem értik, hogy 
kerültek oda. Vagy lehet, hogy csak azt akarták 
közölni, hogy mindjárt hazaérnek, csak volt egy 
kis gond a kocsival.

-  Itt Schmidt beszél -  hallott egy női hangot. 
Meglehetősen idegesnek tűnt. -  Elnézést a késői 
zavarásért.

Tinka csalódottan fújta ki a levegőt. Schmidt 
asszony Róni, Dávid egyik óvodás barátjának 
anyukája volt.

-  Halló, kivel beszélek? -  kérdezte, mivel 
Tinka még mindig hallgatott.

-  Tinkával! Tinka vagyok!
-  O, még fent vagy ilyen későn?
Tinka erőltetetten nevetett.
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-  Beszélhetnék az édesanyáddal?
Most mit mondjon? Mit válaszoljon erre?
-U h m ... <5 most... jelenleg... szóval nem 

lehet...
- Jó , akkor majd hívjon vissza.
-  Miről van szó? -  kérdezte gyorsan Tinka.
-  Dávidról. Rám bízta délután az óvodai da

rab próbája után, mert el kellett mennie a szülői 
értekezletre. Tényleg olyan ügyes. Nélküle a da
rab feleolyan jó sem lenne.

De hát miről beszél? -  A darab? -  kérdezte 
Tinka lassan.

-  Igen, jövő héten előadás lesz az óvodában. 
De az anyukák megállapodtak, nem akarják, 
hogy a gyerekek megint azokat az idétlen versi- 
kéket adják elő. Egyszer írtam egy darabot, ami
ben tündérek, szörnyek, rémek és varázslók sze
repelnek. Az én Ronim imádja ezt a történetet. 
Úgyhogy elhatároztuk, ezt a fogjuk előadni. De 
van benne néhány szerep a felnőtteknek is. Sen
ki sem akart rá jelentkezni. Azt kell mondjam, a 
ti anyukátokban aztán van kurázsi.

Amennyire Tinka emlékezett, a kurázsinak a 
bátorsághoz van valami köze.

-  Hihetetlenül jó. Belepréseli magát abba kék 
dresszbe, magára csatolja a tündérszárnyat, és

157



egyszerűen lenyűgözően játszik. A gyerekek el 
vannak tőle ragadtatva, és a szülők is odalesznek 
tőle. Gréta egy olyan asszony, aki előtt megeme
lem a kalapomat.

Hát ez volt a magyarázat Gréta mondókáira 
és a ruhájára!

-  A mai próbán semmi sem sikerült, és az 
egyik gyerek szerencsétlenségére, leesett a szín
padról. Meg kellett várnunk a mentőt. Jaj, Gréta 
nélkül képtelen lennék ezt végigcsinálni. Olyan 
késésben volt, hogy nem maradt ideje átöltözni. 
Magammal hoztam Dávidot. De nem akar ná
lunk maradni, szeretne hazamenni. A saját ágyá
ban akar aludni.

-  Hm ... beszélhetnék vele? -  kérte Tinka.
Schmidt asszony odavitte Dávidhoz a tele

font, amibe öccsük aztán kétségbeesetten bele
bömbölt.

-  Elmegyünk érte! -  ígérte Tinka.
Igen, de hogy? Induljon el Lizivel az éjszaka 

kellős közepén? A Schmidt család nem lakott ép
pen a szomszédban. Tinka túl hamar vágta rá, 
hogy elhozzák.

Lizi mellette állt, és egy jegyzetfüzetbe felfir
kálta a családtagok nevét. Dávid nevéhez egy 
nagy pipát rakott. Miután Tinka letette a tele-
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font, azt mondta. -  Na, szóval, mégsem tűnt el 
mindenki. A kis szörny még megvan.

Tinkának eszébe jutott, hogy felhívja Tivadart. 
Neki volt mobilja, magának vette. A negyedik 
csengetés után beleszólt. A háttérből zene hallat
szott. Biztos valami bárban van.

-  Hm ... jól vagy? — kérdezte Tinka sután.
-  Ki a csuda az? -  érdeklődött egy lányhang, 

aztán elvette Tivadartól a mobilt. -  Halló! Hal
ló, ki az?

Lizi, aki odadugta a fülét a telefonhoz, hango
san beleszólt a kagylóba. -  Ez itt a cukorfalat- 
teszt.

-  A micsoda?
-  A cukorfalatteszt — ismételte Lizi, mintha ez 

valami olyasmi lenne, amit mindenki ismer. — Ti
vadar Schnabel-Meierbeer barátnőinek cukor-
falatszintjét ellenőrizzük./

-  hifin! — sikította a hang a vonal túlsó végén. 
-  Ezek megőrültek. Tivadar, segíts!

-  Lizi, te vagy az? -  fújtatott Tivadar dühösen 
a telefonba.

-  További szép estét! -  vágta rá Lizi, aztán 
megnyomta a piros gombot, és Tivadart is kipi
pálta a listán.

Háromnegyed tizenegy volt.
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Schmidt asszony pedig várta, hogy elhozzák 
tőle az üvöltő Dávidot.

Lizi a ceruza hegyével Frank és Isti neve mel
lett dobolt. Nyilván arra is van magyarázat, ők 
miért nincsenek otthon. Ha ez tényleg így 
volt, akkor egy kicsit fellélegezhetnek, mert 
mégsem sikerült teljesen félre a varázsige. Csak 
egy kicsit.

-  Dennis -  mondta hirtelen Tinka. -  Biztos 
Dennisszel lógnak.

-  Es neki tuti, hogy van mobilja! -  Lizi felro
hant Frank és Isti szobájába. Egyébként sohasem 
menne be hozzájuk. Nem is a tisztelet, hanem a 
hányinger miatt. A fiúk szobájában számolni 
kellett azzal, hogy penészes almába vagy olyan 
zokniba botlik az ember, ami nemcsak izzadt 
volt, hanem már teljesen szürke, és hónapokig az 
ágy alatt hevert.

Persze -  a lányokkal ellentétben -  egyikőjük - 
nek sem volt telefonnotesze. Frank íróasztalán 
csak egy halom különböző méretű cetli hevert. 
Lizi kisimította őket, és egyenként gyorsan átfu
tott rajtuk. Legalul tényleg talált egyet, amin a 
Dennis név és egy mobilszám állt. Zászlóként a 
feje fölött lengetve ment vissza a cetlivel az elő
szobába. Tinka ujja remegett tárcsázás közben.
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Örökkévalóságnak tűnt, mire végre kicsöngött. 
Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer...

Valaki felvette.
-  Ki az? -  kérdezte egy fiúhang.
-Ü h m ... Dennis? -  visította izgalmában

Tinka.
-  Igeeeeen? -  Dennis láthatóan azon töpren

gett, nem járna-e jobban, ha inkább lerakná.
-  Itt Tinka beszél, Frank és Isti húga.
—Igeeeeeen.
-  Nincs valami ötleted, hol lehetnek a bátyáim?
-  Igeeeeeen!
Lizi, aki megint hallgatózott, kitépte Tinka 

kezéből a kagylót és beleüvöltött. -  Akkor 
mondd már! Késő éjszaka van, és rég itthon ké
ne lenniük.

-  A sulinál!
-  Micsoda?
-  A suli mögött vagyunk.
-  A suli mögött? -  Lizi azt hitte, valamit rosz- 

szul hallott. -  Mit kerestek ott?
-  Dumálunk.
-  De hát már majdnem tizenegy óra van!
-  Komoly?

✓
-  Es miért a suli mögött vagytok?
-  Mert elköltöztem. És csak a sulitól tudom az
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utat, a házatoktól nem. Frank és Isti elkísért. Azt 
kell mondjam, tökrendes tőlük.

-  Mikor indultatok?
-  Kábé ötkor.
Lizi ismét megbizonyosodhatott róla, hogy 

vannak fiúk, akiknek minden testrésze kinő, az 
agyukat kivéve. Elég csak belegondolni: a két 
bátyja már hat órája ezzel a tökfilkóval lóg az is
kola mögött, mert az csak onnan talál haza.

Dennis mellett Isti hangja hallatszott. -  Kér
dezd meg, hogy Gréta és Borisz olyan állapot
ban van-e, hogy csak ölelget és magához szorít, 
ha hazamegyünk vagy várjunk még egy kicsit.

Lizi nem tudta, mit szeretne jobban: ha a fiúk 
az iskola mögött maradnának vagy hazajönné
nek, viszont akkor észreveszik, hogy nincsenek 
meg a szüleik.

-  Isti azt kérdezi... — szólt bele újra Dennis.
-  Halló! Halló, Dennis! Nem hallok semmit. 

Halló! -  Lizi úgy tett, mintha rossz lenne a vo
nal, aztán lerakta.

Hatalmas pipát rakott Frank és Isti neve mellé is.
-  Most már csak Gréta és Borisz hiányzik.
Tinka a körmét rágta. — Azt hiszem..., azt hi

szem, segítséget kell kérnünk a Boszorkányok 
Klubjától.
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Lizi szomorúan szippantott. -  Isten veled, 
Folfónia kulcs!

Tinka megtörtén mondta. -  Én. . én majd el
mondom, hogy az egész az én hibám. Legyen 
saját Folfónia kulcsod. Én... csak én. Szóval... 
Schicketanz néni még figyelmeztetett is.

a

Erezte, hogy égni kezd a szeme. Gyorsan 
megdörzsölte, nehogy kicsorduljon a könnye.

-A z  nem lenne jó — motyogta Lizi. -  Akkor 
nekem kellene egyedül varázsolnom, vagy mi? 
Nem, szó sem lehet róla. Mindketten elrontot
tuk. És nem is kicsit. Igaz, hogy te jobban, de mit 
számít az már! -  Úgy vigyorgott Tinkára, ahogy 
azt Tinka úgy szerette. És pont most, mikor ek
kora pácban vannak, tud Lizi mosolyogni, ahe
lyett, hogy pánikba esne.

Tinka nem állta meg, hogy ne szorítsa magá
hoz. Jó szorosan. Átkarolta Lizit, aki alig kapott 
levegőt, és a boldogságtól zokogva mondta. -  Te 
vagy a legjobb barátnő, akit csak kívánhatok ma
gamnak. Annyira sajnálom ezt az egészet! -  A saj
nálom inkább úgy hangzott, hogy sa-ha-ha-ha- 
hajnálom, és egy lepukkadt autó hangjához ha
sonlított, aminek már a kipufogója is csak durrog./

Es ekkor megtörtént: a kipufogó durrogása 
kintről jött.
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A zárban fordult a kulcs, és kinyílt az ajtó.
Egy zilált Borisz állt a küszöbön. Haja vadul 

az égbe meredt, kardigánja félig lecsúszott a vál
láról, szeme kikerekedett a rémülettől.

— Kislányaim, szegény kislányaim! — kiáltotta 
elcsigázottan és mégis megkönnyebbülten.

Kintről hallatszott, hogy valaki becsukja a ko
csi ajtaját. Gréta rohant fel a lépcsőn.

— Kislányaim, szegény kislányaim! — kiáltotta 
ő is, mintha Borisz visszhangja lenne.

Tinka még mindig magához szorította Lizit. 
Mindketten úgy meredtek szüleikre, mintha 
szellemek lennének.

— Borisz még gyorsan el akart vinni az óvodá
hoz, ahol az autómat hagytam. Nem akart elin
dulni az a csökönyös kisfiú.

— Kicsoda, Borisz? — kérdezte Tinka értetle
nül.

/
— Nem, a kocsim! — kiáltotta Gréta. -  Es akkor 

Borisz a kábelekkel rákötötte a saját akkumuláto
rát. De aztán az övé is lemerült, az enyém pedig 
még mindig nem indult be. Mintha valami bo
szorkányság történt volna.

A boszorkányság szó hallatán Tinka és Lizi is 
összerándult.

Borisz a lányok és Gréta közé Kirakodott. Mu
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tatóujjával Lizire bökött. — Tudod, mit csinálok 
holnap reggel, kislányom?

Lizi kérdőn húzta fel a vállát és a szemöldökét.
-  Veszek egy mobiltelefont. Fel akartunk ben

neteket hívni, hogy megmondjuk, csak később jö
vünk. De egy telefonfülke sem volt a környéken, 
és senkitől sem tudtuk elkérni a mobilját. A veze
tőnek, aki végül segített beindítani a kocsit, szin
tén nem volt. Képzeld csak el, sehol egy telefon!

Tinka és Lizi meglepett, hosszú pillantást vál
tottak.

-  Még szerencse, hogy nem jöttetek velünk a 
szülői értekezlet után. Különben idáig az autó
ban ülhettetek volna -  mondta Gréta.

-H m ... Schmidt asszony telefonált. Dávid 
haza szeretne jönni -  szólt közbe Tinka.

-  Szegény kicsikém! Elhozom! -  Gréta indulni 
akart az autóhoz, de Borisz visszatartotta. -  Nem, 
jobb lesz, ha az én kocsimmal megyünk. Az meg
bízhatóbb.

Tinka és Lizi az ajtóban maradt, onnan nézte 
Borisz kisbuszának piros hátsó lámpáját.

-  Működik. Működik a varázsigém -  suttogta 
Tinka meghatottan.

Lizi a szemét forgatta. -  O, azt a zöld kockás 
madárkakit, most hetekig úgy fogsz itt lebegni,
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mint valami gázzal töltött lufi. -  Aztán kis szü
net után még hozzátette. -  Már most is egész ke
rek vagy.

Tinka villámgyorsan hozzáfordult. A meg
jegyzést elengedte a füle mellett. Valami sokkal 
jobban foglalkoztatta. -  Lizi, az a nő a hosszú 
kabátban. Ki volt az? És van egy lány is, aki foly
ton minket bámul -  még valami az eszébe jutott.
— Mikor ma délben hazajöttem, Lukevszky asz- 
szony a tűzhelynél állt, és úgy emelte fel a kezét, 
mintha varázsolni akarna. -  A szobára mutatott.
-  Egyébként is, varázslás nélkül nem lehet ekko
ra rendet csinálni.

-  Lukevszky, mint boszorkány? -  Lizi felkaca
gott. Nem, ez teljesen kizárt.

Egyben azonban igazat kellett adnia Tinká- 
nak: valami nagyon bűzlött, és most kivételesen 
nem a bátyáik tehettek róla.
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Másnap ketten is eltűntek: Lukevszky asszony és 
a lány, akire Tinka az iskolában figyelt fel. Az új 
bejárónő -  Borisz és Gréta legnagyobb bánatára 
-  nem jött többet dolgozni.

Bár Tinka az összes osztályba benézett, hogy 
megtalálja a lányt, sehol sem látta. Csak péntek 
délelőtt tudta meg Léna húgától, hogy az egyik 
lány, aki az osztályukba járt, hirtelen és teljesen 
váratlanul iskolát váltott. A leírás tökéletesen il
lett rá: pipaszár láb és tépett haj.

Vannak azonban dolgok, amik sosem változ
nak. Tinka és Lizi péntek délután a Kristály ut
cába ment, és már előre örült az előttük álló 
hétvégének, amit a boszorkányházban tölthet
nek. Az utcán a Lukevszky házaspárral talál- /
koztak. Éppen most vittek haza az autó cso-
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magtartóján egy új szekrényt. Felesége szigorú 
utasításai közepette a köpcös Lukevszky úr 
megpróbálta lerángatni az ormótlan méretű bú
tordarabot.

Tinka megállt, és néhány lépésről vizsgálgatta 
Lukevszky asszonyt. -  Vagy van egy ikertestvé
re vagy mégis ő volt az álruhában -  súgta oda 
Lizinek.

Lukevszky asszony bosszúsan nézett a lá
nyokra. -  Ti meg mit bámultok? A változatosság 
kedvéért inkább segíthetnétek lepakolni szegény 
férjikémnek.

Lizi feltűrte dzsekijének ujját, és odament Lu
kevszky úrhoz. Tinka továbbra is Lukevszky asz- 
szonyt bámulta.

— Miért nem jön többé? — kérdezte óvatosan.
A szomszédasszony hegyes orra most még he

gyesebbnek tűnt.
— Hogy mondod?
-  Van talán egy ikertestvére? -  faggatta to

vább kíváncsian Tinka.
-  Ez meg miféle kérdés?
Ennyire senki sem tudta megjátszani magát. 

Lukevszky asszonynak tényleg fogalma sem 
volt, miről beszél Tinka. De akkor ki volt az a 
nő, aki náluk járt?
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A lányok kertje fölött kékesfekete tollú holló 
károgott.

-  Ez az új háziállatotok? -  Lukevszky asszony 
a hollóra mutatott.

Tinka észrevett valamit a karmában.
-  Szerda óta mindennap eljön, és itt lármázik.
Lizi és Lukevszky úr nagy nyöszörgések kö

zepette hajította le a szekrényt a járdára. Egy lé
legzetvételnyi szünet után közös erővel a ház
hoz vonszolták. Miután Lizi elbúcsúzott, hallot
ta, ahogy Lukevszky úr ezt mondja feleségének. 
-  Igazán kedves kislányok, nem gondolod, szi
vecském?

-  Férjike, nem bízom meg bennük. Az egyik 
azt kérdezte tőlem, nincs-e ikertestvérem!

Lukevszky úr halkan kuncogott. — Még egy 
példány belőled? Nem, az már túl sok lenne!

Jeges pillantás volt rá a válasz. -  Ezt meg hogy 
érted?

Lukevszky úr gyorsan a kertbe menekült.
Lizi a boszorkányház előtt érte utol testvérét, 

ahol a holló éppen megpróbált leszállni. Nem 
ülhetett rá az ágra, mert tényleg egy sárga teker
cset tartott a karmaiban. Végül ledobta a levegő
ből, búcsúzóul károgott egyet, aztán eltűnt a 
magasban. Erős széllökés repítette magával.
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Tinka kíváncsian tekerte ki a ropogós perga
ment. Először üres volt, de aztán gyorsan meg
telt betűvel. Úgy jelent meg a levél a lányok 
előtt, mintha egy láthatatlan kéz írta volna.

r író ija  1 inkd  és Jd iz i!

Boszorkányok D üubjának biztonsági szolgálata 
sajnálattal állapította meg, hogy egy boszorkány meg

próbált fia ta l boszorkákat rábeszélni egy olyan ver

senyre, am it nem a boszorkányklub szervezett.

felügyelet megállapítása szerint az illető  más 

alakot öltött, hogy a fia ta l boszorkányokat rávegye a 

versenyre, és hogy a varázsige kitalálásába és m ű

ködtetésébe hiba csússzon. J B z volt a szándéka,

Íhogy megszerezze a boszorkányoktól a ffo lfín ia  

kulcsot, és a zt az elkövető saját lányainak adja.

6gy ideje ellenőrizzük az ú j varázsigék aktiválá

sát, így jutottunk e l hozzátok.

JB urélia Stickler, a Uoszorkányok dKlabjának el

nöke üzeni nektek: bravó, a varázsige, am it k ita lá l

tatok, működőképes, f jó l  csináltátok. 

d/H ásrészt viszont: h iányzik egy kereketek? dTlo- 

gyan vághattok ilyen kockázatos és veszélyes vállal

kozásba? Örökre elveszíthettétek volna a jfo lfó n ia  

kulcsotokat. 'Valószínűleg dinnye van a fe je tek  he

lyén, más magyarázatot nem találok rá.
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Tinka zavartan vigyorgott, Lizi kárörvendőn.

/  Egészen megőszülök tőletek, úgyhogy johh lenne, ha 

inkább olyan varázsigén gondolkoznátok, am ivel 

visszavarázsolhatom szeretett lángvörös hajszínemet, 

j  dldm i most sikerült, az a következő alkalom m al 

akár balul is elsülhet. E zt véssétek az eszetekbe.

Szívélyes üdvözlettel és bocsánattal, am iért a csaló 

boszorkányt nem lepleztük le hamarabb, 

tSdurélia S tickler elnöknő megbízásából 

a boszorkányklub biztonsági szolgálata

A levél több kérdésre is választ adott.
-  De miért pont Lukevszky asszonynak álcáz

ta magát a boszorkány? -  Tinka képtelen volt 
felfogni.

Csak délután, mikor mindketten a kanapén 
heverésztek és Cosimót simogatták, ordította el 
magát Lizi, mivel végre beugrott neki a megol
dás. -  Azért volt, mert múlt pénteken úgy visel
kedtem, mint te.

Tinka értetlenül nézett rá.
Lizi tovább magyarázott. -  Egy hete nagyon 

barátságos voltam Lukevszky asszonnyal, és a 
kedvenc szomszédasszonyomnak vagy minek 
szólítottam. Biztos kifigyelte az a boszorka.
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Vasárnap, mikor a lányok hazamentek, még 
egy meglepetés várt rájuk: a kertben Frank állt, és 
éppen mobilon beszélt valakivel. A nappaliban Is
ti ült, aki szintén mobilon telefonált, és valószínű
leg Frankkal csevegett. Borisz a rendelőben volt, 
és a régi mobilt, amit a ruhák mögött újra megta
lált a szekrényben, próbálgatta Dáviddal. Dávid
nál Gréta telefonja volt és folyton ezt kiabálta be
le. -  Hipp és hopp, ott leszek, ahol akarok.

Az asztalon két kis csomag hevert. Mindket
tőben mobil, egy Tinkának és egy Lizinek.

-  Borisz biztos olyan szerződést kötött, ami 
annál olcsóbb, minél több készüléket vásárol
-  gyanította Tinka.

Lizi elégedetten bólintott. -  Ez az én jó hatá
som.

Tinka csodálkozva nézett rá. — És mire?
-  Rád. Biztos összekeveredett a varázsigém a 

tiéddel, és meglágyította Borisz szívét.
Mindegy, így volt-e vagy sem. A lényeg, hogy 

teljesült a kívánságuk.
-  De az biztos, hogy mostanában nem fogom 

használni a varázsigémet -  fogadkozott Tinka.
-  Egyszerűen idegőrlő kivárni, míg újra megje
lennek a szülők.

Ekkor Gréta és Borisz jött be a konyhába.
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A testhez álló, türkizszínű trikó teljesen az iz
zadt Grétára tapadt, a szárnyból már nem po
tyogtak a tollak. -  Egyszerűen csodálatos voltál. 
Az előadás sztárja, az én kis tündérem! -  turbé- 
kolta Borisz, és megcsókolta feleségét. Apjukon 
egy láthatóan túlságosan szoros bőrdzseki volt, 
hozzá farmer, ami viszont csak a vádlijáig ért. 
Büszkén lányai elé állt. — Na, ugye milyen mo
dern apátok van? Most már senki sem mondhat
ja rám, hogy régimódi vagyok, mikor elhozlak 
benneteket az iskolából.

Lizi és Tinka rémült arcot vágott. Lizi a szája 
sarkából csak ennyit súgott. -  Gyerünk, gyorsan, 
mondd már... mondd a szülőszelídítő varázsigé
det!

És most még Tinka is úgy gondolta, talán nem 
kell mindenre nemet mondani...
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Thomas Brezina számára az 
a legnagyobb öröm, ha vi
dám családi történeteket, 
izgalmas regényeket és 

ISiS hátborzongató krimiket 
írhat. Könyvei eddig 33 

nyelven jelentek meg, 
többek között Spanyolor
szágban, Franciaország
ban, Kínában, Oroszor- 

(̂£DÍk2- szágban és Brazíliában. 
Thomas szerint: -  Olyan 

történetmesélő szeretnék lenni, mint azok, akik 
annak idején kastélyról kastélyra jártak. Gyakran 
azt képzelem, hogy egy csomó ember előtt állok 
és a történeteimet mesélem, aztán mindent gyor
san fel is jegyzek.

Több tévécsatornának is dolgozik: tudományos 
adásokat és interaktív krimisorozatokat ír. 
Könyvei és műsorai már világszerte több kitün
tetést kaptak.

Fontosnak tartja az olyan iskolai projekteket, 
például Afrikában, amivel lehetőséget teremt a 
gyerekeknek az eredményes jövőhöz. Ausztria
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UNICEF-nagyköveteként már több ilyen prog
ramot is meglátogatott Ghánában és Nyugat-Af
rikában.

Thomasról és műveiről a weboldalon olvashat
tok többet.

Betina Gotzen-Beek illusztrátorként dolgozik 
Freiburgban. Több gyermekkönyv dicséri keze 
munkáját, de a sorozat varázslatos rajzait is neki 
köszönhetjük.
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Boszibosszantás szülői szinten! Tinka és Lizi legszíve

sebben a föld alá süllyedne, amikor

- Gréta testhez álló trikóban, ezüstparókával jele

nik meg

- Borisz a suliban hirdeti kokorszaki mobiltelefon

ellenes előítéleteit.

Lehetnének a szülök még ennél is cikisebbek? Szeren

csére a nagy varázsigeíró versenyen megszületik a 

szüldszelídító varázsige. De ki állhat valójában a bo- 

szibajnokság mögött? Egy biztos: nem a Boszorká

nyok Klubja...
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