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Olvasd el a kcivetkez6 szciveget. rnajd vdlaszoli a hozzi kapcsol6do kerd6sekre!

A CSODAPATIKA-

- Mit nem k6pzel?! - orditott els6 vev6j6re torkaszakadteb6l Rimap6nteki Rimai P6ntekh
vadonatirj patik6j6ban, amit 6ppen aztm6nt nyitott meg Rimap6ntek f6ter6n.

- Hogyhogy mit k6pzelek?! - emelte fel a hangj 6l az els6 vev6. - TaI6n :nem az van kiirva a
maga boltj6ra, hogy patika?!

-De az - mondta Rimap6nteki Rimai P6ntekh.

- Akkor meg mit orditozik, ha aszpirint k6rek? HoI k6rjem, ha nem patikiban?
- Az is ki van irva, hogy ki a c6gtulajdonos - mondta fol6nyesen Rimap6nteki Rimai P6n-

tekh.

- Mit 6rdekel engem a c6gtulajdonos? - h6borgott az els6 vev6. - Nekem aszpirin kell, 6s
k6sz!

Csak nem k6pzeli, hogy egy Rimap6nteki Rimai P6ntekh vacak aszpirineket, fejf6j6s el-
p orokat, l6zcsillap it6k at, labizzad|sg6tl6kat 6 s p op sike n dcsoket 6rul? I

Mi a szoszt 6rulna m6st egy patik6ban? - m6rgel6doll az els6 vevd.
Embernek fia - mondta kiss6 lecsillapodva Rimap6nteki Rimai P6ntekh -, ez nem a test,

leni

ez a l6lek patik6ja.
Az els6 vev6 szem6ben 6rdekl6d6s csillant.
- Lelki bajok elien?

- Igen - mondta Rimap6nteki Rimai P6ntekh. Most m6r teljesen elp6rolgott a m6rge, szin-
te kedvesen n6zett az els6 vevdre. Ami az 6 eset6ben el6g nagy sz6.

- Tisztelt bar6tom - folytatta kiss6 i.innep6lyesen -, mivel on az els6 vev6m, b6rmit vds6rol,
ingyen kapja. V6Iasszon!

- Hogy 6szinte legyek - toporgott tzgatottan az els6 vev6 -, nem pontosan 6rtem, hogy mire
Iehet gy6gyszert kapni az on patik6j6ban... b6r rem6nykedem... de rem6nyeimet ki sem me-
rem mondani.

- Mondja csak b5tran - biztatta Rimap6nteki Rimai P6ntekh. - Netal6nt6n irigys6g, g6g,
nagyk6piis6g, gy6vas69, kfrorom, rosszindulat...

Rimap6nteki Rimai P6ntekh 6tszeilemiilt arccal b6logatott 6s folytatta:
- Meg kicsinyess6g, kapzsis6g, nagyrav6gy6s, 6lszer6nys6g, alamuszisAg,Iustas69, torkos-

s6g, tohonyas6g, lelki rests6g, p6nzs6v6rs6g 6s mindenf6le gonoszs6g, elt6velyed6s 6s 6tok el-
Ien vannak irjaim, baizsamjaim, cseppjeim 6s pasztill6im.

- Ez nagyszerlt. IJram, bocs6sson meg, hogy az tm6nl emeltebb hangot mer6szeitem meg-
engedni magamnak. Akkor m6g nem tudhattam, hogy on egy zseni, az emberis6g megment6je.
Egyirttal az 6n megment6m is. H6zs6rtossS:g ellen is van gy6gyszere?

- Van - mondta gyanakodva Rimap6nteki Rimai'P6ntekh.
Az els6 vev6 tapsikolt 6s ugrSndozott orom6ben.

- Tetszik tudni, van egy h6zs6rtos, irigy, Iusta 6s nagyk6pii feles6gem, egy kicsinyes, kap-
zsi napam, egy torkos, tohonya, p6nzs6v6r ipam, egy alamuszi 6ngyikAlr', egy k6rcjrvend6 b6-
csik6m, mindnek k6rek, ami j6r, ir, balzsam, pasztilla egyre megy, csak haszn6ljon.

Rimap6nteki Rimai P6ntekh vakarta a feje bfibj6t.
- Van egy bokken6 - mondta.

- Engem m6r semmi meg nem akad6lyoz, hogy megmentsem a feles6gemet, ipamat, napa-
mat, 6ngyik6mat, b6csik6mat. Mindenre hajland6 vagyok a gy6gyszerek6rt. Hailjam azt a

brikken6t!

- Annyicska csak - mondta Rimap6nteki Rimai P6ntekh -, hogy a gy6gyszert mindenkinek
mag6nak keli k6rnie a baj6ra, kiilonben nem haszn6l.

- 9gv 6rti... - t|totta eI a sz|jAt az els6 vev6.

- Ugy - b6lintott a mondat v6.g6t meg sem vdrva Rimap6nteki Rimai P6ntekh.


