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- HAt azt vhrhatja - mondta elkeseredetten az eis6 vev6.

- Mit?
- Hogy, mondjuk, a feles6gem idejdjjon, 6s gy6gyirt k6rjen irigys6g, lustasfg, h|zsirt 6s

nagyk6p ellen a sajAt maga szlm|ra.
- M6r mi6rt ne tort6nhetne meg?

- Mert aztlntszi sajit mag6r6l, hogy j6indulatri, szer6ny, szorgalmas. Eppen hogy r6lam 6l-
litja, hogy irigy, lusta, veszekedds 6s nagyk6pii vagyok.

- Szivesen 6llok rendelkez6s6re - k6szs6geskedett Rimap6nteki Rimai P6ntekh. - K6rjen
csak ak6rmelyik elien, egy szempillantSs alatt meggy6gyul.

- Csak nem k6pzeli, hogy rgaz?t M6g hogy 6n irigy?! M6g hogy 6n lusta?! M6g hogy 6n nagy-

k6pii?! Nevets6ges!

- De veszeked6snek csak veszeked6s. Velem is mindj6rt veszekedni kezdett, ahogy bel6-

pett. 
.

- En?! Ember, maga veszekedett! Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszeked6ss6g ellen a
hires gy6gyszereibol. Tablett6t, irt vagy balzsamot.

- Maga nagyk6pfi fajank6! - orditotta eI mag6t Rimap6nteki Rimai P6ntekh. - Takarodjon
inn6t, mert rigy kiv6gom, mint a sicc!

Az els6 vev6 sem volt rest, visszaorditott. Egy darabig v6logatott s6rt6seket orditgattak
egym6snak, azut|n a vev6 elunta, nagy d6rrel-dirrral becsapta maga ut6n a patikaajt6t. Durr!

H6tha m6gis igaza van - gondolta Rimap6nteki Rimai P6ntekh -, 6s be kellene vennem egy

hirtelen harag elleni tablett6t. Ugyan - legyintett azonnal -, nem hirtelen harag ez, egyszer'6-

en csak igazs6gossAg.Igazs|gos vagyok, ennyi azeg6sz. Abb6l meg k6r volna kigy6gyulni.
Nem is vett be semmilyen tablett6t. Leiilt, vdrta a vev6ket. Jottek is, de mind m6snak

akart venni a balzsamokb6l, irokb6l, tablett6kb6l. Saj6t mag6nak egyik sem. Minek, hiszen
nekik azt6n semmi hib6juk sincs!

Lassan-lassan el is maradozLak a vev6k. Nem akadt senki Rimap6nteken, aki elismerte
volna mag6r6l, hogy nagyk6pii, rosszindulatit, irigy, kltszin:j, kicsinyes, kapzsi, nagyrav6gy6,
6\szer6ny, alamuszi, torkos, tohonya, p6nzs6v6r, lelki rest. Nem tudom, ha te Rimap6nteken
Iaksz, elment6l volna-e Rimap6nteki Rimai P6ntekh patik6j6ba valamilyen gy6gyszer6rt?

Igen? Nem?
Mert igy bizony folkopott az 6lla szeg6ny csodapatikusnak. Irjai megpen6szedtek, balzsam-

jai megpimp6sodtak, tablett6i sz6tporladlak, 6 maga meg brij6ban-b6natdban elbujdosott, ma

sem tudja senki, hol lakik, mit csin6l - hacsak Bab Berci nem. De 6 m6lyen hallgat fel6le.

*LAzAr Ervin mes6je

1. FELADAT:
Mit NEM lehet kapni a patik6:ban?

A) Torkoss6g elleni irt.
B) Gonoszs69 elleni pasztill6t.
C) Fejf6jAs elleni port.
D) Lustas69 elleni cseppet.

2. FELADAT:
Mit gy6gyitanak a patika szerei?

A),lO tulajdons6gokat.
B) Tulajd,ons6gokat.
C) Rossz jellemvon6sokat.
D) Amit a vev6 szeretne.


