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J övendőmondás, álomfejtés, kötések, Tarot, szerelmi jóslás, pénzszerencse, védőbűbá-
jok, bájitalok, talizmánok, halottlátás, átokbontás. – A szürke, esti utcában csak egy 
fénylő kirakat volt, amelyen szivárványos, Comic Sans betűk hirdették az üzlet kínála-

tát. A bejárat előtt egy férfi állt, magas és elegáns, és olyan mereven szuggerálta a kilincset, 
hogy nem lett volna meglepő, ha kinyílik az ajtó.

– Béna, ugye? Mondtam a nagyinak, hogy cseréljük le. Súlyos, gótikus betűk, koponyák 
és pókok kellenek a népnek. Talán egy kis vörös bársony és arany gyertyafény – jelent meg 
egy tizenéves lány a férfi mögött. Dús, fekete haja a fenekéig ért, hosszú szoknyát és piros 
blúzt viselt, melltartó nélkül. Úgy tűnt, nem zavarta, hogy fagyott: lassan az első hópely-
hek is leestek, de rövid ujjúban és tornacipőben járt-kelt. Az egyedüli, évszaknak megfe-
lelő ruhadarab egy fehér, kötött sál volt a nyakában. – Csak egy óra múlva nyitunk, jöj-
jön vissza akkor!

Ari kikerülte a  férfit, és zsebéből elővett egy ezüst kulcsot. A riasztó halkan pittyent, 
amikor nyílt az ajtó. A lány be akarta csukni maga mögött, de az idegen megragadta kar-
ját. Egy noteszt vett elő, felhajtotta a borítólapot, és a lány felé fordította. Szörnyen érzem 
magam – állt az első oldalon.

– Keressen egy orvost vagy pszichológust – rántotta el a lány a karját. Alig fejezte be 
a mondatot, egy hatalmas barna varangy ugrott a fejére, és vad kvákkvákkolásba kezdett. 
A férfi megijedt, két lépést hátrált az óriási állattól. – Kedvességmérő. – Mutatott a lány a fe-
je tetejére. – A nagymama szerint ártok az üzletnek. Na, jó, jöjjön, mielőtt ez a dög beárul!

Az ajtó szélesre nyílt, és különös világ tárult fel. Az üzlet egyszerre volt bazár, régiség-, 
ajándék- és könyvesbolt, kávézó és cirkuszi sátor. A legkülönfélébb illatok és zajok keve-
redtek, ami a polcokon nem derengett, forgott vagy füstölt, az pislogott.

– Ne bambuljon, kimegy a varázs! – kiáltott a lány a férfira, aki ijedtében becsapta az ajtót.
Ari levette a varangyot a fejéről, és a pulthoz vitte. A béka felemelt állal, gyanakvón kö-

vette a lány mozdulatait, aki kivett egy stósz tankönyvet a hátizsákjából. A torony tetején 
a Diszkrét matematika és algoritmuselmélet állt.

– Mi kéne? – kérdezte, mikor bekapcsolta a pénztárgépet, és egy forgós széket húzott 
a pulthoz.

A férfi nem szólalt meg, csak újra a noteszéhez nyúlt. Nem tudok beszélni – mutatta, 
majd lapozott. Elveték a hangom – újabbat fordított: Keszdek eltűni. Felhúzta nadrágja szá-
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rát, kilépett jobb cipőjéből, és levette zokniját, amiből előbújt a nagy semmi. A lábfeje he-
lyén nem volt lábfej.

A lány és a varangy áthajoltak a pulton, majd ódzkodva ültek vissza. Ari nem akarta be-
engedni a férfit, mert látta rajta, hogy komoly ügyről van szó. A férfi szemében félelem és 
reménytelenség bujkált, és a vad dühvel kimondott átok kesernyés szaga áradt a pórusaiból. 
A lány összes érzéke azt sikította, hogy próbálja meg lerázni. Pedig a dédnagyanyja megjó-
solta neki: Nem kell neked a család? Se a férj, se a gyerek, csak a betűk meg a számok? Jól van, 
jól van, nagy boszorkány leszel, legalább lehetsz helyette a boltban. Kell is az, nehéz emberek 
jönnek, fekete emberek, nagy gondok.

– Csinos rontás – ásította a lány, akinek megfordult a fejében, hogy talán az öreg boszor-
kány teszteli, természetesen az első vizsgaidőszakában, csak hogy jobban mérgesítse. Érezte, 
hogy a haraggal együtt átkok hosszú sora is a szájába gyűlik, de inkább lenyelte őket. A ki 
nem mondott rontás a legjobb, ezt tanította a nagyanyja. Nehéz volt olyan családban felnő-
ni, ahol két boszorkány is volt, ráadásul az egyik átokvető, a másik meg átokbontó. Mint-
ha VIII. Henrikkel és a pápával élt volna együtt. – Átkot könnyű szórni, jó átkot már kevés-
bé. Úgy látom, magára nem sajnálták az időt és a rosszakaratot. Szóval, mi a megrendelés?

A férfi vadul lapozni kezdett a jegyzetfüzetében, majd egy üres oldalnál megállt. Elna-
gyolt, ügyetlen betűket vetett a papírra, mint aki nemrég tanult meg írni. Újra tejjes em-
ber akarok leni – állt a füzetben.

A lány elgondolkodott. Valami nem stimmelt a férfival, de a haragos átok fekete füst-
je elnyomott minden más jelet. Nehéz rontás volt, akaratos, falánk, csak nagyhatalmú ki-
vetője lehetett. A dédnagyanyján kívül talán egy maroknyi ilyen ember élt az országban, 
és azokkal nem akart kikezdeni. Viszont ő maga ilyen átkokat húzott le ötéves kora óta. 
A dédnagyanyja néha még a barátaira és a testvéreire is rontást mondott, hogy Ari bizto-
san komolyan vegye a gyakorlást.

– Legyen – szólt végül, és a pénztárgéphez lépett. Az ajtó fölötti megbűvölt skálára pil-
lantott, ami a belépő vásárló anyagi helyzetét mutatta. Csak annyit vegyél el, hogy min-
denki elégedett legyen – ez is a nagyanyja üzletpolitikája volt. Gyakran bejöttek olyan em-
berek, akiknél az apró nyíl a piros tartomány szélére kúszott. Tőlük nem várhattak pénzt. 
Gesztenyét, vadvirágot vagy egy kedves emléket hoztak. Ari végignézett a férfin, és nem 
értette a mérőt. Az idegen méretre készült öltönyt viselt, drága cipőt és karórát, divatosra 
nyírt frizurát és finom borostát. Olyan embernek tűnt, akiről Ari akár több százezret is le-
gombolt volna, főleg egy ilyen nagy feladat 
esetében. A cipőfűzőjét kéri majd tőle, dön-
tötte el, mikor a férfi lapozott még egyet, és 
újra írni kezdett.

Köszönöm hogy nem kültél el és mekpróbálsz 
segíteni!  – állt a  papíron. A  lány átnyúlt 
a pulton, kitépte a  lapot, és a pénztárgép 
kazettájába tette. A  köszönöm ritka fizet-
ség, kérni nem is lehetett, a nagyanyja elé-
gedett lesz vele.

– Kezdjünk is hozzá.  – Leültette a  fér-
fit, és a  varangy figyelő tekintete mellett 
dolgozni kezdett. El-eltűnt a sorok között, 
porokat és folyadékokat hozott elő, cigány 
varázsigéket kántált, és káromkodott. Köz-
ben néha a telefonjára pillantott, Facebook-
értesítésekre és Neptun-üzenetekre válaszolt, 
mikor azonban a varangy figyelmeztetőn fel-
büfögött, befejezte. A férfi türelmesen ücsör-
gött a sarokban, ahol Ari hagyta. Kíváncsi, 
csodálkozó tekintetével követte a lány min-
den rezdülését, de ő maga csak akkor moz-
dult meg, amikor a varangy is megmoccant.
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– Ezt most felteszem forrni. – Mutatott a lány a vaslábasra, amibe a hozzávalókat gyűj-
tögette. – A könyv szerint egy zöld lánggal égő bodzabokor tüze fölött kellene három na-
pon és éjszakán át főzni, de ha kicsit feltekerem a rezsót, az is megteszi. – A varangy hely-
telenítően kvákolt.

A férfi még mindig úgy bámulta Arit, mint egy frissen világra jött őzgida, hálával és köly-
kös rajongással. A lány hozzászokott a figyelő tekintetekhez, először mindenki kíváncsi rá, 
hogy is néz ki egy boszorkány, de az újdonság varázsa általában néhány perc alatt elmúlik.

– Hány éves vagy? – kérdezte a lány. Huszonhét-huszonnyolc körülire saccolta a férfit.
– Tizenkető – válaszolta. Ari a pult alatt lévő vészlámpára pillantott, ami még a legki-

sebb hazugság esetén is vörösen villant, ám most nem reagált. A varangy felé fordult, de az 
csak megrántotta a vállát, és pislogott. Ari az egyik közeli polchoz sétált, és elvett néhány 
szárított fácánlábat. A főzetbe aprított egyet, majd szórt mellé még egy tucat pipacsszir-
mot. A nagyanyja és dédnagyanyja sosem alakított a régi recepteken, de Arinak kiváló ér-
zéke volt a bájitalokhoz. Egy-két apróbb módosítás, és máris testhezállóbbá változott a va-
rázs. A férfi nyilvánvalóan zavart volt, nem létezett olyan bűbáj, ami előre- vagy visszafor-
gatja az időt. Akkor az összes boszorkány fiatal lett volna, hiszen legtöbbjük szörnyen hiú 
volt. Úgy döntött, hogy megszabadítja a férfit az összes varázstól, ami sújtja, hátha ettől ki-
tisztul a feje. Mikor ez az ötlete megfogant, a varangy ráült a vonalas telefon kék gombjára, 
mely egyenesen Ari nagymamájánál jelzett. Csak nagy gond esetén volt szabad használni.

– Még nem is csináltam semmi rosszat! – kiáltott rá a lány a varangyra, ahogy nyílt az 
ajtó. Ari húga lépett az üzletbe, karjában egy síró csecsemővel. Gyerekkori jó kapcsolatuk 
odalett, amikor a lány férjhez ment. Ari nem kedvelte sógorát, durvának és ostobának tar-
totta, aki nem érdemelte meg, hogy testvére feladja érte zeneművészeti ambícióit.

– Szia! – cincogta a húga. Szorongva araszolt a pult felé. Bár itt nőttek fel, és soha sem-
mi rossz nem érte a boltban, amióta férje belépett az életébe, kerülte a boszorkányokat. 
Nem volt ez újdonság, a közösségben irigy tisztelet, nyílt rosszindulat, ritkán óvatos ba-
rátság volt a varázsművelők jussa. Ari nem viszonozta a köszönést. – Nem tud aludni. Jön 
a foga – mondta a lány, miközben a gyermekét próbálta csitítani.

Ari hátrament a konyhába, majd egy piros bőrerszénnyel jött vissza.
– Tejbe vagy tápszerbe kell keverni – mondta, és odaadta a húgának, aki letett ötezer fo-

rintot a pultra. A családnak mindig ingyen segítettek, de többé Ari sem érezte úgy, hogy 
ebbe a húga is beletartozna, ezért anélkül, hogy az ajtó fölé nézett volna, eltette a pénzt.

– Köszönöm – mondta a  lány, és a ki-
lincsért nyúlt. – Jó volt téged látni – bú-
csúzott, mire piros fény villant a pult alatt.

Ari haragos volt, ezt az idegen férfi és 
a varangy is érezte, aki újból a telefonhoz 
ugrott, de a lány felkapta.

– Már leadtad a drótot, te kis áruló! – 
A  lány az arca magasságába emelte a  va-
rangyot. – Úgyis hamarosan itt lesz a nagyi. 
Biztosan repes a boldogságtól, hogy iderán-
gattad a szépülős napján. – Ari a férfi ke-
zébe adta a hatalmas állatot, aki ettől szin-
te megdermedt. – Szeretnék végezni veled, 
mire a nagymama ideér, hogy lássa, min-
den rendben megy.

A lány a bugyogó főzet mellé lépett, be-
leszagolt, majd köhögni kezdett.

– Jó erős lett, ez biztosan levisz min-
dent – mondta, egy konyharuhával meg-
fogta az edény füleit, felemelte, és a férfi-
ra borította az egészet. Az idegen nagyon 
megijedt, felkészült az elviselhetetlen fájda-
lomra, de a lé nem égette, még csak el sem 
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áztatta. Amint a főzet a bőréhez ért, elpá-
rolgott, csak furcsa bizsergés maradt utána. 
A varangy elugrott a karjából, ismét elfog-
lalta helyét a pulton, és várt.

A férfi még néhány másodperc elteltével 
sem mert megmozdulni, így a lány lépett 
oda a lábához, és húzta le cipőjét és zokni-
ját. Tökéletesen látható, napbarnított láb-
fej került elő.

Ari elégedett és büszke volt, a  férfi pe-
dig boldog.

– Köszönöm  – mondta mély hangján, 
majd egy halk pukkanás kíséretében gőté-
vé változott. A varangy már ugrott volna, 
hogy bekapja, de az üzlet ajtaja kivágódott, 
és egy színes, rakott szoknyát viselő, töpö-
rödött öregasszony rontott be.

– Mit műveltél már megint, lányom? – 
rikoltotta, majd hosszú, cikornyás cigány 
mondatok peregtek az ajkáról. Ari korosz-
tálya már nem értette ezt a régi dialektust, 
ám jelen pillanatban ezt a legkevésbé sem 
bánta. – Ez nem egy laboratórium, hanem 
egy tisztességes varázsbolt, mi itt azt tesz-
szük, amiért megfizetnek. Kérnek és megadatik! Nézd meg, hát mi ez? – emelte fel a gir-
hes gőtét, amely egy perccel ezelőtt lehengerlő idegen volt.

– Levettem róla a varázst, azt tettem, amit kért! – védekezett Ari. A nagyanyja azonban 
a férfi ruhái között fekvő jegyzetfüzetéért nyúlt, és fellapozta.

– Itt az áll, hogy teljes ember akar lenni, nem egy nyomorult állat! Hányszor mondtam 
már neked, lányom, hogy az üzlet az ő kívánságaikról szól, és nem a tieidről! És a legke-
vésbé az igazságról! – Az öregasszony felmarkolta a gőtét, és Ari kezébe nyomta. – Azt kér-
te, hogy ember legyen. Azért fizetett, hogy ember legyen. Nem érdekel, hogy meddig tart, 
vagy hogyan viszed végbe, de csinálj belőle embert! Te pedig, Baltazár, ne meresztegesd a sze-
med a fizető vendégre, mert beledoblak a fazékba! – pirított rá a varangyra is.

Ari a kezében ébredező, szánalmas jószágot nézte. Azt sikította az összes érzéke, nem 
lett volna szabad levennie a férfira kimondott valamennyi varázst, hiszen így attól is meg-
szabadította, ami emberré tette.

– De nagymama, azt mondtad, hogy ezt nem lehet tanulni. Hogy az alakváltásra szü-
letni kell.

– Úgy bizony, lányom! Ez olyan képesség, ami vagy van, vagy nincs. A családunkban 
nincs senkinek, ezért meg kell találnod azt, aki ilyen rontást tud szórni, és rá kell venned, 
hogy újra változtassa emberré ezt az apróságot.

– Talán visszaadhatnám a fizetséget…
– Soha! – visította az öregasszony, mire a polcok reszketni kezdtek. – Amelyik megrende-

lést elfogadtuk, azt maradéktalanul teljesítjük is! – Ari és Baltazár megijedt, ugyan az öreg-
asszony specialitása az átoktörés volt, de ez nem jelentette, hogy nem tudott átkot szór-
ni. – Menj el anyámhoz, ő ismeri az összes öreg boszorkányt, akinek ilyen képessége lehet.

Ari buszra szállt. Sálja redőiben ott bujkált a gőte, csak néha dugta elő a fejét, hogy ki-
tekintsen. Eltelt az idő, a nap már delelt, és havazni kezdett.

– Ez az egész a te hibád! Ha mondtad volna, hogy egy elvarázsolt kétéltű vagy, eszem-
be sem jutott volna belepiszkálni a varázslatok szövedékébe. – A gőte szomorúan nézett fel 
a lányra. – Most meg bámulsz rám nagy lelkiismeret-furdalást keltve. Tudod, a dédnagy-
mama előtt jobb, ha nem mutatkozol. Nagyon érti a dolgát, de szigorú asszony. Átokve-
téssel foglalkozik. Rontást a legkönnyebb szórni, és a legnehezebb oldani – magyarázta. – 
Viszont nagyon vicces, mert a megrendelők szinte kivétel nélkül megbánják néhány év el-
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teltével a rosszindulatú varázslatokat. De a kezeletlen, addigra elburjánzott átkokat nehéz 
levenni, ilyenkor jönnek a nagymamához. Persze, átrakni sokkal egyszerűbb volna, java-
soljuk is nekik, hogy vezeklésképp vegyék magukra, de annyira meg azért nem szokták saj-
nálni – nevetett, a gőte pedig csak pislogott. – Átkozni csak speciális engedéllyel lehet, és 
drága mulatság. A dédnagymama szereti is éreztetni egy-egy rontás súlyát, mondjuk, elké-
ri a megrendelő bal szeme fényét, az ízlelését vagy egyévnyi jókedvét.

A busz hangosan zötykölődött a földúton. Már régen elhagyták a térség utolsó faluját 
is, csak egy ház volt hátra. Külön buszmegállót építettek elé, hiszen népszerű állomás volt 
a dühös emberek életében. Az épület sötét volt, korinthoszi oszlopok, rózsaablakok és mus-
kátlik díszítették, az oldalára pedig fekete, elfolyt betűkkel az „átok” szót festették. Ari le-
szállt, és egyenesen a nyári konyha felé vette az irányt. A dédnagymamája megtiltotta, hogy 
a házban átkozzanak, nem akarta, hogy függönyei és bútorai magukba szívják a rosszindu-
latot, ezért ő is mindent a külső konyhában csinált. Az ajtó mellett egy óriási, tarka macs-
ka lustálkodott. Három edény alatt égett a tűz, a pulton két meztelencsiga mászott, egy 
harmadikat pedig már feldaraboltak. A lány levette az egyik fedőt, és megkeverte a főze-
tet. Gulyáslevesnek tűnt.

– Aranka! Végre megtaláltad a helyed – nevetett a dédnagymama legkisebb fia, aki az 
imént lépett át a falon. – Jól áll a kezedben a fakanál.

– Babik! Látom, még mindig nem találod a kiutat. – Babik lopott és embert ölt. Végül 
őt is megölték, de a dédnagymama annyira dühös volt rá, amiért szégyent hozott a fejé-
re, hogy ideláncolta a szellemét. – Jól áll a hátadban a kés. – Éltükben nem ismerték egy-
mást, de Babik végigkísértette Ari egész gyermekkorát. Minthogy mások nem láthatták, 
csak a lányt bosszanthatta. Különösebben bántani nem merte, akkor az anyja még holtá-
ban is kínozta volna, de azért nem szólt, ha egy kicsit gyötörte. – Hol van a dédnagymama?

– Itt vagyok, lányom – lépett a szobába egy öregasszony, aki még Ari nagymamájánál 
is töpörödöttebb és vénebb volt. Hosszú, ősz haja a legkülönfélébb apróságokkal volt te-
le: a bal füle mellett egy színes gyöngysor lógott, de hajába font néhány színes madártollat, 
egy vörös tincset, csillogó kavicsokat és üveggolyókat is. A szoknyája sötét színű volt, és ezer 

zsebe ezerféle titkot rejtett. – Mi az a vala-
mi a nyakadban? – hunyorgott a gőte felé.

– A famulusom – csúszott ki Ari száján, 
miközben belenyalt a  levesbe. Nem tud-
ta, hogy miért mondta, de helyénvalónak 
tűnt. A szobában lévő összes ember, állat 
és szellem megfagyott egy pillanatra, majd 
az öregasszony és a macska kacagni kezdett.

– Még hogy a famulusod! – ragadta meg 
a gőte taraját, és rántotta elő az apróságot 
Ari sálja rejtekéből.  – Ez egy lusta, bam-
ba, béna lény, meg kéne etetnem a macs-
kával. És miért van emberszaga? – Dobta 
a pultra. – Ez a nyeszlett jószág nem lesz 
az elkövetkezendő idők leghatalmasabb bo-
szorkányának a famulusa! Keresünk neked 
egy rendes ragadozót, egy hatalmas mocsá-
ri teknőst vagy egy büszke vándorsólymot.

– Nem, dédnagymama, ez az enyém. – 
Zárta a tenyerébe Ari a gőtét. – Hozzám 
vezette a sors, és érzem a kapcsolatot, amit 
te is meséltél Pisláról. – A megszólított tar-
ka kandúr felborzolta a szőrét a felháboro-
dástól, amiért egyáltalán egy mondatban 
szerepel a kétéltűvel. Az öregasszony mély 
levegőt vett, hogy folytassa a vitát, de déd-
unokája nem hagyta szóhoz jutni.  – Vi-
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szont tartozom neki. Meg kell találnom 
azt a boszorkányt, aki hajdanában ember-
ré változtatta.

Ez felkeltette az öregasszony figyelmét.
– Emberré? Milyen emberré?
– Hogyhogy milyenné?
– Dekoratív, csinos fiatalember volt?  – 

kérdezte az öreg boszorkány, miközben pi-
pára gyújtott. A  füst elindult, hogy meg-
fojtsa a gőtét, de Ari egy intéssel hárította.

– Hát igen, azt hiszem, így is lehet mon-
dani.

– Natália barátnőm ezzel mulatja az ide-
jét. A  fiatalemberekkel, akiket állatokból 
bűvöl. – Ari fintorgott. – Tízévi szolgála-
tot kér, utána hagyja őket emberként élni. 
Mármint ezt ígéri, de nem szokta elenged-
ni őket, kivéve, ha rájuk un. Aki meg szök-
ni próbál, arra törlőrontást mond, még az 
emlékük is megszűnik. Legalábbis régen 
így csinálta, de a tanács felszólította, hogy 
hagyja abba. Csak hát, a született képessé-
geket nem tudják ellenőrizni – pöfékelte 
az öregasszony.

– Hol él ez a Natália? – kérdezte a lány 
lelkesen.

– A Dunántúlon – sóhajtotta az öregasz-
szony. – De most épp a nappalimban van. Felelsz vagy merszet játszunk.

A kaotikus, egyszerre antik és modern nappali tele volt öreg boszorkányokkal. Ravasz 
szemek lestek Arira a kendők és ráncok mögül, néma rontásoktól és védőbűbájoktól sister-
gett a szoba levegője. A boszorkányok között állandó harc dúlt a legerősebb címéért, egy-
szerre voltak örök barátai és ellenségei egymásnak. A dédnagyanyja bemutatta, mire meg-
szűntek a támadások, helyette kíváncsisággal és végtelen kérdésekkel fogadták a lányt. Csak 
egy öregasszony nem osztozott a lelkesedésben, aki Ari összezárt kezeit nézte.

– Mit rejtegetsz ott, a kezecskéid között? – kérdezte a boszorkány, mikor Ari hozzá lé-
pett. A lány pontosan így képzelt el egy nőt, aki állatokat változtat a szeretőivé: Natália fel-
tűnő volt, az öregedés jeleit smink és szoros ruhák mögé próbálta rejteni, a szépítőbűbájok 
záptojásszagát pedig erős parfümmel elfedni.

– A famulusomat – mondta neki is Ari, mire a dédnagyanyja csak ciccegett, és összené-
zett néhány öregasszonnyal. – Bántották szegényt, és ez olyan, mintha engem bántottak 
volna. Bosszúért kiált, igaz, dédnagymama? – Az öregasszony csak legyintett, de nem volt 
kérdés, hogy ha harcra kerül a sor, a saját fiókáját fogja védeni. – Szeretne újra ember len-
ni, eltekinthetek a bosszútól és a feljelentéstől, ha teljesíted a kérését.

Natália felpattant, és a kontyába szúrt csipkebokorágért nyúlt, amely megsokszorozta 
erejét. Ám Ari ajkáról hamarabb legördült egy átok, a vénasszony ízületei megmereved-
tek mozgás közben.

– Szemtelen kis csitri vagy! Az én koromban megtámadni! – simogatta elgémberedett tag-
jait. – Na vedd le ezt az ügyes kis rontást, látszik, hogy a Cinka leszármazottja vagy, mint 
egy vipera, olyan gyorsan lecsaptál!

Az öreg boszorkányok remekül szórakoztak, töltötték egymásnak a konyakot, és házi 
kekszeiket ropogtatták izgalmukban.

– Csalánnal tudja lehúzni. Háromszor a jobb keze gyűrűsujjára kell csapnia egy ötleve-
lű csalánággal, amit megcsípett a dér.

A vénasszony hangosan káromkodott, a rég elfeledett szavakat talán már Ari nagyma-
mája sem értette volna, de az itt összegyűlt öregasszonyok mind nevettek.
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– Van még egy fiola varázsfőzet az autómban. A kesztyűtartóban. Mivel ez tegnap este 
megszökött – mutatott göcsörtös ujjaival a gőte felé –, akartam egy újat szerezni. – Me-
rev kezeivel elővette a kocsikulcsot, és Arinak adta. – A piros sportkocsi – tette még hozzá.

– Rájöttem volna.
Ari kivette az autóból a fiolát, és Natáliának adta, aki hangos kántálásba kezdett. Az 

üvegcse tartalmát a varázsige ütemére szórta a gőtére, közben vadrózsa ágát markolta. Mi-
kor a főzet elfogyott, és az ige is véget ért, a gőte egy pukkanással emberré változott. Az 
öregasszonyok vad füttyögésbe és tapsolásba kezdtek, Ari alig tudta kimenekíteni a mezte-
len férfit a szobából. A tarka kandúr az előszobában ült, Babik néhány régi ruhájával a szá-
jában. Míg a férfi elment felöltözni, Ari kettesben maradt a dédnagyanyjával.

– Ezt a gádzsó gőtét akarod segítőnek?
– Ezt.
– Makacs, akaratos gyerek vagy – pöfékelt. – Jól van, nagy boszorkány leszel. Kell is az, 

nehéz emberek jönnek, fekete emberek, nagy gondok. Ez a nyeszlett jószág meg elég va-
rázserőt szívott magába, különben menten megöltem volna. Most menj haza, és gyakorolj, 
nagyanyádat meg küldd el látogatóba, unatkozom.

Ari megígérte, hogy így fog tenni, és elbúcsúzott. A nappaliból kidugták a vénasszonyok 
a fejüket, és azt is megígértették Arival, hogy ha már asszony lesz, csatlakozik hozzájuk, és 
a famulusát is magával hozza.

Ari és a gőte-férfi kaptak egy kevés süteményt az útra, és felszálltak a buszra.
– Ezek szerint alkalmazol? – kérdezte a férfi.
– Nem én választottalak. Mi csak egyszer találkozunk a segítőnkkel, és érezzük, hogy ő 

az. De igen, fel vagy véve – válaszolta Ari. – Nehéz meló, nulla fizetés, sok panasz a vásár-
lóktól. De dolgozhatsz mellette, meg csinálhatod az emberi dolgaidat, vagy amit akarsz.

– Köszönöm – mondta a férfi, és egy futó csókot lehet a lány ajkára. – Ez elég fizetség?
Ari bólintott, és végtelenül sajnálta, hogy a piros tartományban nem kérhetett többet.
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