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Bogival nem könnyű
Faragó Frici az anyukájával, az apukájával és
Jocó nevű bátyjával a Nyúl utca négyes szám
alatt lakik, a második emelet tizenkettőben.
A szomszéd lakásban lakik Békés Bogi a szü
leivel és a kishúgával, aki még baba. Bogi Frici
legjobb barátja, az anyukája pedig napközben
vigyáz Fricire, amíg a kisfiú anyukája dolgo
zik. Amikor vége az iskolának, Frici nem a sa
ját lakásukba megy be, hanem becsönget Bogiékhoz, és ott tölti a délutánt, amíg anyukája
haza nem ér. Bogianyu ebédet ad neki, segít a
házi feladatban, felvarrja a leszakadt gombjait,
lekváros kenyeret ken neki uzsonnára, kimos
sa a lekvárfoltokat az ingéből, és megvédi, ha
Bogi undok vele.
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Frici és Bogi nem osztálytársak, pedig egyidő
sek. Frici a 2. a-ba jár, Bogi pedig a 2. b-be.
Frici nagyon szereti Bogit, de nincs vele könynyű dolga. Mindennek úgy kell lennie, ahogy
Bogi akarja, és ha Frici nem teszi, amit mond
neki, akkor rögtön borzasztó mérges lesz rá,
és olyanokat mond, hogy „babszemjankó",
meg „cincogi". Fricit vérig tudja sérteni ezekkel
a gúnynevekkel, ugyanis éppen ez a két do
log bántja a legjobban: az egyik, hogy korá
hoz képest kicsi; a másik, hogy ha izgatott vagy
szomorú, akkor viccesen magas, cincogó lesz
a hangja. Régebben volt egy harmadik sebezhető
pontja is: hogy az emberek lánynak nézték. De
amióta megnőtt az orra, ez ritkábban fordul elő.
Bogianyu mindig azt mondogatja neki:
„Túlságosan jámbor vagy, Frici! Bogi igazi kis
bestia. Meg kell védened magad vele szem
ben!" Frici ilyenkor bólint, és úgy tesz, mint
aki szilárdan elhatározza, hogy meg fogja vé
deni magát Bogival szemben, és hogy mos
tantól nem lesz annyira jámbor. De közben
arra gondol: „Nem vagyok jámbor, csak nem
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tudom, hogyan védekezzek. Ha összeveszünk
Bogival, izgatott leszek. Ha izgatott leszek,
cincogós lesz a hangom, és ez a kis bestia csak
nevet rajtam. Éppenséggel haza is mehetnék.
De csak Jocó van otthon, ő meg mindig azt
mondja, hagyjam békén, és nem is válaszol,
ha kérdezek valamit. Szóval otthon teljesen
egyedül lennék, azt meg még rosszabbul vise
lem, mint amikor Bogi csúfol."
így hát Frici többnyire azt csinálja, amit
Bogi akar, és hogy könnyebb legyen az élete,
bebeszéli magának: „Általában úgyis azt sze
retném tenni, amit Bogi, csak nem mindig jö
vök rá azonnal a módjára."

Bogi új mániája
Frici a húsvéti szünetre Tirolba utazott a szü
leivel és Jocóval. Húsvét utáni kedden, dél kö
rül értek haza. Frici azonnal becsengetett Bogiékhoz. Szabályosan vágyakozott már Bogi
után, hiszen kerek tíz napig nem találkoztak.
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- Bogi nincs itthon - közölte Bogianyu, ami
kor ajtót nyitott. - Azért csak gyere be, félretet
tem neked húsvétról egy szelet tortát.
Frici bekullogott Bogianyu nyomában a kony
hába, és leült az asztalhoz.
- Hol van? - kérdezte lefelé görbülő szájjal.
Bogianyu vágott egy szelet citromtortát,
desszertvillát szúrt bele, egy kistányéron Frici
elé tette, majd így szólt:
- Szandrához ment.
Frici egy darabig piszkálgatta a tortát a villá
val, és csalódottan így morfondírozott: „Tud
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ta, hogy ma délben hazajövök. Hogyhogy még
sincs itthon, miért nem vár rám?"
- Hamarosan hazajön - mondta Bogianyu,
és leült Frici mellé az asztalhoz. - Csak azért
ment át Szandrához, hogy kölcsönkérjen tőle
egy könyvet.
- Egy könyvet?! - Frici letette a villát, és ha
talmas szemet meresztett. Hiszen Bogi nem is
szeret olvasni, eddig egyetlen könyvet se ol
vasott el magától!
- Igazi könyvmoly lett belőle - felelte Bogi
anyu. - Naponta kiolvas egy könyvet. Csak az
a lényeg, hogy lovak szerepeljenek benne.
- Lovak? - Frici már igazán nem tudott
hová lenni a csodálkozástól.
Bogianyu így folytatta:
- Szandra fertőzte meg. Ő már régóta ra
jong a lovakért.
Szandra Bogi padtársa az iskolában. Tulajdon
képpen Frici is kedveli Szandrát, de az a véle
ménye, hogy bőven elég, ha a lányok iskolaidő
alatt vihognak és sutyorognak. Ha nincs iskola,
Bogi csak ne szandrázzon, legalábbis ez Frici
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véleménye, hiszen iskolaidőn kívül senkivel
nem akar osztozni Bogin.
- És a húsvéti szünet alatt gyakran járt át
Szandrához? - kérdezte gyanakodva Frici.
- Minden páratlan napon - felelte Bogianyu.
- Páros napokon pedig Szandra volt itt nálunk.
Frici eltolta a tányért. Elment a kedve a cit
romtortától.
- Még mindig föl van kavarodva a gyom
rom az autózástól - füllentette.
Bogianyu így szólt:
- Semmi gond, holnap is jó lesz még az a torta.
- És akkor most Bogi meg Szandra egyfoly
tában lovas történeteket bújnak? - hitetlen
kedett Frici. Egyszerűen nem tudta mire vélni
a dolgot.
- Fia még csak ennyi volna! - nevetett Bo
gianyu. - Lovas fényképeket vágnak ki az új
ságokból, lovas videókat néznek, kapcsolgat
ják a tévécsatornákat, és azt keresik, hogy hol
van lovas műsor, ha pedig beszélgetnek, ak
kor is folyton lovakról van szó. Nézz csak be
a szobájába, el fogsz ájulni!
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Frici berontott Bogi szobájába. Szóhoz sem
jutott attól, amit ott látott. A falakon minde
nütt lovas poszterek díszelegtek. Köztük sztaniolba csomagolt csokoládépatkók fityegtek.
Az ajtó belső oldalán kantár függött. Az író
asztalon egymásra rakott mappák hevertek.
Frici végiglapozta őket. Újságpapírból kivá
gott és rajzlapra ragasztott lovas fényképek
voltak bennük. Az ablakpárkányon rózsaszín
műanyag póni állt, hátán keskeny, hosszúkás
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nyílással. A nyílás mellé valaki ezt írta ákombákombetűkkel: „Lovas oktatásra".
Bogianyu követte Fricit a szobába, és a mű
anyag pónira mutatott:
- Lovaglóórákra gyűjti a pénzt - magya
rázta. - De rémesen drága ám egy ilyen óra,
hosszú évekbe telik, mire összegyűlik rá a
pénz.
- Haza kell mennem - cincogta Frici. - Még
ki se pakoltam a bőröndömet.
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- Átküldjem Bogit, ha hazaért? - tudakolta
Bogianyu.
Frici vállat vont. Mint akinek minden telje
sen mindegy.

Anya tudja, mi legyen
Amikor Frici hazaért, apa és Jocó éppen a für
dőszobában válogatták az utazás alatt felhal
mozódott szennyest. Az egyik kupacba rakták
azt, amit hatvan fokon kell kimosni, egy má
sikba, amit negyven fokon, egy harmadik ku
pacba pedig a fehérnemű került, aminek egé
szen forró víz kell ahhoz, hogy tiszta legyen.
Frici próbált csöndesen elosonni a fürdő
szobaajtó mellett, de Jocó az útjába állt, és
ráförmedt:
- Leszel szíves te is részt venni ebben a hü
lye ruhaválogatásban! Mindig egyedül kell
gürcölnöm!
- Hé, hé! - szólt rá apa Jocóra. - Csak nem
ezt a pár mozdulatot nevezed gürcölésnek?!
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- Azután Fricire nézett, és aggódva kérdezte:
- Hát veled meg mi van? Vadalmába haraptál?
Frici kinyitotta a bőröndjét, elővette belőle
a szennyesét, és gondosan szétválogatta.
- Biztos a kis tüskés menyasszonya pisz
kálta már megint - vigyorgott Jocó.
- Ő aztán nem - Frici hangja megint cincogósra váltott. - Nincs is otthon. Szandrához
ment.
- És ezért vágsz ilyen bánatos képet? - kér
dezte apa.
- A szünet alatt mindennap Szandrával ló
gott! - Frici már annyira cincogott, hogy iga
zán össze lehetett volna téveszteni egy egérrel.
- Csak mert nem voltál itthon - mondta apa.
- Nem hiszem - cincogta Frici. - Ha jobban
szeretne, mint Szandrát, ma otthon marad, és
vár rám. Ráadásul Szandra meg is fertőzte.
- Bárányhimlő vagy kanyaró? - kérdezte apa.
- Lovak - felelte Frici gyászosan. - Most ő
is rajong a lovakért. Ehhez én nem tudok hoz
zászólni. Tök béna vagyok a témában, sem
mit sem tudok a lovakról.
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Jocó felnyalábolta és egy nagy kosárba tet
te a negyven fokon mosandó ruhát, majd így
szólt:
- A legtöbb csaj lómániás. Nálunk az osz
tályban például az összes. Egyszerűen kibírha
tatlan, amikor azokról a gebékről locsognak.
Frici lehuppant a fehérneműkupac tetejére,
a törülközők és fürdőlepedők közé. Szívesen
elmondta volna apának, hogy mennyire szo
morú, és hogy milyen féltékeny Szandrára.
De attól félt, hogy még nevetségesebbé tenné

magát a cincogós hangjával. Úgyhogy csak
bámult maga elé.
Apa leguggolt mellé.
- Kérsz zsebkendőt? - kérdezte. Frici meg
rázta a fejét. - Akkor jó - rikkantott apa. Vicces volna, ha e miatt a két buta liba miatt
sírnál.
„Vigasztalni akar - gondolta Frici. - De apának
nem megy a vigasztalás, mert sose veszi komo
lyan a problémáimat. Ezzel nem segít rajtam!"
Azzal felállt, és átment a nappaliba. Anya
a kanapén ült, éppen átnézte a leveleket, ame
lyek a húsvét előtti héten érkeztek. Frici leült
mellé, és cincogó hangján elmondta neki is
a bánatát.
Anya csak akkor szólalt meg, amikor látta,
hogy Frici befejezte.
- Amikor annyi idős voltam, mint Bogi, én
is bolondultam a lovakért. Az akkori barátom
teljesen hülyének nézett miatta. A fiúk ezt
többnyire nem értik.
- És mi lett aztán? - kérdezte Frici. - Már
mint a barátoddal és veled?
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- A kedvemért elkezdett lovakkal foglalkoz
ni - nevetett anya. - Nem volt más választása,
ha a barátom akart maradni.
- Akkor nekem is ezt kellene tennem? - kér
dezte Frici.
Anya vállat vont.
- Fogalmam sincs. Én csak elmondtam, ho
gyan volt ez velünk annak idején.
- Éppenséggel megpróbálhatom - mondta
Frici.
- Ártani nem árt - simogatta meg anya a
kisfiú göndör szőke fürtjeit. - Hacsak nem
esik túlságosan nehezedre.

Frici, a lószakértő
Bogi csak estefelé csöngetett be Fricihez. Két
lófej képe díszítette a pólóját, a nadrágja pe
dig patkómintás volt. Vidáman újságolta Fricinek, hogy Szandrától jön. Lett ugyanis egy
új, nagyon klassz hobbija. És Szandra is oda
van érte!
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- Tudom - mondta Frici. - Voltam a szobád
ban.
Bogi előretolta az állát, homlokát mély ránc
csúfította el. Résnyire szűkült a szeme. Olyan
kor vág ilyen arcot, amikor harcias kedvében
van.
- Akkor most biztos hülyének nézel! - szi
szegte mérgesen.
- Már miért néznélek hülyének? - mosoly
gott kedvesen Frici. - Csak azok a lovas map
pák nem annyira jók szerintem. Rendezni kéne
őket.
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- Miért, szerinted rendetlenek? - Boginak
meglepetésében kisimult a homloka, és az
álla is visszacsúszott a helyére.
- Teljesen összevissza vannak lefűzve azok
a lovas képek. Egy lipicai, egy angol telivér,
egy andalúz, egy arab telivér, egy shetlandi
póni... - Bogi szeme most óriásira tágult. A lovakat vérmérséklet szerint osztályoznám
- folytatta Frici szemrebbenés nélkül. - Há
rom csoportba válogatnám a telivéreket, a
meleg vérűeket és a hideg vérűeket. A pónik
szerintem külön mappába kerüljenek.
-T e ... te... te... ismered a lófajtákat? - da
dogta Bogi.
Ha Frici teljesen őszinte, erre azt kellett
volna felelnie: „Kiírtam őket egy lexikonból,
aztán megtanultam az egészet kívülről." De
Frici úgy döntött, ezúttal jobb, ha nem telje
sen őszinte. Azt felelte:
- Hát csak érdekelnek a lovak. - Végül is
nem volt ez igazi hazugság, csupán elhallgat
ta azt az apróságot, hogy körülbelül két órája
foglalkozik velük.
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- És ezt nekem miért nem mondtad soha?
- kérdezte Bogi.
- Fogalmam se volt róla, hogy szereted a lo
vakat - vágta rá ártatlan képpel Frici.
És ekkor olyat tett, amit később nagyon
megbánt! Képeslap méretű fotót vett elő az
íróasztalbókjából, Bogi felé nyújtotta, és így
szólt:
- Egyébként ez a kedvenc lovam.
A képen egy ló állt a mezőn, a hátán pe
dig maga Frici ült. Bogi megindultan meredt
a képre.

- Te... te... te... tudsz lovagolni? - dadogta.
- Hát persze - vágta rá Frici. Na, ez már iga
zi hazugság volt! Apa akkor készítette a fény
képet, amikor egy hétvégét egy tanyán töl
töttek. Apa fogta Fricit, és egyszerűen felültet
te egy vén gebe hátára, pedig Frici kézzel-lábbal tiltakozott, és dühösen cincogott, hogy le
akar szállni. Apa éppen csak elkattintotta a
fényképezőgépet, Frici azonnal le is pottyant
a ló hátáról. Pedig a gebe meg se moccant.
Frici alig egy percig ült a nyeregben. Úgyhogy
ezt nemigen lehetett lovaglásnak nevezni.
- Add nekem a képet! - kérlelte Bogi.
Frici odanyújtotta. Bogi arcán széles mo
soly terült szét. Mielőtt elvonult volna a fotó
val, annyit mondott:
- Ha majd elég sok pénzem lesz ahhoz, hogy
lovaglóórákat vegyek, együtt fogunk lovagol
ni. És ha neked nem gond, Szandrát is magunk
kal visszük, jó? Mert ő is lovas oktatásra gyűjt.
- Felőlem - mondta erre nagyvonalúan Fri
ci, magában pedig azt gondolta: „Megkérdezte,
elvisszük-e magunkkal Szandrát. Ez jó jel. Jobb,
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mint ha Szandrát kérdezte volna, hogy én velük
mehetek-e."
Frici cseppet sem nyugtalankodott. Miért is
tette volna? Bogianyu azt mondta, évekig eltart,
mire Bogi összegyűjti a pénzt a lovas oktatásra.
Azzal pedig, hogy mi lesz néhány év múlva, Frici
igazán nem törődött.

Frici komoly bajba kerül
A következő két hét remekül telt Frici számá
ra. Bogi egyszer sem undokoskodott vele, ba
rátságos volt és békés.
Szandrára se kellett féltékenykedni, a két
lány ugyanis összeveszett. Bogi azt állította
az iskolában, hogy Frici sokkal jobban ért a
lovakhoz, mint Szandra.
Bogi minden délután azt bizonygatta, hogy
neki aztán édes mindegy, szóba áll-e vele az
a hülye liba, vagy sem.
- Hiszen itt vagy nekem te! - mondogatta
Fricinek.
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„Ezekért a szavakért igazán megéri úgy
tenni, mintha én is rajonganék a lovakért"
- gondolta magában Frici. Türelmesen végig
hallgatta a lovas történeteket, amelyeket Bogi
aznap olvasott. Órákig nézte vele a lovas vi
deókat, színes lovas fotókat vágott ki a ma
gazinokból,\ segített neki rajzlapra ragasztani
és a mappában elrendezni őket. Ránézésre pró
bálta eldönteni, melyik ló melyikkel tartozik
egy csoportba, és elhitette Bogival, hogy ő bi
zony „első pillantásra" felismeri a különböző

fajtákat. Igaz, közben tényleg sokat megtu
dott róluk.
Anya régi könyvei között talált egy lovak
ról szóló kézikönyvet. Egymás után három
szor figyelmesen elolvasta. Amit megjegyzett,
bőven elegendő volt ahhoz, hogy tudásával
lenyűgözze Bogit. A lány rajongva nézett rá,
amikor Frici csak megpillantotta egy fehér
foltos orrú ló fotóját, és máris magyarázni
kezdte:
- Látod, ez a csillag. Ha nagyobb és hosszúkásabb lenne a folt, az lenne a hóka, ha pedig
csak néhány fehér szőrszál van ott, akkor azt
úgy mondjuk, hogy tűzött homlokú ló.
Bogi attól is el volt ragadtatva, amikor Frici
azon töprengett, hogy a képen látható barna
szőrű ló sima, világos vagy gesztenyepej-e.
- Hogy te mi mindent tudsz! - kiáltott fel
a kislány megigézve, mire Frici csak annyit
mondott nagy szerényen:
- Idővel az ember meg tudja különböztetni
a barna különböző árnyalatait.
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Bogi persze megpróbálta rávenni arra is,
hogy meséljen azokról az állítólagos elmúlt
évi lovaglásokról. Ez már kellemetlenebb volt
Fricinek, ilyenkor alaposan megizzadt. Azért
valahogy mindig sikerült mesélnie valamit,
ami tetszett Boginak. A történetek anyától
származtak.
Anyát ugyanis kikérdezte, hogy milyenek
voltak a lovaglóórák kislány korában. Ő pe
dig elmesélte neki, amire emlékezett. Például
hogy legelőször azt kellett megtanulnia, ho
gyan nyergelünk föl egy lovat, és hogyan teszszük fel rá a kantárt. Meg hogy kezdetben min
dig körbe-körbe kellett lovagolnia, az oktató
pedig a kör közepén állt, kezében a futószárral,
és ilyeneket kiabált: „Vedd át a ló mozgását!"
Anya azt is elmesélte, hogy óra után mindig
lecsutakolta a lovat, kitisztította a patkóját,
megfésülte a sörényét, és jutalmul adhatott
neki egy sárgarépát. A tenyerén kellett nyúj
tania, nehogy a ló véletlenül egyik ujját is be
kapja a répa mellé. Meg hogy a ló egyik nap
rosszkedvű volt, és levetette a hátáról.
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Anyának fogalma se volt róla, hogy Frici ez
után egyenesen Bogihoz ment, és sajátjaiként
adta elő neki a történeteket.
Ám egy szép reggelen Bogi a szokott időnél
vagy negyedórával korábban csöngetett be
Friciékhez. Frici éppen a fürdőszobában fésülködött.
Jocó nyitott ajtót.
- Késik az óránk? - nézett csodálkozva Bogi
ra, aki így kiáltott:
- Csodás újságom van Frici számára, egy
percet sem várhat a dolog, muszáj elmonda29

nőm neki, különben - nem is tudom - kipuk
kad a fejem. Hol van?
- Itt vagyok a fürdőben! - kiabálta Frici.
- Gyere be!
Bogi beszaladt a fürdőszobába. Átölelte Fricit, és nagyot kurjantott:
- Jippi-jippi-jeee! Olyan boldog vagyok,
mindjárt felrepülök a levegőbe!
- Szuper! És mitől? - tudakolta Frici.
Bogi végre elengedte Fricit.
- Három hét múlva kezdődnek a lovagló
órák!
Frici egészen megdermedt a rémülettől.
- Ilyen hamar összegyűjtötted rá a pénzt?
- kérdezte.
Bogi megrázta a fejét.
- Apa egyik barátja vett egy tanyát, és úgy
döntött, hogy lovardát fog berendezni. Há
rom héten belül elkészül az egész, és ingyen
lovagolhatunk! Barátságból, érted?!
Mire Frici így szólt:
- Akkor az biztos csak rád vonatkozik. Mert
az én apukám nem barátja a te apukád ba
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rátjának. És nekünk nincs pénzünk lovagló
órákra, tényleg nincs.
- Rád is vonatkozik! - mondta erre Bogi.
- Mi ketten annyiszor megyünk, ahányszor
csak akarunk, ezt mondta. - Csodálkozva né
zett Fricire. - Na mi van, nem is örülsz?
- Ja j, dehogynem - cincogta Frici. - Persze,
naná hogy örülök.
Bogi pedig azt gondolta: „Jesszus, már ak
kor is cincog, ha örül?"

Frici segítséget kér
Másnap az iskolában Hipp-Hoppnak meggyűlt
a baja Fricivel. Ezt a gúnynevet adták Friciék
a tanítójuknak, mert mindig nagyon gyorsan
beszélt. Az igazi neve Szvoboda volt. Szóval
Hipp-Hopp folyton rászólt Fricire:
- Tessék lépést tartani a többiekkel! - mo
rogta, aztán meg: - Ne nézz lyukat a levegőbe!
Frici próbált lépést tartani a többiekkel, és
egyetlen lyukat sem nézni a levegőbe, de nem
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sikerült neki. Csak egyre tudott gondolni: ho
gyan mászik ki ebből a slamasztikából? Nem
vallhatja be Boginak, hogy végig hazudott.
Azt soha nem bocsátja meg neki, akkor örökre
eláshatja magát! Anya sem fog segíteni. Csak
azt mondja majd, hogy nem dől össze a világ,
ha bevalljuk, hogy füllentettünk.
Az utolsó órán Fricinek végre eszébe jutott,
kitől kérjen tanácsot: a nagymamától! Ő biz
tosan megérti, hogy ebben a helyzetben nem
lehet Boginak csak úgy egyszerűen megmon
dani az igazságot.
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Frici nagymamája idősek otthonában élt. A
fiú minden szombaton meglátogatta. Egyedül
is odatalált: az utcasarkon felszáll a villamos
ra, utazik vele négy megállót, és közvetlenül
az idősek otthona előtt száll le.
A remény, hogy nagymama segíteni fog,
megnyugtatta Fricit. Az utolsó óra második
felében végre lépést tartott a többiekkel, és
nem bámult lyukat a levegőbe.

Bogi az iskola kapujában várta. Frici el is in
dult vele hazafelé, ám a villamosmegállónál
megállt.
- Nagymamához kell mennem - mondta.
- Ma nem is szombat van! - kiáltott föl
meglepetten Bogi.
- Valamit meg akar beszélni velem. Borzasz
tóan sürgős - hazudta Frici.
- És telefonon nem tudjátok elintézni? nézett rá csalódottan Bogi.
- Nem lehet. Nagyothall. Telefonon nem
biztos, hogy megérti, amit mondok neki - ma
gyarázta Frici. Egyébként a nagymamájának
olyan éles a füle, mint a hiúzé.
Szerencsére megjött a villamos, Fricinek
nem kellett több kellemetlen kérdést megvála
szolnia.
Frici és a nagymamája kis híján elkerülték
egymást. A fiú éppen akkor szállt le a villa
mosról, amikor nagymama kilépett az otthon
kapuján.
- Még ilyet! - kiáltott föl nagymama. - Csak
nem szombat van?
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- Menned kell valahová? - érdeklődött Frici.
- Kelleni nem kell, csak akarok - válaszol
ta nagymama. - Épp a pizzériába indultam,
az otthonban ugyanis mákos tészta az ebéd,
amit utálok. Meghívhatlak egy pizzára?
Mire az utca végéhez értek, Frici el is magya
rázta nagymamának a problémát. A vendéglő
ajtaja előtt azt kérdezte:
- Tudsz tanácsot adni?
- Csak lassan a testtel - felelte nagymama.
- Először is leülünk, és rendelünk.
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Frici türelmesen kivárta, amíg nagymama
kinézte magának a legmegfelelőbb asztalt.
Aztán azt kellett megvárnia, amíg körülmé
nyesen kiválasztja a pizzát. Aztán csak sikerült
megrendelni az ételt, és Frici megismételte a
kérdést:
- Tudsz tanácsot adni, nagymama?
Mire nagymama csak annyit mondott:
- Hol itt a probléma? Van még három he
ted arra, hogy elővezesd a lovaglótudomá
nyodat. Amiről azt állítottad, hogy két hét
alatt megtanultad, azt három hét alatt simán
megtanulod.
- Na de nagymama - aggodalmaskodott Fri
ci -, hol tanuljak én lovagolni?
Nagymama erre is tudta a választ:
- A Tízeske unokájának van egy kis lovardá
ja a villamos végállomásánál.
Nagymama doktor Vasst hívja Tízeskének,
mivel a bácsi az idősek otthona tízes szobá
jában lakik. Nagymama elővette a mobilját
a táskájából, felhívta Tízeskét, és közölte vele,
hogy Fricinek sürgősen lovaglóórákra van
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szüksége, majd felszólította Tízeskét, hogy
azonnal szóljon az unokájának.
- Hívjon vissza, ha megtud valamit! - szólt
végül, és letette a telefont.
- Mit mondott? - sürgette Frici. De a válasz
ra ismét várnia kellett, mert a pincér éppen
kihozta a pizzákat, és nagymama morgott va
lamit a minőségre. Azt mondta, túl kevés raj
ta a sonka, és túl sok a sajt. Meg hogy a széle
túl kemény, a közepe viszont túl puha.
- Nagymama, kérlek, válaszolj!

Nagymama lefűrészelt egy darabot a pizzá
ból, és csak annyit mondott:
- Most fölhívja az unokáját, aztán vissza
szól.
Frici a pizzája felénél tartott, nagymama
pedig az utolsó falatoknál, amikor megcsör
rent a mobil.
- Igen? - szólt bele nagymama a telefonba.
Utána egészen sokáig csöndben ült.
Végül annyit mondott:
- Indulunk. Fizetek!
- Hová indulunk? - kérdezte Frici. Kicsit
cincogós lett a hangja. Rosszat sejtett.
- Hát a Tízeske unokájához - válaszolt nagy
mama vidáman. - Valaki lemondta az óráját.
Beugorhatsz a helyére.
A pincér fürgén hozta a számlát. Nagyma
ma egy papírpénzt helyezett az asztalra, és
csak annyit mondott:
- Rendben.
A pincér elviharzott, nagymama újra kezé
be vette a telefont, és taxit rendelt. Azután
felállt, és közölte:
38

- Kint várunk, hogy a taxinak ne kelljen az
út közepén állnia.
Frici megadóan kullogott nagymama nyo
mában. Amíg a taxit várták, cincogni kez
dett:
- Nincs is nálunk lovaglósisak! Anélkül
nem szabad lovagolni.
- Adnak kölcsön - mondta erre nagyma
ma.
- J ó , de szandál van rajtam - cincogta Frici.
- A lovagláshoz csizma kell.
- Azt is adnak - mondta erre nagymama.
- J ó , de... az az igazság, hogy félek a lovak
tól - cincogta egészen halkan Frici.
- Aki fél, az nem egész - bölcselkedett nagy
mama. Láthatóan semmivel nem lehetett ki
hozni a sodrából.
És ekkor megérkezett a taxi, úgyhogy Fricinek nem maradt más hátra, mint hogy be
másszon nagymama mellé a hátsó ülésre.
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Frici megismerkedik Rozival
Amikor kiszálltak a taxiból, a lovarda kapu
jában épp megjelent a Tízeske unokája. Fricinek rögtön megtetszett. Kicsi volt, kisebb,
mint nagymama. Frici szereti, ha egy felnőtt
férfi alacsony. Olyankor rögtön nem érzi ma
gát annyira pöttömnek.
A Tízeske unokája azzal kezdte, hogy ő Ka
resz, és nagyon örül, hogy megtaníthatja Fri40

cit lovagolni. Azután bevezette nagymamát
és a kisfiút az udvarra, és kérte, hogy várják
meg, amíg hoz Fricinek lovaglósisakot meg
csizmát.
- Hogy vagy? - kérdezte nagymama Fricit.
- Szívdobogásom, fülzúgásom, térdreme
gésem és hascsikarásom van - sorolta a pana
szait Frici.
- Atyavilág, ez így együtt már sok - sápítozott nagymama. - Fújjuk le az akciót?
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Frici éppen mondani akarta, hogy ez nem
is rossz ötlet, amikor Karesz megjelent a csiz
mával és a lovaglósisakkal. Előtte már nem
merte bevallani, hogy legszívesebben sarkon
fordulna. Engedelmesen felpróbálta a csiz
mát: éppen jó volt. A sisak is.
- Hát akkor el is kezdhetjük - közölte Karesz.
Egy szénával és szalmával teli csűrön mentek
keresztül, onnan homokkal felszórt területre
vezette Friciéket, amit deszkapalánkkal kerí
tettek el. Az egyik deszkához egy ló volt hoz
zákötözve. Vagyis nem ló, nem valami félel
metes, óriási jószág, hanem egy póni!
Frici szívverése azonnal helyreállt, a fülzú
gás meg a hascsikarás is elmúlt, csak a térde
remegett még egy kicsit.
- Ez itt Rozi - mutatta be a pónit Karesz.
- Már várt téged. Nyugodtan megsimogat
hatod. Addig hozom gyorsan a nyerget meg
a kantárt.
Nagymama leült a csűr falánál álló padra,
Frici pedig odament Rozihoz.
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A póni nagyon barátságosan nézett rá. Leg
alábbis Fricinek úgy tűnt.
- Remélem, kedves leszel hozzám - szólítot
ta meg Frici az állatot. Erre Rozi egyik mellső
lábával dobbantott a homokban, amit Frici
igennek vett. Átbújt a deszkák közti résen,
odament Rozihoz, és simogatta az orra fölötti
fehér foltot, amíg Karesz vissza nem tért a nye
reggel és a kantárral.

- Tudom, hogyan kell - mondta Frici Karesznak. Már nem is volt cincogós a hangja.
- Először balról át kell vetni a fején a gyeplőt,
aztán a foga közé kell dugni a zablát, és eliga
zítani a fején a szíjakat.
- Ez igen! - kiáltotta Karesz, és még füttyentett is, hogy kifejezze elismerését.
- Elolvastam egy lovakról szóló kéziköny
vet - magyarázta Frici.
Aztán Karesz mégiscsak segített Fricinek
felszerszámozni Rozit, mert semmi kedve sem
volt a felkantározáshoz, és nem tartotta nyu
godtan a fejét. A nyereg amúgy is túl nehéz
voltFricinek.EzutánKareszelmagyarázta, ho
gyan kell felszállni a nyeregbe: bal lábat a
kengyelbe, felhúzódzkodni, jobb lábat át
vetni a póni hátán, jobb lábat a kengyelbe
dugni.
Fricinek elsőre sikerült!
- Bravó! Tökéletesen csináltad! - rikkantot
ta Karesz. Frici boldogan ült a nyeregben.
- És most futószáron fogsz minket vezetni?
- kérdezte.
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- Pontosan - bólintott Karesz. Egy hosszú
kötél egyik végét a kantárhoz kötötte, a másik
végével pedig a homokos terület közepére ve
zette a pónit.
Alig ért'oda, Rozi felnyerített, és elindult.
Lassan ment, és mindig körbe-körbe. Más vá
lasztása nem is nagyon volt.
Frici egészen jól érezte magát Rozi nyergé
ben. Főleg az tetszett neki, hogy Karesz foly
ton dicsérte.
- Remekül tartod magad, ahogy a nagy
könyvben meg van írva. Született lovas vagy!
- ilyeneket mondott neki.
Frici akár egész délután ott maradt volna
lovagolni. De pontosan egy óra elteltével Ka
resz így kiáltott:
- Mára ennyi! - Nagymama mellett a pádon
ugyanis már türelmetlenül várta egy kislány,
hogy ő következzen.
Frici lecsúszott Rozi nyergéből. Búcsúzóul
adhatott neki egy sárgarépát.
- Mikor jöhetek legközelebb? - kérdezte Fri
ci. Karesz azt felelte, hogy szombaton délután
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háromkor ráér. És hogy ha Fricinek kedve van,
mindjárt két órát is lovagolhat.
Frici nagymamára nézett, mint aki azt kér
dezi: „Mit szólsz hozzá?" Nagymama bólin
tott, és Frici azt mondta Karesznak, hogy szí
vesen lovagolna szombaton két órát.
Ezután nagymama kifizette az oktatást, és
taxit hívott.
Miközben a lovarda bejárata előtt a kocsira
várakoztak, Frici aggódva kérdezte:
- Mondd csak, nagymama, nem túl drága
mulatság ez neked?
Nagymama megrázta a fejét.
- Ugyan már, legföljebb jövő ilyenkor enynyivel kevesebbet örököl az apád - mondta,
és nagyot nevetett.
- Mi az, hogy jövő ilyenkor, nagymama? kérdezte riadtan Frici. - Neked még száz évig
kell élned!
Nagymama biztosította Fricit arról, hogy
csak butaságokat beszél, és egyáltalán nem áll
szándékában a közeljövőben meghalni. Frici
megnyugodott.
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Fricinek meggyűlik a baja anyával
Nagymama egészen Friciék házáig vitette ma
gukat a taxival. De felmenni nem akart.
- Haza kell mennem, már régen elkezdődött
a bridzsparti - közölte unokájával.
Frici kikászálódott, és miközben a távolo
dó taxi után integetett, arra gondolt: „Enyém
a világ legjobb nagymamája. Még az imádott
bridzspartiját is hanyagolja miattam!"
Integetett, integetett - aztán egy kéz érinté
sét érezte a vállán. Anyáét.

- Nagymama? - kérdezte, fejével a taxi után
biccentve.
- Igen, ő volt - felelte Frici.
Anya kézen fogta a fiát, bement vele a ház
ba, és elindultak fölfelé a lépcsőn.
- Ezt így nem lehet! - korholta Fricit. - Nem
teheted meg velem, hogy fogod magad, és
bejelentés nélkül lelépsz suli után!
- Nem léptem le - tiltakozott Frici. - Meg
mondtam Boginak, hogy nagymamához me
gyek.
- Nekem kell megmondanod! - kiabált
anya. - Vagy Lizinek! - Ez volt Bogianyu
rendes neve.
- De nekem is csak az iskolában jutott eszem
be, hogy sürgősen el kell mennem nagymamá
hoz! - védekezett Frici.
- Egyetlen sürgős dolgod van ilyenkor:
hogy tudasd velem, hol vagy - mondta erre
anya. - Lizi felhívta az otthont. Azt kérdezte,
odamentél-e. De nagymama akkor már nem
volt ott. Azt mondták, elment valahová. És
hogy téged nem is láttak.
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—Rendben - mondta Frici. - Legközelebb
hazatelefonálok.
- Remélem is - így anya. Nem hangzott túl
barátságosan.
- Hogyhogy már itthon vagy? - kapott ész
be Frici.
- Hogyhogy hogyhogy?! - csattant fel anya.
- Szerinted tudtam volna nyugodtan üldö
gélni az irodában, ha te állítólag éppen el
vesztél?!
Megérkeztek a második emeletre, anya be
csöngetett Bogiékhoz, és bekiabált:
- Itt van, mégiscsak nagymamával volt,
most hozta meg!
Bogianyu ajtót nyitott.
- Na, szép kis alak vagy! - kiáltotta. - így
megrémíteni az embert! - De ő legalább mo
solygott közben.
„Apa nincs itthon - gondolta Frici. - Jocó
sincs. Anya meg iszonyú dühös. Nem lesz ná
lunk túl rózsás a hangulat. Akkor már inkább
vacsoráig Bogiéknál maradok."
Mindjárt be is szaladt Bogiék nappalijába. A
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kislány a kanapén ült, és egy lovas katalógus
ban lapozgatott. Frici leült mellé.
- Klassz cuccok vannak benne - lelkende
zett Bogi. - Lovaglósisakok, pálcák, lovaglónadrágok, csizmák meg ilyesmik. De anya
nem akar venni nekem semmit. Azt mondja,
a farmer és a gumicsizma is megteszi.
- így is van - bólintott Frici. - Csak lovagló
sisak kell, anélkül nem szabad felülni a lóra.
- A fotón, amit nekem adtál, sisak nélkül
ülsz a lovon - jegyezte meg Bogi.
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- Csak a kép kedvéért vettem le - hazudta
Frici. Bogi szerencsére elfogadta a magyará
zatot.
Frici még négyszer ment lovas oktatásra
Rozihoz. Mind a négy alkalommal dupla órát
vett. A két szombatihoz nem kellett kifogást
találnia, hiszen szombatonként úgyis min
dig nagymamát látogatta meg. Anya kérdésé
re, hogy miért megy el hozzá szerdánként is,
csak annyit mondott:
- Erről nem akarok beszélni, de hidd el,
nincs benne semmi rossz.
Anya megelégedett ennyivel.
Az utolsó óra végén Karesz így szólt Fricihez:
- Remek versenylovas vagy zsoké válhatna
belőled, istenáldotta tehetség vagy!
Fricinek semmi kedve nem volt hozzá,
hogy versenylovas vagy zsoké legyen. „Klassz
dolog a lovaglás - gondolta -, de messze nem
olyan klassz, mint mondjuk a foci." Csak az
bosszantotta, hogy anyának, apának vagy Jocónak nem dicsekedhet el az „istenáldotta"
tehetségével.
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Másnap Bogianyu ebéd közben közölte az
örömhírt:
- Gyerekek, indul a lovaglás! Délután há
romkor mehetünk az első órára, apa barátja
ma délelőtt telefonált.
Bogi a szobájába rohant, kirángatta a szek
rényéből az összes pólóját és farmerét, az ágy
ra dobálta őket, és azon kezdte törni a fejét,
mit vegyen fel a lovagláshoz.
- Na és mi van, ha barna a póni? - nyafo
gott. - Nincs semmim, ami illene a barnához!
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- A lónak tök mindegy - mondta Frici. - És
az oktatónak is.
- De én szép akarok lenni, amikor életem
ben először lóra ülök! - kiáltotta sírós hangon
Bogi.
- Akkor öltözz tiszta fehérbe - javasolta Fri
ci. - A fehér mindenhez illik, legalábbis anya
szerint.
- A fehér sápaszt - közölte drámai hangon
Bogi.
- Hát akkor tiszta feketébe - mondta Frici.
- Anya azt is szokta mondani, hogy a fekete
mindenhez illik.

- Életem legszebb napján temetési cuccokba öltözzek?! - siránkozott Bogi.
Frici magára hagyta a lányt a gondjaival,
átment a nappaliba.
Bogianyu a kanapén ült, karján Bogi kishúgával, és türelmetlenül kérdezte:
- Készen vagytok végre?
- Nem tudja, mit vegyen föl-sóhajtott Frici.
Bogianyu fölállt, Frici kezébe nyomta a ba
bát, és így szólt:
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- Megyek, megsürgetem, különben soha
nem indulunk el.
Öt perccel később Frici, Bogi és Hugibaba
ott ültek Bogianyu mögött az autó hátsó ülé
sén, és a városszéli lovarda felé tartottak.
Bogi végül rózsaszín pólót és rózsaszín far
mert vett föl, de nem volt elégedett.
- Zöld - hajtogatta -, a zöld jobb lett volna.
Miért nem szóltatok, hogy a zöld jobban illik
a barnához?

- A rózsaszín nagyon jól illik a barnához
- vigasztalta Frici.
- Aszondod?
- Aszondom.
- Na de a gumicsizmám meg kék - kezdte
újra a nyafogást Bogi. - A rózsaszín ruhám
hoz illik, de a barna lóhoz nem!
- Hagyd abba a nyafogást, mert vissza
fordulunk! - szólt hátra Bogianyu. Úgy tűnt,
komolyan gondolja, ezért Bogi inkább elhall
gatott. Egyetlen szót sem szólt, amíg meg nem
érkeztek.
- Hű, de izgatott vagyok - ez volt Bogi első
mondata, amikor megálltak egy PÓNIFARM fel
iratú kapu előtt. Kiugrott az autóból, és berohant
az udvarra. Frici kivette a csomagtartóból a ba
bakocsit, Bogianyu pedig beleültette Hugibabát.
Frici a hóna alá kapta Bogi gumicsizmáját,
aztán a sajátját.
- Miért játszod a málhás szamarat? - kor
holta Bogianyu.
Frici vállat vont.
- Nem nehéz - válaszolta.
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- Nem erről van szó. - Bogianyu a nyitott
kapu felé kezdte tolni a babakocsit. - Neki
kell vigyáznia a saját holmijára.
Frici alaposan körülnézett az udvaron. Két
macskát látott, egy kutyát meg egy férfit. Bo
git sehol.
A férfi odajött hozzájuk, megpuszilta Bogi
anyut, megdörzsölte Hugibaba orrát, Fricivel
pedig kezet rázott.
- Bogi már az istállóban van - mondta, és
egy nyitott ajtóra mutatott. - Lovat választ
magának.
- Örüljön, hogy egyáltalán lóra ülhet - mo
rogta Bogianyu.
- Összeakasztottátok a bajuszt? - nevetett
a férfi.
- Jaj, Lackó, ha tudnád, milyen fárasztó tud
lenni! - fakadt ki Bogianyu.
Frici megkérdezte, bemehet-e Bogi után az
istállóba.
- Persze - vágta rá Lackó -, menj csak bátran!
Frici az istállóba futott. Nyolc állás volt,
ebből négy üres, a másik négyben egy-egy
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barna póni. Az állások közötti folyosón pedig
ott állt Bogi - és tüsszögött.
- Egészségedre - mondta udvariasan Frici.
De Bogi nem hagyta abba a tüsszögést.
- Egészségedre - szólt újra Frici.
Bogi csak tüsszögött és tüsszögött, Frici
nem győzte rávágni, hogy „egészségedre". Ag
gódni kezdett Bogiért.
- Veled meg mi történt?
Két tüsszögés között Bogi megpróbálta el
mondani, hogy fogalma sincs, mitől, de folya-

matosan tüsszögnie kell, fáj a szeme, és ne
hezen lélegzik.
- Bogianyu! - ordította Frici, és az istálló
ajtajához futott. - Bogi rosszul van!
Lackó és Bogianyu odasiettek hozzájuk.
- Semmi kétség, Bogi, te allergiás vagy a
lószőrre - nyugtázta a látványt Lackó. - El
kell tűnnöd innen, de azonnal!
Kivezette Bogit az istállóból, aztán keresztül
az udvaron, ki a kapun. Bogianyu futva tol
ta utánuk a kocsit, a nyomában Frici loholt.
Bogi a kapunak dőlve tüsszögött, fuldoklott
és lihegett. Piros volt a szeme.
- Szegény, szegény kicsikém - simogatta
Bogianyu Bogit.
Lackó így szólt:
- Nem mintha nem örülnék nektek, de most
az lenne a legjobb, ha sürgősen elmennétek in
nen. - Bogianyu bólogatott, megpuszilta Lac
kót, átadta Fricinek a babakocsit, és beültette
Bogit az autóba, fiugibabát már Frici csatolta
be a gyerekülésbe; a babakocsit ügyesen össze
csukta és berakta a csomagtartóba, aztán maga
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is beült a helyére. Bogi még mindig tüsszögött,
fuldoklóit, lihegett.
- A kórházba megyünk? - kérdezte Frici.
- Nem - felelte Bogianyu. - Ha elmegyünk
a lovak közeléből, elmúlik a roham.
És igaza lett. Mire a Nyúl utcába értek, Bogi
már nem fuldoklott, nem is lihegett, és a szeme
sem volt annyira piros, csak még néha tüszszentett egyet-egyet. Amikor kiszálltak, a tüszszögést is abbahagyta.
Frici szörnyen sajnálta Bogit. Hogy valaki
ennyire rajongjon a lovakért, aztán kiderül
jön, hogy el kell szaladnia, ha meglát egyet kész balszerencse!
- Ó, micsoda pech! - mondta Boginak, mi
közben bementek a házba.
- Hát ja - krákogott Bogi. Még nem volt tö
kéletes a hangja. - Hülye gebék!
- Mi az, hogy hülye gebék? A pónik nem
tehetnek róla, hogy allergiás vagy.
Boginak résnyire szűkült a szeme, villámo
kat szórt Fricire. Homlokán megjelent a mély
ránc.
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- Mi az, hogy nem tehetnek róla? - Már az
állát is előretolta. - Ha nem volnának, én se
lennék allergiás!
Fricinek nem volt kedve veszekedni. Ezért
csak annyit mondott:
- Hát ebben is van igazság.
- Naná hogy van - vágta rá harciasán Bogi.
- És ha tényleg a barátom akarsz maradni,
elfelejted ezeket a hülye lovakat! Vagy talán
nélkülem fogsz lovagolni?
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- Ugyan, mi jut eszedbe! - felelte Frici.
Magában pedig azt gondolta: „Legföljebb
néha, Rozin. Szombatonként, amikor Bogi nem
veszi észre."
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Ismét a könyvespolcodon
a MÁR TUDOK OLVASNI!
Faragó Frici és Békés Bogi jó barátok. Amikor Bogin
egy nap kitör a lómánia, Frici azt füllenti neki,
hogy már tud lovagolni. A bonyodalmak akkor
kezdődnek, amikor kiderül, hogy mindketten
ingyenes lovaglóórákat vehetnek. Frici nem
tudja, mitévő legyen, és végső elkeseredésében a
nagymamájától kér segítséget.

