4.
Ha beteg az állat…

Ebben a pillanatban Georgie-nak óriási ötlete támadt!
A gyógyszerszekrény tiltott terület – a házban. De mi
van azokkal a gyógyszerekkel, amelyeket Apa a tyúkól
melletti szín polcán tart? Az állatgyógyszerekkel?
Hm? Azokkal vajon mi a helyzet?
SOHA SENKI nem mondta, hogy azokhoz tilos
hozzányúlni!
Nézzünk szembe a helyzettel, mondta magában
Georgie. A hajlakk, a borotvakrém, a cipôpaszta szép
is, jó is, és nyilván remek robbanásokat idézhet elô a
vénség gyomrában – de hogy a Csodaszérum kifejthesse hatását, ahhoz valódi összetevôk kellenek, igazi
pirulák, valódi tabletták, kanalas orvosságok! Azoktól lesz csak hatásos a gyógyszer!
Georgie felemelte a háromnegyed részéig teli, igencsak súlyos lábast, és a hátsó ajtóhoz cipelte. Átbaktatott az udvaron, egyenesen a tyúkól melletti csûrhöz.
Tudta, hogy édesapja nem lesz ott. Szénát kaszál valahol messze kint a réten.
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Georgie belépett a poros, rozoga csûrbe, letette a
padkára a lábast. Aztán felkukkantott az orvosságos
polcra. Öt nagy palack állt ott. Kettô tele pirulákkal,
kettô tele valami folyadékféleséggel, egy pedig valamilyen porral.
– Felhasználom valamennyit – határozta el Georgie.
– Nagyinak szüksége van mindre. De mennyire!
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Leemelte a polcról az elsô palackot. Narancssárga
por volt benne. A címkéjén ez állt: CSIRKEPESTIS,
TYÚK KÓLIKA, CSÔRLOB, CSONKA CSÜD,
KAKASKODÁS, TOJÁSZÁR, MÉLAKÓR, TOLLHULLÁS ESETÉN KAVARJUNK EGY PÚPOZOTT KANÁLLAL EGY-EGY VÖDÖR TÁPLÁLÉKBA.
– Nocsak – mondta magában Georgie, és a lábasba
zúdította a palack tartalmát –, ebbôl egyetlen kanál,
és a jómadár egy szál tollát sem veszti el!
Leemelte a polcról a következô üveget: volt benne
vagy ötszáz jókora bíborvörös pirula. És rajta a címke: HANGULATJAVÍTÓ LEHANGOLT LOVAKNAK, REKEDT PARIPÁKNAK. LEHANGOLT
TOROK ESETÉN NAPJÁBAN KÉTSZER KETTÔ, REKEDTSÉG ELLEN KÉT-KÉT PIRULA.
– Hogy a Nagyi torka lehangolt-e, nem tudom, de a
nyelve annál élesebb – vélekedett Georgie. – Talán jó
lesz az ellen is. – És már zúdult is a lábasba az ötszáz
óriáspirula.
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Ezután egy sárgás folyadékkal teli üveg következett:
TEHENEK, BIKÁK, BORJAK SZÁMÁR A – állt
a címkéjén. TEHÉNHIMLÔ, RÜH, SZARVGÖB,
BETEG LEHELET, FÜLFÁJÁS, FOGFÁJÁS, FEJFÁJÁS, PATAFÁJÁS, FAROKFÁJÁS ÉS TÔGY DAGA NAT ESETÉN.
– Az a morgós vén tehén odabent a nappaliban mindenféle ronda betegségben szenved – mondta Georgie.
– Valamennyi orvosságra szüksége van. – Azzal a sárga
folyadék – glugy-glugy – már zúdult is a kis híján teli
lábasba.
A következô üveg ragyogó vörös folyadékot tartalmazott. BIRKAFÜRDETÔ – állt a címkéjén. MÁJMÉTELY, VALAMINT KULLANCS ÉS BOLHA ELLEN. KAVARJUNK EGY KANÁLLAL ÖT
LITER VÍZBE, ÉS ÖNTSÜK A BIRKÁR A. VIGYÁZAT! A KEVERÉK NE LEGYEN ERÔSEBB,
MERT AZ ÁLLAT GYAPJA KIHULLIK, ÉS AZ
ÁLLAT CSUPASZ MAR AD!
– Azt a mindenit! – ingatta a fejét Georgie. – Szívesen bemennék, az egészet a Nagyira zúdítanám, és
nézném, hogyan ugrálnak le róla a kullancsok meg a
bolhák! De sajnos nem lehet. Nem szabad. Hát akkor
igya csak meg. – Azzal a fényes vörös orvosságot a
lábasba öntötte.
A polcon álló utolsó üveg tele volt halványzöld tablettákkal. SERTÉSPIRULA – tudatta a címke. SERTÉSEK SZÁMÁR A SERTÉSBIZSER, DUZZADT
DISZNÓLÁB, SÖRTESÖMÖR ÉS SERTÉS34
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ÉMELY ESETÉN NAPI 1 (EGY) PIRULA ADHATÓ. SÚLYOS ESETBEN AZ ADAG KETTÔRE
EMELHETÔ, DE ENNÉL TÖBB ADAGOLÁSA ESETÉN A SERTÉS CSÛRDÖNGÖLÔBEN
TÖRHET KI.
– Ez az! – ujjongott Georgie. – Ez lesz a jó annak
a vén disznónak! Nagy adagot neki! – És a száz meg
száz zöld tabletta a lábasba zúdult.
A padkán egy ócska bot hevert – Apa festéket szokott vele kavarni. Georgie felkapta, és nekiállt megkeverni a csodakavarékot. Sûrû volt, akár a tejfel, és
ahogy keverte-kavarta, kavarintotta, csupa-csupa csodaszép szín – rózsavörös, égszínkék, levélzöld, napsárga, csokibarna – szállt fel a mélyérôl, és valóságos
szivárvánnyá elegyedett.
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Georgie kevert-kavart, míg a nagyja elvegyült, de
még akkor is száz meg száz pirula hevert a lábas mélyén. A tetején meg ott úszkált Anya szépséges púderpamacsa. – Fel kell forralni – vélte Georgie. – Egyet
fortyan gyorsan, több nem is kell. – Azzal már indult
is vissza a házba, tántorogva a lábas súlya alatt.
Amikor a garázshoz ért, gyorsan bekukkantott,
hátha talál még egy-két érdekességet. A következôk
kerültek a lábasba:
Két liter MOTOROLAJ – hogy a Nagyi motorja
simán mûködjön.
Egy kis FAGYÁLLÓ – hogy a Nagyi be ne fagyjon
télen.
Egy marék KENÔZSÍR – jó lesz a csikorgó ízületekre.
És azzal vissza a konyhába.
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