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K

oppáncs úr, a postás világosan tudta, hogy hova kell mennie.
Persze, ha nem ismeri úgy az erdőt, mint a tenyerét, akkor is meg
találta volna az utat Horkáékhoz, a vaddisznócsaládhoz. Csak
a malacvisítás hangját kellett követnie.

– Ne, ne!!! A loknijaimat neeee! – visította Rozmaring. – A mama
reggel bodorította be őket!
– Loknik?! Mi?! – horkantott rá Tarack, a bátyja, és jól meg
rángatta a malaclány göndör fürtjeit. – Jók lesznek ezek még
sörtének is! Sörtés malac vagy, csakúgy, mint én!
Rozmaringnak se kellett több! Azonnal elfelejtette úrinői
mivoltát, és rávetette magát a bátyjára.
Bár ikrek voltak, valójában egy cseppet sem hasonlítottak egy
másra. Legalábbis kívülről.
Rozmaring szőke fürtjeit, selymes bőrét, ábrándos kék szemét
az anyukájától örökölte: Nagylapály Luána a városból származott,
és nem is akármilyen családból. Igazi Lapály-vér folyt az ereiben,
és az őseit sok száz évre visszamenőleg fel tudta sorolni.

Nem úgy Horka papa, aki árva gyerekként nőtt fel a Csalitos
ban. Apjára, anyjára nem emlékezett, egy téli vadászaton
vesztette el őket, amikor olyan aprócska volt még, hogy
a csíkjai is alig bújtak elő. Horka papát az erdő nevelte, így
még a vaddisznók között is vadnak számított. No, de épp
ez a vadság hódította meg Nagylapály Luána szívét!
Úgyhogy ha a fiára, Tarackra nézett, egy csöppet sem
tudott rá haragudni.

Mert Tarack pont olyan volt, mint a papája, Horka, akinek
bundája mindig fekete volt a sártól. Egy igazi vadmalac. Sörtéit
is hiába próbálta illedelmesen lefésülni Luána mama, két perc
múlva kócosan meredeztek a fejéből.

