


1

Miklya Luzsányi Mónika
ROZMARING és TARACK

közlekedik

Tóth Andrej rajzaival



2

A kiadó könyveit kedvezménnyel megrendelheti webáruházunkban:
www.mora.hu

Minden jog fenntartva, a kiadvány egészének vagy bármely részének
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többszörözését, nyilvánossághoz közvetítését – szigorúan tilos!
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Aznap reggel Rozmaring az első kakukkszóra kipattant az ágy ból.
– Kelj fel Tarack, kelj fel! – ébresztgette ikerbátyját. – Mindjárt 

indulunk Latyakvárra! 
Tarack kinyitotta a szemét, de aztán álmosan be is csukta:
– Dehogy indulunk… Hiszen még alig pitymallik! – röfögte 

álmosan, és átfordult a másik oldalára. 
De Rozmaring nem hagyta annyiban a dolgot. Lerángatta 

bátyjá ról a takarót, meghuzigálta sörtéit, megráncigálta a fülét,  
és közben egyfolytában azt kántálta:

– Hej, Latyakvár, Latyakvár! Minden boltja minket vár!
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Nem csoda, hogy Rozmaring ilyen izgatott volt. Nemsokára 
lakodalomba mennek, és Luána mama azt mondta, oda aztán 
illendően kell felöltözni. Horka papa erre csak röffentett egyet 
bosszúsan, mert nem volt igazán kibékülve felesége család tagjai
val, akik eléggé fent hordták az orrukat. Ami igaz, az igaz, Tarack 
kinőtte már makkosgombos erdészöltönyét, ami minden vadkant 
megillet, még akkor is, ha kismalac.

– Rozmaringnak pedig kell egy igazi tüllszoknya, meg strasszos 
lakkcipő! – jelentette ki Luána mama, és cinkosan össze mosoly
gott a lányával. 

Csak hogy makkosgombos erdészöltönyt meg strasszos lak
cipőt nem lehet a közeli Csülökfalván kapni. Ahhoz el kell utazni 
Latyak várra. Mégpedig autóbusszal, mert Horka papának sürgős 
dagonyaügyi dolga akadt, amint hírét vette a latyakvári bevásárló
napnak. És persze a kocsit is magával vitte.
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Luána mamát és Rozmaringot az sem tántoríthatta el a shop
pingolástól, hogy nem autóval mennek. Tarack viszont nem 
lelkesedett a hajnali kelésért. Olyan álmos volt, hogy alig tudta 
egymás után rakni csülkeit az ösvényen, amikor a buszmegálló 
felé igyekeztek.

– Jaj, siess már, Tarack! – nógatta a húga. – Még lekéssük 
a buszt! 
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– És? Akkor mi van? – röffentett a malacgyerek. – Majd jön 
másik!

– Jön, jön – fogta meg álmosan támolygó fia kezét Luána mama –, 
de a távolsági buszok csak ritkán járnak. Ha lekésed az egyiket, 
nem jön tíz perc múlva másik. Lehet, hogy egy órát vagy még 
többet is kell várnod a következő járatra. 
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