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– De mondtam, hogy ott ma harc lesz! Nekünk van fegyverünk, Tobzosnak 
kardja van, nekem fogam! Kegyednek semmi!

– Dehogy nem! – mondta Genovéva, és megmutatta Smirglinek, mi van a 
kezében. Egy főzőkanál volt.

Smirgli leült, hátrafordította borzas, fekete fejét, és megvakarta előbb az 
egyik, aztán a másik hátsó lábával.

– Nem tudom, mit tegyek – mondta.
– Vegyen a hátára, kedves Smirgli – ajánlotta Genovéva. – Úgy nem tör-

ténik semmi bajom, míg az erdőbe érek. Ha pedig előre megy, és én egyedül 
gyalogolok, esetleg megesz vagy a róka vagy a farkas, akkor beletörik a foguk a 
drótokba, amivel a karom, meg a lábam egymáshoz van erősítve.

– Jöjjön hát – mondta Smirgli végre –, mert látom, hiába mondanám, hogy 
maradjon itthon. De annyit mondhatok, hogy ez nem nőies viselkedés.

– Kedves Smirgli – mondta Genovéva –, én szívesebben vagyok nőies, mert 
az ember olyankor szelíd, ha jó a dolga. De ha valakit bántanak, akit sajnálok 
és szeretek, akkor én nem tudok tétlenül ülni, és mérges leszek, és nekimegyek 
ezzel a főzőkanállal!
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Ezzel ráült Smirgli hátára, és szelíd kék szeme felvillant a holdfényben.
Smirgli szaladt. Átszaladt a réten, ahol a tücskök most is cirpelték a tegnapi 

nótát, átszaladt a patak menti ösvényen, ahol a békák kuruttyoltak. Most nem 
volt idejük meghallgatni őket. Sietniük kellett. Smirgli tudta már az utat, és 
rövid idő alatt ott termett a hatalmas vén fenyő ágai alatt, a barlang szája előtt. 
Úgy látszik, Tobzos őrködni állította ki az inasát, mert a kis nyuszi makogott 
egyet valahol a sötétben, s erre az ajtó egyszerre felnyílt.

Tobzos most teljes díszben, huszáregyenruhájában fogadta őket. Oldalán 
ott csillogott a kard. A lába már nem volt bekötve.

Köszönt, beengedte a vendégeit és meghajolva Genovéva előtt, így szólt:
– Aludni sem tudtam, annyira bántott, hogy milyen neveletlen vagyok. Be 

sem mutatkoztam tegnap. Tobzos György a nevem.
– Oh, kérem – mondta Genovéva –, hiszen úgyis tudtam már, kivel van 

dolgom. Engem Genovévának hívnak.
– Milyen szép név! – mondta Tobzos. – De miért is jött el, kedves Genové-

va? Nem lett volna jobb otthon maradni? Ma harc lesz itt, nagy harc…
– Nem akart otthon maradni – mondta Smirgli. – Pedig mondtam neki! De 

ő azt mondta...
– Semmit sem mondtam! – kiáltotta közbe Genovéva.
– Mindenesetre itt fog maradni az én barlangomban addig, míg a harc el 

nem dől – jelentette ki Tobzos. – Azt igazán nem venném a lelkemre a világért 
sem, hogy ott legyen, mikor megküzdünk a varázslóval, rókával, meg farkassal. 
Kérem, nagyon szépen kérem, maradjon itt a kis inasommal!

– Jobban szeretnék én is ott lenni – mondta Genovéva.
– Nem, nem – ellenkezett Tobzos aggódva. – Nem bírnám elviselni a tuda-

tot, hogy veszedelemben forog!
Smirgli is helyeselt. Végül is ketten indultak útnak. Lelkére kötötték a kis 

nyuszinak, hogy vigyázzon Genovévára. Aztán Tobzos elbúcsúzott Genové-
vától, és kezet csókolt neki.

– Egy életem, egy halálom, de a kis ezüstkanalát visszahozom! – fogadta.
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– Úgy lesz! – kurrogta Smirgli is.
Aztán becsukódott mögöttük az ajtó. Nem vették észre – a nagy sietségben 

még Smirgli sem –, hogy a görény most sompolygott oda a házhoz, és benézett 
az ablakon. Mikor meglátta, hogy csak Genovéva és a kis nyuszi van odabent, 
szaladva, vihogva rohant a sűrűségbe, és odaszólt a társainak;

– Róka! Farkas! Idehallgassatok! Most egyedül van a barlangban a fehérképű 
baba, meg a kis nyúl! A babát összetépjük, a kis nyulat megesszük, aztán sie-
tünk a varázslóhoz, hogy Smirglit és Tobzost le tudjuk győzni!

– Helyes! – morogta Róka úr és Farkas úr, és megnyalogatva a szájukat, mind 
a hárman lopózkodni kezdtek Tobzos barlangja felé...

VII. FEJEZET

yuszi! – mondta Genovéva, amint ott ült egy széken. – Nekem sem-
miképpen sem tetszik ez a dolog. Én jobban szeretnék ott lenni, ahol Smirgli 
meg a gazdád van. Hiszen hoztam fegyvert én is, nézd csak!

Megmutatta a főzőkanalat. A kis nyuszi elismerően bólogatott.
– Jó fegyver. Nagyot lehet vele koppantani!
– Tudod mit, nyuszi? Gyerünk oda mi is. Ha nem lesz szükség reá, hogy se-

gítsek, ott maradunk elbújva a bokrok között. De ha szükség lesz reá, legalább 
kéznél vagyunk! Mit gondolsz?

A kis nyúl billegette a fülét néhányszor.
– Megharagszik a gazdám.
– Az nem olyan nagy baj, mintha veszélyben van, és nem segíthetünk! Meg 

aztán majd megmondom én, hogy nem te akartad… Félsz?
– Azt mondják rólunk, nyulakról, hogy gyávák vagyunk – mondta. – Be 

akarom bizonyítani, hogy nem úgy van. Nem félek. Gyerünk!


