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Újdonságok
Ez a nyár a változások nyara volt Panka számára. Csak kapkodta 
a fejét, annyi újdonsággal kellett megbarátkoznia. Volt, amit 
boldogan várt már, másoktól meg úgy elkeseredett, hogy még  
a könnye is kicsordult.

Először is ott volt a ballagás az oviból. Ez szomorú és vidám is 
volt egyszerre, hiszen egyrészt azt jelentette, hogy végre iskolás 
lesz, másrészt viszont el kellett búcsúznia Ági óvó nénitől,  
Piri dadustól, az egész (óriás) Törpe csoporttól, és még 
legeslegjobb barátnőjétől, Zsófitól is. Mindezek ellenére nagyon 
klasszul sikerült a búcsúünnepség. Minden ballagó gyerek írt  
az anyukája segítségével egy verset, amit pironkodva, nadrág- 
vagy szoknyaszélét dörzsölgetve elszavalt a nagyközönségnek, 
cserébe pedig kapott egy emlékekkel teli kis válltáskát  
a szemüket törölgető óvó néniktől.
– Sok sikert az iskolában, Panka! – mondta Ági néni, és jól 
megölelgette a kislányt. – Köszönöm a verset, és nagyon várom 
a jutalmamat! 
Ezen jót nevettek Pankával. Ági néni ugyanis majd minden 
reggel azzal fogadta őt az oviban: 
– Jaj, de csinos vagy, Panka, kérlek, ha kinövöd ezt a ruhát,  
add majd nekem!
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Ezért a vers Ági nénis része így szólt:

Ági néni, nyugalom,
tied lesz a jutalom,
minden kinőtt, szép ruhámat
én neked odaadom.

Panka mindig elképzelte Ági nénit a kis ruhákban, és ettől máris jól indult a nap.
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Aztán ott volt a költözés. Mami és Papi ugyanis talált egy nagyobb lakást  
a város másik végében, közelebb a munkahelyükhöz, viszont nagyon messze 
a Vadrózsa balettiskolától. Ettől Panka rettenetes szomorú lett, de Olga néni 
ajánlott egy másik balettiskolát, közel az új lakáshoz.

Az új lakás egy négyemeletes ház legfelső szintjén van, szép világos, és van 
benne egy nagyszoba, egy hálószoba a szülőknek, egy szép kisszoba Pankának, 
és még egy kicsi szoba, ahová most a rendezkedés alatt minden cuccot 
bezsúfoltak. Mami vendégszobának hívja, és mindig nagyon mosolyog közben. 
Panka gyanúsan méregette Mamit:
– Mi ezen olyan vicces? Ki jön ide vendégségbe lakni? – kérdezte.
– Például a Nagyi, ha eljön látogatóba! – felelte Mami. – De akár baba szobának 
is nagyon jó lenne… – kacsintott.
– Naaaaa – gondolta magában Panka –, végre egy jó ötlet! Tényleg szuper kis 
szoba lesz ez a babáimnak! Majd én berendezem nekik, Mami! – mondta ki 
hangosan, csak azt nem értette, Mami miért kezdett el hangosan nevetni ezen 
a csudaklassz ötleten. Ki is vonult duzzogni az erkélyre…
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