
 A FÉLOS NYUSZIKA TÖRTÉNETE



Egyszer volt, hol nem volt, a gyöngyöző kék tó partján éldegélt egy fehér, bolyhos nyuszika, aki nagyon 

félénk volt. Akarod, hogy adjunk egy nevet neki, vagy hívjuk csak egyszerűen fehér, bolyhos nyuszinak? …

Nos mint már mondtam, ez a nyuszika, nagyon ijedős, és félénk volt. Bár nem szeretett így érezni, de tudta, 

hogy a félelem nagyon hasznos dolog tud lenni, főleg, ha az illető, egy védtelen, aprócska, fehér, bolyhos 

nyuszi. Bármikor, ha hirtelen, hangos zajt hallott, futni kezdett, mintha puskából lőtték volna ki, és meg sem 

állt a biztonságot adó odújáig. Bármikor, ha nagy fekete árnyékot látott maga fölé emelkedni, iszonyúan 

megijedt, és futott, mintha puskából lőtték volna ki, egészen a biztonságot adó odújáig.

Egy nap épp békésen iszogatott a gyöngyöző tó vizéből, amikor érzékeny fülei egy furcsa csobbanó hangot 

hallottak, valami olyasmit, hogy Girrr-plotty. A nyuszika szokásához híven nagyon megriadt, és futni kez-

dett, mintha puskából lőtték volna ki. A nagy ijedelemben azonban elfelejtette, hogy merre is van az odúja, 

úgyhogy még jobban bepánikolt és csak futkosott körbe-körbe, előre-hátra, át meg vissza az erdőben, 

mintha megbolondult volna. Közben persze olyan hangosan kiabált, amennyire csak egy kis fehér, bolyhos 

nyuszi torkán kifért:

- Segítség, segítség! Meneküljön mindenki! Girr-Plotty itt fut mögöttem…

Egy majom, aki épp a közeli fákon ugrándozott, felfigyelt az őrült módjára futkosó nyuszira, és nagyon 

megrémült, hogy valami veszélyes dolog fog történni. Leugrott hát a fáról, és amilyen gyorsan csak tudott, 

futott a nyuszika után, és hangosan kiabált.

- Segítség, segítség! Meneküljetek! Itt jön mögöttünk Girr-Plotty…



Épp arra legelészett egy zebra, és amikor meglátta a rémülten menekülő párost, úgy megijedt, hogy menten 

földbe gyökerezett a lába. Persze a mozdulatlanság nem tartott sokáig. Amint meghallotta a kiáltozást, hogy 

veszély közeleg, úgy nekiiramodott, hogy a lába majd beleakadt a nyakába.

- Fusson, akinek kedves az élete! Itt jön mögöttünk a rettenthetetlen Girr-Plotty… - kiáltozta most már 

ő is.

A riadtan menekülő csapat elhaladt egy víziló előtt, aki épp a közeli pocsolyában pancsolt, egy zsiráf előtt, 

aki épp egy magas fa ágairól eszegette a leveleket, egy orrszarvú előtt, aki békésen szunyókált a bozótosban, 

és egy elefánt előtt, aki épp vizet fröcskölt az ormányából, hogy lehűtse magát.

Ahogy az állatok meglátták loholó társaikat, és fülükbe jutott a vészkiáltás, rögvest abbahagyták, akármit is 

csináltak, és maguk is szélsebesen menekülőre fogták.

- Segítség, Segítség! Itt jön a gonosz Girr-Plotty! Mind odavész, aki nem menekül… - harsogták szinte 

kórusban.

A veszett kiabálás, és patadobogás felébresztette az oroszlánt, aki épp egy sziklaszirten napozott, és pihent.

- MEGÁLLÁS! – üvöltötte el magát az állatok királya. 

A száguldó állatok erre hirtelenjében lefékeztek, merthogy jobban féltek az oroszlán haragjától, mint a 

Girr-Plottytól.



- Mi ez az eszeveszett zajongás? – kérdezte összehúzott szemöldökkel az oroszlán, remélve, hogy ezzel 

visszaáll a rend és a béke a dzsungelben. 

- Egy szörnyűséges Girr-Plotty üldöz minket, felséges királyom. – szólalt meg az elefánt. 

A hosszú nyakú zsiráf szólt nekem, amikor épp pancsikoltam.

- Így volt. – szólt a zsiráf. 

Én a vízilótól hallottam. Ha egy lomha viziló kimászik a pocsolyából, és szaladni kezd, annak biztosan 
komoly oka kell legyen.

- Amikor megláttam a száguldó zebrát, - folytatta a víziló, tudtam, hogy valami szörnyű dolog fog kö-
vetkezni, mert a zebrák csak akkor futnak nyerítve, ha igazán nagy a baj.

- Nekem a majom szólt. – mondta a zebra. Azt kiabálta, hogy egy Girr-Plotty jön mögöttünk, és mene-
küljünk.

- Igen én voltam. – bólogatott a majom. Én a fehér, bolyhos nyuszit követtem. Ő volt az egyetlen, aki 
figyelmeztetett engem a veszedelemre. Olyan rémületben futott és üvöltözött, hogy úgy gondoltam, 
jobb, ha követem.

- Hmmm… Tényleg így volt? – az oroszlán szigorú tekintetét a nyuszira fordította. 

- Hol van ez a Girr-Plotty, nyuszika? Nem látok senkit, aki üldözne téged.



- Itt futott mögöttem… Biztosan itt kell lennie… – mondta félénken a kis bolyhos. De ahogy félve hátrapil-

lantott nem látott semmit, csak egy üres lábnyomot.

- De én tényleg hallottam… – próbálta meggyőzni magát és a többieket, de nem tűnt túl magabiztosnak. – 

Pedig… - szipogta, - tényleg megijesztett engem…

- Jól van, jól. – nyugtatgatta kedvesen az oroszlán. Merre hallottad, nyuszika? 

- Visszafele a gyöngyöző tó partján.

Az oroszlán vezetésével, az állatsereg visszasétált a tóig. Útközben minden lábnyomot alaposan megvizs-

gáltak, de nem találtak semmi ellenségeset, vagy szokatlant. Végül megérkeztek a gyöngyöző tóhoz, éppen 

oda, ahol a nyuszi csendesen iszogatott, mielőtt a Girr-Plotty megijesztette volna. Most minden csendes, és 

békés volt. A majom, a zebra, a víziló, az orrszarvú, az elefánt és az oroszlán körbepásztázták a környéket, 

de a Girr-Plotty létezésének semmi jelét nem találták. Már épp el akarták hagyni a helyet, amikor egyszer 

csak … egy apró kavics gurult le a tóparti szikláról, és egyenesen a tóba csobbant. Girr-Plotty… hallatszott a 

csobbanás.

- Itt van, itt van! Ez ő! – sipárgott a nyuszika, és hátsó lábait a feje fölé emelte, iszkolásra készen.

- Várj! – mondta nevetve az oroszlán. - Ne fuss sehová!

A nyuszika zavarba jött, amikor észrevette, hogy a félelmetes hangot igaziból csak egy kavics csinálta, ami 

belecsobbant a tóba. A többi állat pedig elszégyellte magát, amiért hittek a nyuszinak, anélkül, hogy ők 

maguk megbizonyosodtak volna, mi is történik valójában.



Az oroszlán látva alattvalói kétségbeesését, kedvesen rájuk mosolygott.

- Ugyan már! Egyáltalán nem kell szégyenkeznetek az eset miatt. - mondta, és leheveredett egy sziklára.

- Tudjátok barátaim, a félelem valami olyan érzés, amit minden ember és állat megtapasztal, mégpe-
dig jó okkal. - folytatta. Itt van például a nyuszika esete. Mije van neki, amivel megvédhetné magát a 
veszélyes állatoktól, akik bántani akarják? … Nincs hosszú foga, nincs hegyes szarva, és nincsen 
nagy, erős teste sem. Ha Girr-Plotty létezne, lehetséges, hogy valóban veszélyes lenne rá. 
Ebben az esetben tehát igenis bölcs dolog lenne elfutni előle, és figyelmeztetni a többieket, hogy me-
neküljenek. Ám legtöbbször – emelte fel mancsát az oroszlán, - olyan dolgoktól ijedünk meg, amiket 
csupán elképzelünk, amik csupán a gondolatainkban léteznek, és a valóságban nincsenek, vagy nem 
is félelmetesek. Meg kell tanulnunk hát, hogy mi az, amitől tényleg szükséges tartani, és mi az, amitől 
nem. Ha például legközelebb félelmetes hangot hallasz, úgy mint nyuszika, hasznos lehet, ha meg-
állsz, és megkérdezed magadtól: Ez most tényleg valami olyasmi, ami veszélyes rám?  HA IGEN, 
akkor fontos, hogy megvédd magad, viszont HA NEM, akkor az ijedtség ellenére, fontos nyugalomra 
intened magad.

Ezután a lecke után, a félős nyuszi képes lett tovább szürcsölni a tó vizéből, akkor is, ha váratlanul 

Girr-Plottyot hallott. Sőt egy idő után már csak mosolygott rajta, mert a csobbanás arra emlékeztette, hogy 

általa valami nagyon fontos dolgot tanult az életben.
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