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– Zabszerdán tartják a mezei futóbajnok-
ságot, és arra gyűjtök, hogy megnézhessem. 
A domboldali lelátóra akarok jegyet váltani… 
Na?… Kell az újság, vagy sem?

Csupafül szomorúan nézte az orra előtt meg-
lobogtatott lapot.
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– Nincs rá pénzem.
– Kérj az apukádtól!
– Most aligha adna, mert Nyúlambúlam ta-

nító bácsi beírta az ellenőrzőmbe, hogy nem 
rágtam körül a feladott káposztalevelet.

– Az baj! – vetette oda Kajlatapsi, mintha 
ővele sohasem történt volna hasonló eset. A leg-
kisebb együttérzést sem mutatta, amikor hátat 
fordított Csupafülnek, a kisnyúl azonban bele-
kapaszkodott a karjába.

– Ne menj még el! Legalább a képét mutasd 
meg!

– Nem mutatom!
Kajlatapsi erőteljesen ellökte magától, mire 

Csupafül könyörgésre fogta a dolgot.
– De mikor úgy szeretném látni! Csak egy 

pillanatra! Olyan híres nyúl! Olyan csodálatos!
– Mert csodálatos nyúlcipője van – mondta 

Kajlatapsi, mire Csupafül akkorát nézett, mint-
ha azt hallotta volna, hogy szögletes káposzta 
nőtt a Jószagú réten.

– Igaz ez? – kérdezte izgatottan.
– Hát persze! De hát mit tudsz te? – fölényes-

kedett Kajlatapsi. – Varázscipője van. Érted?… 
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Varázscipője! Olyan gyorsan tud benne futni, 
mint a vihar. Minden bajnokságát ebben nyer-
te. Meglátod, most is győzni fog!

– És ki fut vele versenyt?
– Veszélyes róka. Valami Rőtfülű. Különben 

azért se mondok többet. Vedd meg az újságot, 
ha érdekel! – És újra irigyen magához szorította 
az újságokat, nehogy ez a kapkodó kisnyúl egyet 
is elvehessen belőlük.

Csupafül elkeseredetten toppantott.
– Tudd meg, hogy utálatos nyuszi vagy!
Az utálatos vállat vont.
– Mit csináljak? Ez zsebre megy! Ha neked 

nem kell, mind eladom másnak. – És kiabálni 
kezdett: – Tessék a Hajnali Fülelő! Még kapha-
tó néhány Fülelő!

Csupafül fejében villámgyorsan forogtak a 
gondolatok, míg egyszer csak eszébe jutott va-
lami.

– Tudod mit, Kajlatapsi? Tégy félre nekem 
egyet! Megpróbálok pénzt kérni Drágajó nagy-
papától. Neki nem kell megmutatnom az el-
lenőrzőmet, és itt van közel, a Tavaszi Hérics 
utcában!
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