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A kiválasztottak 

Az ember nem is gondolná, mennyire élettel teli tud lenni 
egy játékbolt éjszakánként, amikor a dolgozók már régen 
hazamentek, miután lekapcsolták a villanyokat, és gondo-
san bezárták az ajtókat. Ilyenkor kelnek életre a plüssállat-
kák, és beszélik meg alaposan az aznap történt eseménye-
ket. 

Főhősünk, egy picinyke barna plüssfarkas története egy 
játékboltból indul. Ebben a játékboltban is, mint az összes 
többiben, a nappalok egyformán telnek: az eladók kinyitják 
a boltot, kedvesen és segítőkészen várják a vásárlókat, akik 
nézelődnek, leemelnek egy-egy játék állatkát a polcról, a 
gyerekek rohangálnak, hangosan nevetgélnek. Van, aki 
csak nézelődik, de sokan vannak olyanok is, akik kiválasz-
tanak egy-egy jószágot, kifizetik a kasszánál, és boldogan 
távoznak. 

Az állatkák ilyenkor mindig megszeppennek, hiszen na-
gyon aggódnak azokért a társaikért, akiket kiszakítottak 
megszokott környezetükből, és elvitték őket örökre. Mert 
azt már tudják, hogy akit egyszer elvisznek, az soha többé 
nem tér vissza közéjük. 

Éjszakánként persze próbálják kiokoskodni, mi is történ-
het bajtársukkal. 

– Nem akarlak nagyon megijeszteni titeket, de szerintem 
ennél jobb helyre nem kerülhetnek kedves kis társaink, 
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mint ahol most vagyunk – vélekedett a dologról egy pici 
fehér egérke, aki társaival együtt a boltban egy teljes polcot 
elfoglalt. – Hiszen itt legalább együtt lehetünk. 

A többi egérke rémülten húzódott közelebb egymáshoz, 
ők még csak belegondolni sem akartak, milyen lenne az 
életük testvérkéik nélkül. 

– Szerintem viszont nem olyan rossz a helyzet – próbálta 
nyugtatgatni társait egy bölcs bagoly. – Hiszen láthatjátok 
nap mint nap, milyen szeretettel veszik kézbe az emberfió-
kák azokat a társainkat, akiket kiválasztanak maguknak, 
hogy a barátjuk legyen. Simogatják a kiválasztott állatkát, 
beszélnek hozzá, és ölelgetve viszik őket magukkal egészen 
addig a területig, ahol aztán beteszik egy papírfészekbe. 

– Erről jut eszembe, mit gondoltok, mit csinálnak velük 
annál a csilingelő masinánál? – tette fel a kérdést az egyik 
polcon heverésző, farkincájával lustán legyező tigris. 

A kis bagoly gondolkodóba esett. Nem tudta ugyanis 
pontosan, hogy az emberek a kasszánál pénzért megvásá-
rolják a kiválasztott játékokat. Neki egy különös elképzelé-
se volt erről a dologról. 

– Én úgy gondolom, kedves Tigris barátom – fogott bele 
a magyarázatába ide-oda topogva apró lábacskáival –, hogy 
azért viszik társainkat ahhoz a csilingelő masinához, hogy 
megvizsgálják őket, nincs-e valamilyen betegségük, amit 
elkaphatnak az emberfiókák. Ugyanis lehet, hogy ti még 
nem is tudjátok, de bizony ezek a tollatlan-bundátlan em-
berfiókák nagyon könnyen betegek lesznek, mert még nem 
olyan erősek, mint a kifejlett példányok. És amikor a masi-
na csilingel, akkor tudják, hogy minden rendben van. 

– Á, így már világos! – bólintott komolyan a tigris, majd 
nagyot nyújtózkodott. 

 



7 

Felvirradt egy újabb nap reggele. A játékbolt kinyitott, az 
állatkák elcsendesedtek, és mozdulatlanul várták, hogy 
aznap vajon kiket fognak kiválasztani. 

A kis farkasunk is mozdulatlanul kapaszkodott mágne-
ses tappancsaival a polcon. Egyszer csak érezte, ahogyan 
finoman megfogják őt, és gyengéden leszedik a polcról. 
Szegényke próbált kapaszkodni, de nem tehetett semmit, 
bizony most őt választották ki! 

Azt tudta, hogy nem moccanhat meg, de szerencsére ő 
úgy lett megvarrva, hogy állandóan hegyezte a fülét, így 
könnyű dolga volt figyelni a körülötte lévő hangokra. 

– Szia, őt választottam – szólalt meg egy kedves női 
hang, majd következett a csilingelés. 

Ekkor már tudta! Most őt viszik el az ismeretlenbe. A já-
tékbolt többi lakójával, amikor éjszakánként életre keltek, 
akkor folyton csak arról beszéltek, hogy aznap éppen me-
lyiküket vitte magával egy Bundátlan Emberállat. Szegény 
kis farkas most nagyon megijedt, hiszen azt a boltban lévő 
egyik plüssjószág sem sejtette, milyen sors vár azokra, aki-
ket elvisznek kis barátaiktól. 

Arra eszmélt, hogy belerakják egy zörgő papírtasakba, 
majd egy még sötétebb helyre került. Miközben zötykölő-
dést érzett, és tompa morajlás jutott a fülecskéibe, egyre 
azon járt az agya, hogy ma éjszaka, amikor már régen be-
zárták a boltot, az összes többi plüssállatka róla fog beszél-
ni, és azt találgatják majd, vajon hová vitték őt. 

Szegény pici állatka annyira kimerült a nagy izgalomban, 
hogy mély, megnyugtató álomba szenderült. 
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Az elkövetkezendő napok azzal teltek Bütyök számára, 
hogy apránként felmérte a terepet. Vigyáznia kellett, hiszen 
a befogadói nem láthatták meg rajta, hogy felfogja, ami kö-
rülötte történik, és azt is titokban kellett tartania, hogy ké-
pes elmozdulni a helyéről. Óvatosnak kellett lennie, és pon-
tosan megjegyezni, honnan indult el, amikor felfedezőútra 
indult, mert ugyanoda kellett visszatérnie. Kalandos volt az 
a pár nap, Bütyök mégis magányosnak érezte magát. 

Egyik nap azonban ismerős szag csapta meg az orrocská-
ját. Rögtön izgatott lett, ám tudta, hogy ezt nem árulhatja el. 
Igen, ez biztosan az a szag! Egy másik plüssjószág! 

Ajtócsukódást hallott, majd közeledő lépteket. A kis far-
kas nagyon fülelt, így azt is hallotta, amint gazdái egy új 
jövevényről beszélgetnek, egy másik farkasról, akit közvet-
lenül mellé tettek le az ágyra. Bütyök alig bírta kivárni, 
hogy az emberpár végre kimenjen a szobából. Amikor a két 
jószág egyedül maradt, Bütyök óvatosan odafordult új ba-


