Réges - régen egy messzi vidéken, volt egy sziget. Ennek a
szigetnek a lakói közé tartozik a két lábon ugráló, farkát
egyensúlyozásra használó erszényes a… Ki is?
- Ti tudjátok?
- Igen! A kenguruk. Tóni kenguru is itt élt családjával és
három testvérével: Foltival, Tofival, Pannival, és cukival
kinek Édes-Bédes volt a beceneve.
Egyik nap játszadoztak az erdőben, sütött a nap, úgyhogy
nyugodtan

kergetőzhettek

és

bújócskázhattak,

míg

nem

találkoztak pajtásaikkal. A kékségben pompázó selyemmadárral,
Csipivel, Emi-emuval és Tobi koalával. Ily népes csapatban
verődve elkezdtek fogócskázni, és játék közben Édes-Bédes
megütötte a lábát, valami kemény ismeretlen alakzatba. Elkezdett
sírni mire odafutott hozzá Emi-emu és Panni, hogy megnézzék mi

történt közeledvén ők is egyre több tárgyat, fedeztek fel
szanaszét dobálva a földön.
- Nézzétek mit találtunk-, kiáltotta Panni.
- Erre odasereglettek és volt, aki szintén megütötte a lábát
az idegen kemény tárgyakba.
- Nahát, mik lehetnek ezek a fura kemény dolgok?kérdezte Tóni.
- Nem tudom, de elég sok van, belőlük melyek
bepiszkítják játszóterünket.
- És még a lábunkat is megsérti. - mondta Tofi.
- Menjünk el Földig szakáll bácsihoz, ő majd megmondja,
hogy hívják ezt a furcsaságot.
- Jó ötlet menjünk! - mondták a többiek.
Útközbe menet, megzizzent a bokor, és Fekete piton,
Sziszegő Szzzz került elő, aki nagyon éhes volt és falatok

felkutatásának szertartásában találták a kenguk és barátaik.
Sziszegő Szzzz Tónit környékezte meg, mert ő volt hozzá a
legközelebb. Halkan nagyon csendesen földhöz lapulva kúszott
felé, Tóni Édes-Bédesre figyelve nem vette észre a közelgő
veszélyt. Csipi, aki fentről látta a dolgokat elkiáltotta magát.
- Tóni vigyázz!
Tofi előjött a bokorból és rálépett a Sziszegő Szzzz farkára,
mire a kígyó megpróbált kiszabadulni. Tóninál volt egy
hátizsák, abban volt egy egérfogó és rácsapta a kígyó farkára.
Sziszegő Szzzz fájdalmasan elvánszorgott.
Miután

megmenekültek

a

kígyótól

Sziszegő

Sssztól

elfeledkeztek hova is indultak, és a játékba merülve egyre
beljebb és beljebb kerültek az erdő sűrűjébe. Találtak egy
tisztást, melynek a szegletében tanyáztak a dingók.
A játék hevében rájuk sötétedett. Felfedeztek egy kis viskót,
amibe bemenekültek, hogy meghúzzák magukat az éjszaka
veszélyeitől. Foltos azt mondta:

- Nézzünk először szét, nem e lakik itt valaki?
- Mitől kellene félni, itt nem lakik senki – hőzöngött Emi
emu.
Az ajtó nyikorgására felébredt a bent alvó repülő sikló,
Lassító- fékező és társai. Reptében megijedvén nekiütközött
Panninak, aki felsikoltott. Erre mindenki összerezzent. Tofi a
zsákjából elővette csúzliját célzott vele és lőtt a falra. Mivel
nem egy denevér tanyázott, ijedtükben kirepültek az ablakon.
Mindenki kimerült volt, ezért álomba szenderültek.
Reggel mikor felébredtek elhatározták: felújítják a házat, hogy
saját kuckójuk (klub-házuk) legyen. Annyira belefeledkeztek a
munkába, hogy észre se vették a nap erejét. Tobi koala vette
észre, hogy szörnyen fáj a karja.
Ránézett és azt látta megváltozott a szőre színe.
– Leégtem – mondta siránkozva. Panninak eszébe jutott, hogy
a zsebében lapul csoda szelencéje, melyet anyukájától kapott

születésnapjára. Elővette, bekente vele Tobi karját és a többiek
sajgó tagjait. Pólókat vett ki hátizsákjából és védelmi
eszközként a többiekre adta. Elfáradtan és kimerülten a felújítási
munkáktól, úgy döntöttek hazamennek. Útjukból tanulva
megjegyezték, amit a felnőttek meséltek: a nap a barátunk, de
ellenségünk is lehet. Ennyi volt mese volt füle farka benne volt.

