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Szuzi, a hűséges barát 

 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy kutya. Gyönyörű aranybundáját mindenki 

megcsodálta. A gazdája elég idős volt már, és úgy gondolta, hogy unokájának ajándékozza, ő majd 

gondoskodik róla. Petrával nagyon megszerették egymást. Éjjel-nappal együtt voltak, Szuzi az első 

pillanattól ragaszkodott az új kis gazdijához.  

Petra iskolába járt, nem mindig tudott vele tartani, így a nap legjobb része az volt, mikor az 

ablakból figyelte gazdája hazaérkezését. Mindig jó nagyokat vakkantva üdvözölte, aki alig lépett be 

a lakásba, a kis szőrgolyó már le is teperte őt a padlóra. A lány gyorsan végzett minden dolgával, 

hogy a kutyája társaságában lehessen a nap hátralevő részében. Minden nap nagyokat sétáltak, 

kirándultak, játszottak. Teltek-múltak az évek, Petra egy új iskolába ment, az Addeturba. Elég 

sokszor elvitte magával a négylábúját, hiszen az Addetur kutyabarát sulinak számított. Szuzi rabul 

ejtette mindenki szívét. Nem volt olyan tanuló vagy tanár, aki elment mellette, és nem köszönt oda 

Szuzinak, esetleg nem adott neki egy buksisimit a nagy rohanás közepette. Habár amíg zajlottak az 

órák, Szuzi nem volt bent a teremben. Ő a folyósokon flangált és várta, mikor láthatja újra a kétlábút. 

Elaludt a várakozás közben…majd hirtelen egy hangra lett figyelmes. Felkelt és elindult a hang 

irányába. A jajgatást egyre erősebben hallotta, majd meglátta, hogy egy mozgássérült kisfiú 

beleborult a kerekesszékével az iskolaudvar végében lévő jókora árokba. Odarohant hozzá, és nagy 

lendületével majdnem beesett ő is a gödörbe.  

Kicsengettek. Petra gyorsan összepakolt és hívta a kutyáját, de sehol senki. Sehol egy 

vakkantás. Egyszerűen nem értette, miért nem jön a kutya. Tudta, hogy itt kell lennie a közelben, 

mert Szuzi nélküle egy tapodtat sem mozdulna. Megkérte a barátait, hogy segítsenek neki 

megkeresni. Szétszéledtek, mindenki más irányba indult a kutya után. Két óra elteltével 

besötétedett, így abbahagyták a keresést. Petra kétségbe volt esve, hogy mi lehet szeretett 

kiskutyájával, ilyet nem szokott csinálni. Felhívta a szüleit, hátha idő közben hazament, de semmi. 

Kiplakátolták az egész környéket, talán valaki látta, vagy valaki befogadta.  

Szuzival mindig együtt készülődtek a lefekvéshez. Hiányzott neki a kutya. A lány egész 

éjszaka nem aludt az aggodalomtól. Így virradt rá a reggel.  Úgy gondolta, hogy korábban megy 

aznap iskolába. Még egyszer körbenéz, mielőtt az iskolatársai ellepik a sulit. Hátha sikerrel jár, és 

talál valami nyomot, merre lehet szeretett állatkája.  

Szuzi egész éjszaka a kisfiú mellett hevert, aki teljesen elfáradt és legyengült. Petra elindult 

az iskola mögötti udvarra. Tegnap nem nézett körül ott rendesen, mert már rájuk sötétedett. 

Hívogatta kutyáját, aki az éhségtől csak nyüszögött, de olyan hallkan, hogy szinte lehetetlen volt 

meghallani olyan messziről. Megpróbált négy lábra állni és elindulni a gazdi hangja irányába. A 

kiskutya elkezdett ugatni. Majd, mint a filmekben, megpillantották egymást, és Petra kisírt szemekkel 

rohant a kutyája felé. Odaért hozzá, letérdelt és olyan szorosan ölelte magához, hogy szinte levegőt 

sem kapott. Szuzi nyugtalan volt, hisz tudta, hogy a kisfiú még mindig bajban van, és segíteni kell 

neki minél hamarabb. Hívogatta a gazdáját, de ő nem értette, mit szeretne a kutya. Követni kezdte. 



A kutya az udvar végében lévő hatalmas gödörhöz vezette Petrát, aki megpillantotta a bajban lévő 

kisfiút. Azonnal segítségért szaladt. Nem csak a diákok, de a tanári kar is besegített a mentőakcióba, 

hogy mihamarabb felhozzák a gödör alján rekedt gyermeket. Egy daru segítségével az egyik tanár 

leereszkedett, és a karjaiba vette a legyengült kisfiút, aki az egész éjszakát a gödörben töltötte. Az 

éjszaka elég hűvös volt, elképzelhető, hogy megfázott szegény. Bizonyára le is gyengült. Bevitték a 

melegbe, adtak neki forrócsokit és kifaggatták, hogy történt a baleset. A kisfiú csak dadogott, alig 

tudott megszólalni. Végül csak annyit mondott: Kö-szö-nöm, kiskutya! Átkarolta az ebet, aki szintén 

fáradt és gyenge volt, de megnyalta a fiú sápadt arcát. Az igazgató elrendelte, hogy azt a lyukat 

ássák be, nehogy egy újabb baleset forduljon elő.  

Petra hazavitte Szuzit, és kihívta hozzá az állatorvost, hogy vizsgálja meg. Az orvos csak azt 

mondta, hogy a kimerültségen kívül kutyabaja sincsen. A lány megnyugodott. Megetette kiskutyáját, 

aki két nap múlva visszanyelte az erejét, és alig várta, hogy újra iskolába menjen a kis gazdijával. 

A történtek után Petra nehezen szánta rá magát, hogy újra elvigye Szuzit az iskolába.  

Amikor az iskola kapujához értek, a kutya megpillantotta a kisfiút. Ugatott egy nagyot és 

odarohant hozzá. A fiú nagyon örült, hogy újra találkozott megmentőjével. Petra a könnyeivel 

küszködött. Odament hozzájuk, de a meghatottságtól ő sem tudott mit mondani. Látta, mennyire 

megszerették egymást. Megértette, hogy Szuzi és a fiú már összetartoznak. Hirtelen elhatározásra 

jutott. Nehezen, de kibökte: -Kisfiú! Látom, a kutyám nagyon megszeretett téged, és tudom tűzön-

vízen át veled tartana. Szeretném, ha mostantól a tiéd lenne…! Kinyitotta a fiú markát és 

belehelyezte a pórázt. A fiú nem tudott megszólalni. Megölelte a lányt és a fülébe súgta: - Rá sokkal 

jobban fogok vigyázni, mint magamra! Megígérem! Ezt a megható jelenetet az iskola összes diákja 

és tanára végignézte. A csendes délelőttnek végül egy hatalmas tapsviharral lett vége. 

 


