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Kellemesen meleg tavaszi nap van. A fák és a bokrok tele 
vannak világoszöld levelekkel. Sunny Bunny vidáman 
fütyörészve sétál át a réten. Egy kis úthoz ér, amin át 
szeretne menni.
Hirtelen hangos csöngetést hall. Ijedten ugrik oldalra. 
Három gyerek áll meg mellette biciklivel. 
„Jaj, kérlek, bocsássatok meg, hogy nem figyeltem oda.”, 
mondja Sunny Bunny bűnbánóan. „Nem történt semmi”, 
mondja Péter, - de azért ez egy kerékpárút – látod a 
táblát?” „Ráadásul felfestettek az útra egy fehér biciklit 
is”- szól bele a kicsi Szonja. „Igen, igen, persze, igazatok 
van. Nem fog még egyszer előfordulni.”- válaszol Sunny 
Bunny.
Péter leveszi a sisakját, és egy fának dönti a biciklijét.



„Mindhármatoknak van ilyen sisakja?”- kérdezi Sunny 
Bunny.
„Természetesen, ilyenre minden biciklisnek szüksége 
van. Ez véd meg minket, ha esetleg elesünk.”- mondja 
Zsuzsi.
„Felvehetek én is egy ilyen sisakot?” - kérdezi Sunny 
Bunny. „Persze”, válaszol Péter. „Felpróbálhatod az 
enyémet”.
Sunny Bunny megpróbálja hosszú füleire feltenni a 
sisakot, de az egyik füle mindig kicsúszik. A gyerekek és 
Sunny Bunny pukkadoznak a nevetéstől. Végül is sikerül 
feltenni, és a sisak jól van a fején.
„Szeretnél biciklizni is?” - kérdezi Zsuzsi. „Hű, az nagyon 
jó lenne, csak – még sohasem bicikliztem.” – teszi hozzá 
Sunny Bunny.



„Vidd az én biciklimet, azon pótkerekek is vannak, mert 
még én sem tudok annyira jól biciklizni”- mondja Szonja. 
Odatolja Sunny Bunny elé a biciklijét. A nyúl felül az 
ülésre, és óvatosan rálép a pedálra.  De sajnos a rossz 
irányba!
„Állj meg”- kiáltják a gyerekek. „Előrefele kell nyomnod a 
pedált! Különben hátrafelé mész! Sunny Bunny rögtön 
megáll.” „Azt hittem, könnyebb lesz biciklizni”, mondja. 
„Próbáld meg még egyszer!” Péter egy kicsit meglöki, így 
a pedálok jó irányba haladnak és Sunny Bunny előre 
gurul. „Huhú, ez de jóóó!” nevet  és boldogan teker 
előre. 
De hirtelen egy süni battyog ki elé. „Fékezz, fékezz!” 
Kiabálják a gyerekek. Sunny Bunny ijedten fékez, épp 
hogy megáll a süni előtt. „Nem látod a táblát, hogy 
kerékpárút?” Kiált rá Sunny Bunny a sünre, aki gyorsan 
eltűnik a fűben.


