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A magányos nárcisz
♦� feltétel nélküli elfogadás �♦

Virágok és virágok! Amerre csak a szem ellát, mindenhol gyönyörű, illatos nárciszok
voltak. A mező tele volt százszorszéppel és nárcisszal, gyönyörűség volt ránézni. Az ál-

latok, akik arra jártak, megálltak gyönyörködni a hihetetlen látványban. A virágok büszkék
voltak a szépségükre, és békében éldegéltek egymás mellett. De a rengeteg fehér nárcisz
között megjelent egy sárga. Ő is nárcisz volt, csak az ő szirmai és virágai sárga színűek voltak. 

– Mi vagyunk a legszebb virágok az egész világon, mindenkit elkápráztatunk, de ez a sárga
virág szégyenbe hoz minket – mondta egy fehér nárcisz.

– De hát én is nárcisz vagyok, mint ti. Nem tehetek róla, hogy más a színem – válaszolta
a sárga nárcisz.
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– Minket nem érdekel, hogy a te hibád vagy sem, egyet tudunk, mégpedig azt, hogy nem
vagy közénk való – replikázott egy másik nárcisz.

Szegény sárga nárcisz lehajtotta a fejét, és azon gondolkozott, hogy mitévő legyen ennyi
ellenséges nárcisz között, akik őt nem akarják maguk között látni. Ekkor pillangók jelentek
meg a virágok fölött.

– Szervusztok, virágok! – köszönt az egyik pillangó. 
– Szervusztok! – fogadták a nárciszok.
– Jöttetek megcsodálni a szépségünket? – kérdezte az egyik fehér nárcisz.
– Igen, a szépségetek és az illatotok vonz minket, csak ez a sárga nárcisz ne lenne itt –

mondta a pillangó.
– Látod, megmondtuk, hogy nincs itt a helyed. Jó lenne, ha valaki elvinne már innen! –

mérgelődött az egyik fehér nárcisz.
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