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Miként utazott Nyuszika a repülőgépen

Éldegélt

egyszer régen egy nyuszicsalád. Nyuszipapa káposztát gyűjtött,
Nyuszimama otthon főzőcskézett, csak fiuknak a kis nyuszinak nem fűlött a
foga a munkához. A házikó előtt heverész, a napba belenéz, tapsifüleit lengeti,
elméjét serkenti.

- Fiam, kicsi Nyuszikám, rendes nyulat belőled nem nevelhetünk, hiszen
semmit sem akaródzik tenned! – mondja neki mamája.
- Gyermekem, soha nem lesz belőled rendes tapsifüles! A házikó előtt
heverészel, csak a napocskába nézel, és még azt sem tudod, merre van a
káposztaföld. Áruld már el, miről elmélkedsz? – szól hozzá Nyuszipapa.
- Arról tűnődöm, milyen jó is lenne a világot látni.
Nyuszipapa, Nyuszimama megrettennek. Gyermeküket nézik, némán fürkészik.
Mit is lehetne erre mondani? Egy szem csemetéjük a világot akarja megnézni.
Ha elmenne, kinek viselhetnék gondját? Győzködi Nyuszipapa, rimánkodik
Nyuszimama, de gyermekük eltökéltnek mutatkozik, tervéről lebeszélni nem
tudják. Mit is tehetnének? Nyuszimama nekiáll kalácsot sütni, mazsolával,
mákkal bőven megrakja, hogy fiúcskájuknak legyen mit ennie a messzire vezető
úton. Nyuszikájuk nézi a mazsolát, lesi a mákszemecskéket és összefut a nyál a
szájában.
- Hej, milyen jó lenne mindennap világba menni, ha már ilyen jó útravalót
kaphatok! A házunk mögül indulok, kendőmet lengetem, a kalácsot megeszem!
– mondja Nyuszika és ugrik egyet örömében, hiszen alig várja, hogy útnak
indulhasson végre.
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Könnyes lesz Nyuszimama szeme, pityereg Nyuszipapa, és végül Nyuszika is
elszomorodik. Mikor a házikó mögé érnek, nem adják oda neki a kalácsot,
inkább elkísérik a káposztaföldig. Itt Nyuszipapa azt mondja csemetéjének:
- Kicsi nyulam-bulam, aztán jól viselkedj, tappancsaidra figyelmezz, és
soha ne járj olyan utakon, amelyen az emberek mennek.
Odafent a dombon barázda, odalent barázda és abban lépked Nyuszika. A
barázdában ül a szarka, a kíváncsi őt faggatja:
- Mondd csak nővérkém, járnak az emberek barázdában, vagy sem?
- Jártak szántáskor, mennek majd aratáskor is! – mondja neki a szarka.
„Ha így van, akkor más utat kell választanom,” morfondírozik magában
Nyuszika.

A dombocskán fölfelé rét, lefelé rét és rajta egy gyíkocska szaladgál.
- Mondd, meg kérlek nővérkém, járogatnak errefelé az emberek, vagy sem?
- Erre mentek, mikor kaszáltak, és akkor is, amikor betakarították a szénát! –
feleli neki a gyíkocska.
- Ha ez így van, másik utat kell választanom, - töpreng Nyuszika.
A dombtetőn a mókus, a patak mellett a béka mind azt mondják, hogy az
emberek mindenfelé mennek, járnak, csak a holdon nincsen belőlük.
„Az apukám bizony milyen tapasztalatlan valójában,” fut át a gondolat Nyuszika
elméjén. „hiszen én bölcsebb leszek, és amit csak megtudok, azt minden
nyuszinak elmesélem, merre is a legjobb menni.”
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Ezek után Nyuszikánk nem válogatott az utak között. Megy a barázdában, az
ösvényen, a hatalmas réten és mindazt megtapasztalja, amit a családjából még
senki sem vehetett szemügyre. Egyszer, régen azt álmodta, hogy házikójuk felett
repülőgép szállt el és a pilóta integetett neki: - Nyuszi, gyere, elviszlek
magammal!”
Fel is ült volna a pompás gépre, de akkor egy veréb szállt fel a házikó tetejére és
hangos csivitelésével felébresztette Nyuszikánkat. Hiába is meresztgette a
szemét, a repülőgépnek se híre, se hamva. De most, megpillantja a repülőgépet,
a mező közepén. Körülnéz, meglátja a vakondot és megkérdezi tőle:

- Vakond bátyám, áruld már el nekem, a pilóta ember, vagy sem?
- Ember bizony, valódibb már nem is lehetne, van keze, lába, és úgy
készítette el a szárnyakat, hogy repülni is tudjon.
- Ha repül, hát repül, de bizonyosan nem lehet ember! – morfondírozik
Nyuszika, a vakondra ügyet sem vetve.
Szalad, szalad, mert látja, hogy a pilóta akkor kászálódik be a repülőgépébe.
Alig tudja megragadni a masina farkát, a repülőgép már meg is indul. Lassan
emelkedik és Nyuszikánk bizony már nem a földön, hanem a levegőben van.
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- Bátor vagyok, okos vagyok, jó is nekem, - mondogatja magában
Nyuszika, a gépbe kapaszkodva. Ha a vakondra hallgattam volna, most nem
lehetne ilyen pompás kalandban részem. De itt vagyok, és az elemózsiám
Amerikáig is kitart.
Fecskével találkoznak, odafent a magasban, a madárka szörnyen elcsodálkozik:
- Nyuszika le ne ess!
- Miattam ne aggódj fecske nővérkém, csak repülj el házikónkhoz és
mondd meg anyunak és apunak, miként megy a sorom a világban.
- Megmondom, persze, hogy megmondom, de áruld már el, merre utazol?
- Amerikába repülök, - feleli Nyuszika, lábával integetve.
A gép repül, csak repül, maga mögött hagyva a fecskét. Nyuszikánk lesi a
hegyeket, nézi a völgyeket, és csak azon sajnálkozik, hogy most nem látja őt
anyukája, apukája. Ha látná őt az egész családja, biztosan nyuszikirály lehetne
belőle, hiszen a tapsifülesek családjából még soha senki nem utazott
repülőgépen. Apukája elégedetten bólintana, és azt mondaná kisfiának:
- Nyuszikám, kisfiam, nemhiába, neveltünk, belőled lesz, ami lesz! – Alattuk
barázdák, utak, és a fecske tudatja a világgal:
- A repülő száll az égen, Nyuszika is rajta szépen, hiszen Amerikába utazik!

Még a fák is elcsodálkoznak, a bölcs bagoly a fejét rázza, mikor hallja Nyuszika
kalandjait és rikoltozni kezd. Nyuszipapa is hallja a híreket, mancsával az
asztalra csap és vígan elmosolyodik:
- Hiába, no, nem neveltük meg Nyuszikánkat, az lesz belőle, aki!
Éppen abban a pillanatban azonban a csodás repülés rosszra fordul. A pilóta
bukfencet akar végrehajtani, felrántja a kormányt, és a gép fordulni kezd.
Nyuszikát mindez erre, majd arra taszítja, nem tudja magát megtartani,
csomagja kicsúszik a kezéből, és már röpül is a mélybe.
- Jaj, nekem, zuhanok! – kiáltja, de hangját senki sem hallja.
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Repül, csomagját követve, lélegzetet sem mer venni, tartani sem tudja magát,
nem ura már tetteinek.
- Baj van, zuhanok! – hív, kér segítséget, de a repülőgép zúgása miatt a
pilóta nem hallja.
Nyuszika könnyei kicsordulnak, és még a szemét is lehunyja. A repülő száll az
égen, utas már nincs rajta régen. Messze jár már a masina. Nyuszika egy
pillanatra feleszmél, és gondolkodni kezd:
- Ha tehetném, otthon lennék!

Szemét ki sem nyitotta, a világért sem! Tudja, minek kellene következnie, csak
várja hát, mikor lesz mindennek vége. A repülőgép azonban magasba repítette
és így eltartott egy pillanatig, nem, kettőig, amíg megérzi, valami puhára esik és
mégiscsak életben maradt. Egész testében összerezzen, lábacskájával tapogatja
magát. Azt sem tudja, hol van, miként van, de szemét ki nem nyitja. Fejecskéje
zúg, szemei előtt szikrák táncolnak, így sokat amúgy sem láthatna.
- Hol vagyok, ott vagyok, legalább túléltem. – morfondírozik magában.
Füleit dörzsöli nem lettek-e rövidebbek, farkincáját nézi megvan-e még. Végül
el is mosolyodna, de mikor kinyitja szemét, és még nagyobb rémület keríti
hatalmába. Örömre bizony semmi oka sincsen. Idepillant, odales, hát, ahogy
lesz, úgy lesz. Körötte fenyőfákkal borított hegy, tetején a legmagasabb fa, rajta
jókora fészek és abban maga a nyuszika üldögél.
- Jaj, nekem, háromszorosan is, jaj. Hiszen itt rosszabb, mint a repülőgépen.
Bárcsak lenne itt leszállóhely, de a fészket nem lehet csakúgy otthagyni. Az
éhség és a szomjúság végez majd velem, - rikoltja Nyuszika, mert leugrani aztán
tényleg nem tud innen.
Ha erre szánná magát, biztosan nem élné túl. Üldögél, csak üldögél, a fészket
nézi, könnyei potyognak, és azon tűnődik, miként fogja elhagyni ezt a világot.
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Miként lépett Nyuszika szolgálatba

Nyuszika üldögél, potyogó könnyekkel és azon tűnődik, mennyivel könnyebb
lenne, ha volna kalácskája. A kalácsban mák, mazsola, de azt még csak meg sem
ízlelhette. Valójában már annak is örülne, ha a fenyőfán káposztalevelek
nőnének. De sajnos, ezeken, a fákon tűlevelek vannak, és ezt a nyulak egyáltalán
nem kedvelik. Nagy bújában, bajában Nyuszika elszenderedik, és azt kívánja,
legalább álmában láthassa a szülői házat. Akkor azonban valaki megkopogtatja a
hátát:

- Ki vagy, mi vagy, nyuszi vagy, áruld el, mit keresel a házamban?
Nyuszika megfordul és látja a haragos holló nénit.
- Holló néni, ne haragudj, én csak azért jöttem, hogy vendégségbe hívjalak
téged.
Holló néni erősen elcsodálkozik, hiszen még sohasem volt tapsiéknál
vendégségben. Haragja lassan tovaillan, és gondolkozásba kezd.
- Aztán mit kapok a vendégségben?
- Mindent, amit csak kívánnál, mert szüleim barátságban szeretnének lenni a
hollókkal.
Hallgatja a holló, tetszik ám neki, hogy egyszer őt is vendégségbe hívják.
- Sült cserebogárnak bíz’ örülnék! - Mondja a holló.
- Kapsz, persze, hogy kapsz, de egy kicsit még hadd maradjak a fészekben,
pihennék egy keveset.
- Szeretnék rántott gilisztát is, - folytatja a házigazda.
Kapsz, mindent kapsz, hiszen rengeteg gilisztánk van, de cserébe hozz, kérlek
káposztalevelet, szörnyen megéheztem, amíg ideértem hozzád.
A holló ügyet sem vet rá, hiszen csak a vendégség lebeg szemei előtt, majd
ismét megszólal:
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- Úgy vágyom egércombra, és ha kapok, akkor induljunk máris!
Nyuszika hallja, mit mond a holló, de nem tud vele mit kezdeni, végül azt
mondja:
- Hej, bizony jól mondod holló néni, nem is bánom, ha elindulunk, de segíts le a
fáról.
A madár örömmel beleegyezik, megragadja a tapsifülest csőrével, de közben
csak a vendégségen jár az esze. Elfelejtkezik mindenről, megszólalni szeretne,
nyitja hát csőrét és Nyuszika –hopp- zuhan, zuhan lefelé, bizonyosan vége lesz.

A legmagasabb fenyőfa alatt azonban Medvemama szendereg. Édesen szundít,
hiszen a fa tetején fészek és a fészekben holló néni lakik. Holló néni a medvéék
szolgálatában áll, a fák fölött köröz, és amikor meglátja a vadászt, éktelen
károgásba kezd. Medvemama már jól ismeri ezt a hangot. Most éppen szendereg
és fogalma sincs arról, mi is történi a fészekben. Éppen arról álmodik, hogy
egyszer régen, miként tréfálta meg a bükkfában lakó méheket. Megállt a fa alatt
és mancsával elkezdte körbeásni a fát.
- Mit tetszik tenni Medvemama? – kérdezték a méhek.
- A fátok utamban van, átültetem inkább, - válaszolta nekik.
A méhek megriadtak, adtak inkább neki egy kis mézet, majd mindennap, amíg
meg nem unták, és máshová nem költöztek. Ettől az időtől fogva Medvemama
minden éjjel a mézről álmodik. Most is a finom csemege képe jelent meg
szendergésében, de nem tudta megkóstolni, bumm, valami a hátára zuhant,
csoda, hogy nem törtek össze a csontjai. Medvemama, sokat nem gondolkodik,
felugrik, és rémes futásba kezd, még körülnézni sem marad ereje. Érzi, van
valami a hátán, de nem sejti, hogy ez csak egy nyuszi, hiszen még ezer
tapsifülestől sem rettenne meg. Fut, szalad és így nem hallja, miként szólongatja
a holló.
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- Állj már meg! Ne ijedj meg a nyúltól, hiszen ő a mi barátunk, meg is hívott
vendégségbe.
Medvemama csak lohol tovább, az ágak csak úgy ropognak a talpa alatt, mikor
már nem bírja, felbukik. Ahogy csak tudja, elkiáltja magát:
- Jaj, nekem, ezerszeresen is, jaj! Valami lezuhant az égből és eltörte a
nyakamat, most is szorít, el nem enged! Meneküljetek, mert végetek lesz!

Hallja Medvemamát a róka, semmit nem is kérdez, füleit felmereszti lábait,
felkapja, és inal, ahogy csak bírja, bele a nagyvilágba. Hallja Medvemamát az
őzike, beszalad a sűrűbe, szinte repül, közben mindenféle irányokban kémlel, és
mindenkinek mondja, akivel csak találkozik:
- Jaj, nekünk, jaj! A Medvemamára valami ráesett az égből, eltörte a
nyakát, most is a hátán van, szorítja, fussunk, mert mi is veszélyben vagyunk!
Szalad Medvemema, inal a róka, szökell az őzike, és aki csak látja őket, vagy
hallja, nem kérdez semmit, csak szaladnak bele a világba.

Nyuszi remeg a Medvemama hátán, körülnézni sem tud, a legszívesebben
leugrana, de nem mer. A jól megtermett medve csak úgy száguld, ha
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megpróbálná levetni magát róla, bizonyosan életével játszana. Felettük repül a
szarka, cserreg közben, amivel még jobban megrémíti Medvemamát.
- Jaj, neked Medvemama! Valami rád esett az égből, nyakadat eltörte, most
is szorít téged, szaladj, mert véged lesz.
Nyuszika elbújik Medvemama háta mögé. Látja, hogy a mackó a barlangjába
hozta és észreveszi a két hahotázó medvebocsot.
Medvemama inal, ahogy csak bír, Nyuszika pedig még jobban szorítja a mackó
bundáját. Hirtelen sötétség veszi őket körül, és a feketeségben valaki hahotázik.
Medvemama hírtelen megáll, a földre rogy, és dühösen elbömböli magát:
- Hé, aztán min nevettek!
- Már hogy ne kacagnánk, hiszen nyulat hoztál a hátadon!

- Mi? – néz körül Medvemama, és a szeme kikerekedik, mikor felfedezi a
lapuló Nyuszikát. Megharagszik, igen dühös, szét is tépné, fel is falná a
tapsifülest, hiszen ő még ezer nyuszitól sem ijedne meg.
- El nem engedlek, íziben megeszlek! – kiáltja Medvemama, és szemét
összehúzza.
Nyuszika csak úgy reszket félelmében, könyörög, ahogy csak tud, de a
felbőszült Medvemama meg sem hallgatja. A medvebocsok ez alatt békésen
üldögélnek, hallgatják őket. Az igazat megvallva Nyuszika tetszik nekik, talpra
ugranak, és anyjukat kérlelik, sokkal szebben, mint a tapsifüles.
Medvemamát jó szívvel áldotta meg a Gondviselés. Bocsai könyörgését hallva
mérge elszáll, és végül megszólal:
- Nem bánom, Nyuszika életben maradhat, de nálunk kell szolgálatot
vállalnia.
A kismackók örömükben a levegőbe ugranak. Nyuszika igen megörvendezett és
megígérte Medvemamának, soha nem volt és nem is lesz ilyen hűséges és jó
szolgája, mint ő. Így került Nyuszikánk szolgálatba. Egész nap a bocsokat kell
szórakoztatnia, málnát szedni nekik, a barlangot felsöpörni és estére főznie,
sütnie. Mikor a medvecsalád nyugovóra tér, bundájukat fogja tisztítani, meg
csizmájukat fényesíteni, hogy reggel a mackók tiszta ruházatot vehessenek fel.
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Miként szolgált Nyuszika a medvecsaládnál

Nyuszika szolgált egy napot, majd még egyet, de a harmadik napon már elege
lett a munkából. A bundákat tisztítgatta, de sütéskor, főzéskor többször is
megégette magát, olyannyira, hogy még az evéstől is elment a kedve. Egy
alkalommal Medvemama előcipelt a kamrából egy jókora csöbröt és egy annál
is nagyobb teknőt, ráadásul a bocsok is mindenféle ruhát kezdtek előhozni, és
Nyuszikának mindezt ki kell mosnia. Tapsifüles barátunk közel volt a síráshoz,
hiszen jószerivel bele sem ért a teknőbe. Nincs mit tenni, mos, amiként csak tud,
de csendesen sírdogál közben.

Háta mögött medvemama üldögél, újságot olvas, Nyuszit figyeli, miként súrol
újdonsült szolgájuk. Amit Nyuszika kisikált, azt ki is teregeti. Medvemama a
földbe botokat szúrt, zsineget feszített ki rajtuk. A bocsoknak mindez nagyon
tetszik, körbeugrándozzák, fogócskáznak is egy keveset és mire minden ruha
tisztán kiakasztva a botokra, már ügyet sem vetnek. Az egyik meglöki a másikat,
amaz repül, a botot megragadja – ó jaj, minden a földre zuhan! A bocsok
kisvártatva a sarokban térdepelnek, ahová anyjuk lökte be őket, persze egy
kiadós verést követően, de Nyuszikának nincs mit tennie, újra nekiáll a
mosásnak. Nehéz bizony a barátunk élete. Mosás után foltoznia kellett, no meg
vasalnia is, nem is beszélve a zokni horgolásról. Medvemama egy alkalommal
bejön a kamrába és elővesz egy babakocsit és közli Nyuszikával.
- Vasárnap van, a napocska hétágra süt, készülődjetek gyerekek, megyünk a
hegyekbe kirándulni.
Nyuszi cseppet sem bánja, hisz’ unja már a barlangot, a medvebocsok
örömükben felugranak, Medvemama cicomázkodik, ruháját igazítva a tükörben
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bámulja magát, feje fölé napernyőt biggyeszt. Mindjárt elszáll Nyuszikánk
öröme, mikor Medvemama ráparancsol
- Gyerekek a kocsiba, Nyuszika tolja a csemetéket, és arra megyünk,
amerre csak kedvünk tartja.
A bocsok beugranak a kocsiba, Nyuszika szomorúan áll oda és máris indulnak
kifelé a barlangból. A napocska látja a medvecsaládot, el is mosolyodik, hiszen
sohasem látott még tapsifülest dadusként szolgálni. Megy a család, mindnyájan
vidámak, csak Nyuszika nem néz semerre, és fölfelé menet egyszer sem
mosolyodik el. Hohó, a fenyőfára szarka telepedett, károgott egyet, majd
gúnyosan szólt a kirándulókhoz:
- Nyuszikám, fiacskám, ej de jól megy sorod!

A huncut madár hívná ám az erdei állatokat, jöjjenek megcsodálni a
medvecsaládot, de Medvemama rámordult, a hegy is megdördült és az
állatoknak inába szállt a bátorsága. A medvecsalád hegyre fel, le völgybe
mendegél. A bocsok vidáman vannak, csak Nyuszinak nem néz semerre, így a
kocsit rátolja a kígyó farkára. A kígyó szörnyen megharagszik, felkapja fejét, és
ezzel szörnyen megijeszti Nyuszikát. Medvemama kezéből kiesik a napernyő, és
rögvest el is tiporná, hiszen a csúszó, mászó mindenkit szörnyen megrémített.
- Jaj, jaj, - kiáltja Medvemama, - a kicsik a kocsiban ülnek, a patakban
elmerülnek, ha a kocsi nem áll meg, mindnyájan odavesznek.
Nyuszika látja mi is a helyzet, felkapja lábait és szalad, ahogy csak bírja, hiszen
tudja, ha a medvebocsok elmerülnek, ő sem maradhat életben. Inal, lábai
pörögnek, vakon fut bele a világba. Hej de rossz lenne, ha Medvemama
iramodna utána. A kocsi repül lefelé a lejtőn, benne ülnek a bocsok, várva
anyukájuk segítségét. A napocska, odafent az égen majd megpukkan a
nevetéstől. Sok mindent látott már idáig, de a patakban fürdőző medvebocsokat
ez idáig még soha.
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Hiába kiabáltak segítségért a medvegyerekek, anyjuknak nem sikerült
megragadnia a lefelé száguldó kocsit és a bocsok kénytelen, kelletlen
megfürödtek.

A kocsi száll be a vízbe, a patak rögvest el is ragadja, a lurkók odabent sírnak,
visítoznak. Akarja, nem akarja, Medvemama utánuk ugrik, hiszen a víz a világ
másik végére sodorná el szeretett bocsait. Kemény, nehéz küzdelemben a partra
vonszolja a kocsit, átöleli csemetéit, miközben megrázza magát.

Kifújja magát, és szemével máris Nyuszikát kezdi el keresni, agyon is csapná a
tapsifülest, feltéve, hogy az nem inalt volna el. Nyuszika azonban kámforrá vált.
Lesi, keresi, gyermekei is fürkészik, de sehol sem lelik. Hívja a szarkát, a holló
madárkát:
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- Nézzetek körül, merre tűnhetett el ez az imposztor! Rosszul szolgált
nálunk, így hát rögvest felfalom!
A holló a patak egyik oldalára repül, a szarka a másik partot fürkészi, de
Nyuszikának se híre, se hamva. Medvéék hazafelé ballagnak, szívük
szomorúsággal telve. Medvemama elvesztette ingét, ráadásul a napernyőt is
eltörte. Nyuszika sehol és a bocsoknak kell tolniuk a babakocsit, és ha mindez
nem volna elég, otthon cipőtakarítás következik. Egy nap múlva, vagy két nap
után, mikor már kissé összeszedték magukat, nekiállnak sütni, főzni, még a
mancsukat is megégetik, de nincs mit tenni, egy hét után, vagy azután mosniuk
is kell, hiszen Nyuszika sehol, a tapsi befejezte a szolgálatot.
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Miként vándorolt Nyuszika a hegyekben

Fut

Nyuszika, körül sem néz, de messziről is hallja, miként kiabál
Medvemama és már biztos benne, hogy a bocsok elmerültek a patak vizében.
„Jaj nekem, ha a Medvemama küldöncei valahol elkapnak!” - morfondírozik
Nyuszika a futás közben, de ereje lassan elfogy, pihennie kéne hát.
Bekucorodik a bokor alá, füleit hegyezve és a legszívesebben aludna egy jót. De
álma rögvest elszállt, mihelyt medvemama jut az eszébe.
- Merre is inaljak én szerencsétlen tapsifüles? – tűnődik Nyuszika, fejét
tördelve, lábait dörzsölgetve, hiszen azok nagyon fájnak.
- Ebben az országban Medvemama uralkodik, és temérdek szolgája
bizonyosan megtalálna. A hegyek felé kell vennem az irányt, fel a magasba,
csak ott lehetnék magamban.
Miként is érhetne oda, hiszen tappancsai igencsak sajognak? Fejét lehajtotta, el
is szenderedne, de felette a bokor tetejéről egy veréb kezd el csivitelni. Nyuszika
megriad, felugrik, szalad felfelé a hegyre és meg nem áll, amíg szusszal csak
bírja. Hiába, a félelem rossz tanácsadó! A fák közben egyre kisebbek és
kisebbek, egyre ritkásabban is állnak a lejtőn. Mormota bácsi megállítja a
szaladó Nyuszit és nekiáll kérdezgetni:
- Miként kerültél ide, mit akarsz mifelénk, hiszen ez nem a nyulak országa?
Nyuszika megáll egy szóra Mormota bácsival, egy kis tereferére.
- Ej bátyám, ez nem a tapsifülesek hazája, de azt mondd meg nekem, járkál
errefelé Medvenéni, vagy sem?
- Bizony, jön, megy mifelénk, - válaszolja a Mormota.
- Ha ez így van, tovább kell mennem, mert, elevenen felfalna! – feleli
Nyuszika, és már iramodik is tovább.
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A Mormota hívja, kiált utána, hogy odafent nem lesz Nyuszinak jó sora, de
amaz semmit sem hall és Medvenénitől való félelme futásra sarkallja. Mormota
bácsi tényleg jó tanácsot adott. Tapsifüles hamarosan felfedezi, hogy eltűnt a fű
és a hóban gázol. Lépésről, lépésre egyre vastagabb a fehér takaró. Hideg szél
fúj, a fagy szorongat, lábai egyre jobban fájnak. Nyuszika elsírja magát, könnyei
patakzanak, és ami a legrosszabb, lassan beesteledik. Sötétedik, sötétedik és egy
pillanat múlva fekete lepel borul a tájra. Az égen megjelenik egy csillagocska,
felfénylik egy másik, a harmadik sem várakozik, elfoglalja helyét, és amíg
Nyuszika körbenéz, csillagok ezrei szikráznak az égen.
- Itt az éjszaka, de az ágyam az bíz’ hiányzik!” - tűnődik Nyuszika, a hóban
gázolva és minden bokor alá beles, alkalmas helyet keresve.

Voltak ilyen helyek, voltak amolyanok, de minden bokrocska alatt egyformán
fúj a szél.
- Ha a Medvemamától meg is megmenekültem, a fagytól bizonyosan
elpusztulok! – mondja magában Nyuszika, de szemét lehunyni nem tudja. Arról
álmodozik, milyen jó lenne a kemence előtt üldögélni, finom káposztát
eszegetni, mamácskával beszélgetni. Legalább egy mákos kalácsa lenne. Bizony
még a hollófészekben is jobban ment sora, hiszen ott legalább a fagy nem
gyötörte. Ilyen tűnődések közepette végül hangosan szólal meg:
- Szívesebben szolgálnék Medvemamánál, a kígyótól sem félnék, bocsokat
nevelnék, és senki sem fulladna bele a patak vizébe.

21

Bizony Nyuszika csak hajnalban tudott elszenderedni. A napocska felkel az
égen, bekukucskál a völgybe. Odalent patak csobog, és mindenkit kérdezget:
- Hogy aludtál – aludtál – hogyan – hogyan?
- Jól bizony, hiszen nem fújt a szél, - mondja a magas nyárfa, mert bizony a
szél leginkább őt teszi próbára.
- Elég volt a harmatból, - feleli a fű, hiszen harmat nélkül nem is képzelné
el az éjszakát.
A kövön béka üldögél és ő is akart valamit felelni, de nem tudott. Emberi
beszédet hallott, meg lépteket, ezért aztán – loccs - gyorsan beleugrott a patakba.
Az emberek a békától nem ijedtek meg, de békánk most olyan embereket vett
szemügyre, amilyenek eddig még sohasem. Téli ruházatot viseltek és valami
szörnyen hosszú, ijesztő léceket vittek a vállukon. Ha tudná a béka, hogy az
emberek sílécet cipelnek, hiszen a magasban van hó elég!

Meglepődött volna, ha látta volna, miként van odafent a hegyen, ahol a hó
kezdődik. Az emberek felcsatolják a sílécet, és nagyszerűen siklanak a havon.
Nem csodálkozott volna a béka egy kicsit sem, inkább beugrott volna a városba,
venne síléceket, és maga is siklana a havon. Ki tudja, miként is lenne? Volt,
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ahogy volt, de az bizonyos, a síelők csak úgy suhantak a havon. Aki elcsúszott
közben, az rögvest talpra állt. Aki nem esett el, az nem kászálódott fel. Aki
síelni nem tudott, az a térdén csúszott, aki tudott, repült a fehér havon, oly
gyorsan, hogy még a szelet is utolérte. A síelők kimelegedtek, hiszen a nap
magasan állt és már odafent is meleget adott. A magasban Nyuszika üldögél a
bokor alatt, kellemesen felmelegedve. Tapsinknak azonban nem akaródzik
felkelnie.
- Ha megmozdulok, kihűl a helyem, és miként tudnám megint kellemessé
varázsolni? – tűnődik Nyuszika és még a szemét sem nyitja ki.
A bokor mögül azonban valami zaj hallatszik és Nyuszika feje felől hangokat
hall:
- Pszt! Itt van, itt van! Alszik, semmit sem sejt! Ha nem ébred fel, elkapjuk!
A tapsit azonban nem kellett keltegetni. Mikor Nyuszika meghallotta a
hangokat, először úgy hitte Medvemama küldöncei leltek rá, de mikor szemét
kinyitotta, minden rosszabb lett, mint azt gondolta. Felette emberek állnak, csak
őrá várnak és el akarják kapni a tapsifülest.
- „Ej, hiszen én jobban tudok futni, mint ők!” - gondolja Nyuszika, kiugrik a
bokor alól és már nem is látni.
Ugrándozik, hiszen még sohasem hallott arról, hogy az ember utolérhetné a
nyulat. Az ám, de szörnyűséges helyzet áll elő! Megáll, körülnéz és látja, hogy a
közönségesnek tűnő emberek egészen közelről űzik! Nem akármilyen a lábuk
amazoknak, inkább hosszú, amilyet idáig még nem látott és a kilőtt
puskagolyónál is gyorsabban repülnek lefelé a lejtőn.

- Eddig sem volt jó dolgom, de most a legrosszabbul megy sorom! – kiáltja
Nyuszika, ugrik talpra és inal, ahogy csak bír.
A léptei azonban egyre csak nehezebbek! A hó igen vastag, a tappancsai
beragadnak és az emberek egyre csak közelednek csodálatos lábukon. Ami
azután történt, azt Nyuszika haláláig nem feledi. Minél alacsonyabb a hó, annál
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puhábbnak bizonyul. A süppedős hó összeragasztja tapsika lábát, a bundácskáját
és végül Nyuszika egészen a hó fogságába esik. Egy szempillantás alatt csak
fülei és mancsai állnak ki a fehér hóból és alig tud már tovább vánszorogni.

- Anyukám többé nem lát már engem! – mondja magában Nyuszika, mert érzi,
hogy a hó teljesen beborította. Éppen ez lett azonban Nyuszika szerencséje!
A síelők látták, miként terebélyesedik Nyuszikánk hólabdává, elkezdtek hát
mosolyogni, nevetni, és ennek az lett a következménye, hogy a nagy kacagás
közepette meg kellett állniuk. Nem volt mit tenni, befejezték az üldözést. Mi
történt ez alatt Nyuszikával? A hó teljesen beborította szemeit, füleit, már lábait
sem képes mozgatni, már nem is Nyuszika, hanem egy jól megtermett, de még
inkább óriási hólabda. A hólabda gurul, közben növekedik és a végére már oly
sebesen görög, hogy utoléri még a szelet is. Az óriási golyóbis átrepüli a havas
rétet és görög-görög lefelé a füves mezőkön. Gördül, gördül, és senki még csak
nem is sejtené, hogy Nyuszikát rejti magában!
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Miként jutott el Nyuszika a vásárba

Hol volt, ott volt, a hótakaró alatt egy város rejtőzött. A városban széles utcák
és annak közepén egy hatalmas tér. Odabent hajnal óta hatalmas kiabálás.
Eljöttek még az idegenek is, megállnak, sátoroszlopokat vernek le, és ezekre
ponyvákat feszítenek ki.
- Mi történik itt? – kérdezi a kiskutya, idősebb társától.
- Hej, de ostobácska vagy, hogy még ezt sem tudod! – mondja az
öregebbik. Nézz csak körül, hogy mindent láss és tudj, mert itt vásár lesz. Várdd
ki, amíg a nyál összefut a szádban, mert meglátod, mennyi érdekes dolog van itt
a kutyák számára! Legalább pénzünk lenne…
- Akkora hurkát vennék, mint egy ház! – feleli a fiatal.
- Kisebb is elég lenne neked, de ne is beszélj róla, hiszen egy árva garasod
nincs, nem úgy, mint az embereknek. Inkább hallgass rám, azt tanácsolom, nézz
be minden sátor alá! Az emberek már bizonyosan megéheztek, és rövidesen enni
akarnak a sátrakban. Itt biztos találsz majd csontocskát, vagy bőrkét.
- Úgy van, bekukkantok mindbe! – ígéri a fiatal, de mikor az árusok
elkezdik a soha nem látott és meg nem ízlelt árut kirakni, rögtön elfelejtkezik a
csontról.

Az egyik helyen ostorokat árulnak, amitől a kiskutya megriad, és odébb szalad.
A másik eladónál hatalmas halomba rakva mézeskalácsok, a kutyus itt olyan
sokáig bámészkodik, hogy még a torka is kiszárad. Ha legalább egy morzsa
lehullana, a rengeteg finomságból, de még egy szem nem sok, annyi sem esik le
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a földre. A harmadik helyen a ponyva a földre terítve, rajta rengeteg csodálatos
játék. Látja a kiskutya a fából készült kutyuskát, és sehogy sem érti, miért nem
tud amaz a ponyváról leugrani és elszaladni, vagy legalább vakkantani egyet.
Hiába is hívja, a játékállatka nem is válaszol. Legjobban azonban a ponyvára
fektetett tükörben gyönyörködik. Elcsodálkozik, mert tényleg magát látja benne,
és már meg is szólítaná a másikat, de akkor valaki rálép a lábára. A kiskutya az
emberek közé szalad, inal hazafelé, a vásárra már nagyon haragszik és az egyik
üres utcában fájós mancsát nyalogatja. Ott azonban valami hatalmas mozgó
tárgyra lesz figyelmes; egy óriási hólabda gördül be az utcába. A fehér golyó
gurul, majd éktelen sebesen berepül a Főtérre. A kiskutya megretten, meglapul,
de amikor az ismeretlen golyóbis elsuhan mellette, vidáman megszólal:
- Ej mégiscsak jó volt, hogy lábamra léptek, hiszen itt vagyok és nem a
vásárban!

A vásárban ez alatt éktelen lárma uralkodik. Az eladók kiabálnak, a vevők
egyezkednek, és senki sem veszi észre, hamarosan mekkora veszedelem
kerekedik. Amikor a szörnyűséges hólabda odaér, a sátrak már hemperegnek, az
emberek megrettennek és azok, akik figyelik az eseményeket, látják, hogy a
hógolyó az egész világot fenyegeti.
Fut, ki merre lát.
- Segítség, segítség! – kiabálják mindenhonnan. Szaladnak az eladók, a
vevők, de a leggyorsabbnak a gyerekek bizonyulnak.
A gazda a tehenét vezeti, a jószág megrémül, a kötőféket kitépi, és a levegőbe
ugrik. Szalad bele a világba. Az egyik sátrat átugorja, vágtat tovább, a
fazekasokat riasztja, a rakott portékát megtiporja, és az árusoknak csak az
összetört holmijuk marad. A boltosok káromkodnak, a tehén után szaladnak, de
mindhiába. A marha se lát, se hall, a kirakott cipők közé ugrik. Az első lábára
csizma csúszik fel, de mivel az emberek ilyet még sohasem nem láttak,
mindenki menekülésre fogja a dolgot.
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A tér teljesen kiürül, már egy lelket sem látni. A sátrak alatt üresség támad. A
hólabda levert karónak ütközött és rögtön szét is esett. Lássatok csodát, a hóból
Nyuszika mosolyog, vidáman és makkegészségesen! Füleit meglengeti,
elmosolyodik, és rettentően csodálkozik, milyen világba is keveredett. Házikó
itt, házikó amott, de embereket nem látni. Az egyikben kalácsok, a másikban
mézeskalácsok, de senkit sem lát, aki a finomságokat eszegetné.
„Ez bizonyosan elátkozott világ, amelybe emberek nem tehetik be a lábukat, de
nekem itt bizonyosan jó sorom lesz!” - gondolja magában Nyuszika, megfordul,
de a látványtól rögtön elmosolyodik.
Előtte kicsiny emberkék, kisebbek még a legapróbb nyulaknál is.
- Miért nem szóltok, ha már itt vagytok?! – elegyedik beszédbe azokkal.
- Márt azt hittem, nincs itt egyetlen ember sem, de most látom, hogy erre
élnek a legszebb népek.
Nyuszika azonban hiába mond bármit is, a pici emberkék meg sem mozdulnak,
és egyetlen szó sem hagyja el az ajkukat. Nyuszika közelebb lép, csodálkozik,
hiszen nem akar hinni a szemének.
- Itt álldogáltok, kezetek is van, emberek vagytok, hát miért nem
válaszoltok nekem? – kérdi Nyuszika ismét.
- Már bizonyos, hogy elátkozott országba cseppentem. Szép, kicsiny törpék
éltek itt, de valami rosszat tehettek és e miatt sem mozdulni, sem beszélni nem
tudnak.
Tapsifülesünk elszontyolodott, de legalább szerette volna mancsával
megsimogatni ezeket, az elvarázsolt törpéket és akkor fedezi fel, a figurák
nincsenek elátkozva, hanem fából faragták ki őket, ráadásul nem törpék, hanem
babák, amelyeket a vásáron árulnak. Elszégyelli magát, el is mosolyodik és
elkezd a babákkal játszani. Nézi, forgatja őket, még az orrocskájukat is
megtapogatja. Mellettük kereplő fekszik, jól meg is forgatja, aztán egy csengőre
lel, azzal is eljátszik. Aztán felfedezi a kiskocsit, ami nagyon hasznos a
nyuszikák számára. E közben, a térre egy teremtett lélek sem mert visszatérni.
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Egyesek arról beszélgettek, jeges kocsiján maga az ördög jött el és az
alkalmatosságot emberi ruhába öltözött tehén húzta. Akit a sátán elfog, azt
állítólag rögtön a pokolba viszi. Mások úgy vélték nem jeges kocsit láttak,
hanem az ördög gömbjét, ami a sátán után gördül, és ebben viszi el a pokolba az
ördög a gonosz lelkeket. Az már bizonyos, senki sem merészkedett visszamenni
a vásártérre. Hosszú idő elteltével azonban akadt egy jóindulatú ember a
sokaságból, aki fából készített babákkal, játékokkal kereste kenyerét.
Készítményeit a vásárokra vitte, olcsón árulta, vagy akár ajándékba is adta, ezzel
szerezve örömet a gyerekeknek. A vásáros emígy tűnődött magában.

„Soha nem cselekedtem semmi rosszat, csak örömet okoztam az embereknek,
ezért az ördög sem tehet velem semmit.”
Így azután visszament a térre, játékaihoz. Amint közeledett, jóindulatú mosoly
ült ki az arcára és szemei kikerekedtek a csodálkozástól. A játékok között
álldogál Nyuszika, vállán dob átvetve és dobol, igen dobol, oly erősen, hogy
nem is hallja a lépteket a háta mögül.
- Szia, Nyuszika! – mondta neki az árus.
Nyuszi körbenéz, és a legszívesebben elszaladna. A jó ember arca azonban
mosolygós, bizalmat ébresztő, semmi rosszat nem látni rajta. Nyuszikának
azonban elmegy a kedve a dobolástól.
- Üdvözöllek Nyuszika, - mondja másodszor is játékkészítő, - hát te miként
kerültél ide?
- Én bizony nem ide készültem, de ha már itt vagyok nem bánom egy
cseppet sem! – mondja Nyuszika.
- Mit szerettél volna vásárolni? – mosolyodik el a jó ember.
- Én bizony ezt a dobot venném meg legszívesebben, - bátorodik fel
Nyuszika.
- Aztán mire tudnád használni?
- Ha az enyém lenne, az bíz’ jó lenne. Ha szomorkodnék, megvigasztalnám
vele magam, és ha látna Medvemama, miként tudok dobolni, úgy, mint az
emberek, nem falna fel engem.
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- Ha így van, tiéd a dob, neked ajándékozom! – mondja a jó ember.
Nyuszika nem lusta, megköszöni az ajándékot és indul tovább a világba.
A vásárosok várják a játékkészítőt, de az nem tér vissza hozzájuk.
- Legalább pillantsunk arrafelé, életben van-e még! – beszélik az árusok és
lesnek, néznek, és akkor veszik észre, rendben van a játékkészítő, hiszen kezével
integet feléjük.
Lassan felbátorodnak, de nem hiszik el neki, hogy Nyuszika okozta rémes
galibát. Összecsomagolják portékájukat és fogadkoznak, soha ebbe a városba
vissza nem térnek.
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Miként csapta be Nyuszika az erdész kutyáit

Jó annak, akinek jó, de Nyuszikának megy legjobban a sora. Dobja van, és
akinek dobja van, mi mást kívánhatna még magának! Még azt sem bánná, ha
rálelne Medvemama! Ráverne dobjára, és jóízű nevetéssel nézné, miként
szaladna ki Medvemama a világból. Medvemama okos asszony, újságot is olvas,
de dobot még bizonyosan életében nem látott. A dobbal még jobban
megijesztené, mint akár az erdészt. Nem bánná Nyuszika, ha a medvebocsok
pillantanák meg, de leginkább a nyuszi gyülekezet csodálkozna, ha látnák
milyen muzsikus is lett őbelőle. Lépésről lépésre egyre büszkébben halad és
egymás után mindenféle nótákat dobol. Olyannyira jókedve támad, hogy nem
veszi észre a zajokat, melyek mögüle jönnek és – fájdalom – nem fedezi fel a
füleket a bokor mögött. Bizony a jövevények kutyának bizonyulnak. Látják
Nyuszikát, utána szaladnak, hangtalanul, nem is ugatva és Nyuszika még csak
nem is sejti, miféle veszedelem fenyegeti. Nyuszika igencsak gondtalan, még
csak nem is jut eszébe semmiféle baj, ami érhetné. Püföli a dobot, hozzá oly
hangosan énekel, hogy csak úgy zeng a környék.

Elmosolyodik, hiszen valami nagyon érdekes gondolat ötlik elméjébe.
„Ha egyszer lesz a nyulaknak saját országa, én lehetnék a királyuk. Ha én leszek
a nyulak király, akkor lesz hadseregem is.”
Ha lesz nyuszihadsereg, akkor annak lesz dobosa is, és a legjobb dobos pedig
Nyuszika. Örömében rávert egy nagyot dobjára és abban a szempillantásban
valami eszébe jutott. Arra gondolt, hogy nem lenne-e jobb nyulak királyának
lenni, mint dobosnak. Amíg ezen a nehéz kérdésen tűnődött, abbahagyta a
dobolást. Ahogy abbahagyta, valami zajt hall a háta mögül. Körülnéz és
megpillantja a kutyákat egy ugrásnyira tőle, és csak akkor menekülhetne meg
azok elől, ha legalább száz lába lenne.
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„Volt már rossz, volt már rosszabb, de most a legrosszabb!” fut át elméjén és
megmozdulni sem képes.
A kutyák odaugranak, meg is ragadnák, de valami megzavarja őket: eddig még
soha sem láttak nyulat, amelyik dobot viselne a mellkasán. Nem tudják,
megragadják-e a tapsifülest, vagy sem. Nézik, csodálkoznak hozzá, nem hisznek
a szemüknek sem.

- Mondd meg nekünk, megegyünk téged, vagy talán mégsem? – kérdezgetik a
kutyák Nyuszikát, de szemük egy pillanatra sem veszti el a zsákmányt.
- Ha kedves az életetek, hagyjatok békében! – feleli Nyuszika kissé
felbátorodva, hiszen a kutyák beszédbe elegyedtek vele.
- Aztán mi bajunk lehetne? – kérdezik a meglepődött kutyák.
Feleletül ráüt Nyuszika a dobra, büszkén veri, és hangos szóval bejelenti.
- Közhírré tétetik, hogy minden kutya, aki a nyulakat üldözi, halál fia! Én
hivatalos dobos vagyok, és akiről rosszat hallok, arról én mindent bevallok, és
akire mancsom mutat, jobb, ha keres egérutat!
-

Hallják a kutyák, hogyan és miként van, néz az egyik a másikra, bátorságuk
lassan elszáll, és már nem is akarják Nyuszikát megfogni. Meglengeti a farkát az
első, megcsóválja a második, füleikkel intenek egyet, megfordulnak, és az
erdész után szaladnak. Nyuszikának sem kell több! A dobot a vállára kapja, és
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úgy inal, mint a kilőtt puskagolyó, nyom sem marad utána. Csak messziről látja,
miként álldogálnak a kutyák az erdész előtt. A kutyusok ácsorogtak és közben
így panaszkodtak.
- Baj van gazda, igen nagy baj!
- Már hogy lehet baj?
- Van, ahogy van, de megkergettünk egy nyulat, és amikor elkaptuk, meg nem
ragadhattuk.
- Talán inkább nem akartátok, és ezért ma nem kaptok enni.
Elmesélik a kutyák, mi is esett meg valójában és arról sem felejtkeznek meg,
milyen parancsot hallottak. Csodálkozva figyelik gazdájukat, aki nagy haragra
gerjed.
- Ej, hogy nekem milyen semmirevaló kutyáim vannak, akiket még egy
nyúl is megmalmozott! – mondja az erdész, és a kutyák egymást lesik, tényleg
becsapta-e őket a tapsifüles.

Nyuszikának azonban se híre, se hamva. Csaholnak, ugatnak, szaladnak utána,
de a dobost nem lelik, mintha a föld nyelte volna el Nyuszikát. Az ösvény
mellett mogyoróbokor, azon egy veréb üldögél. A veréb régóta haragszik a
kutyákra, hiszen azok nem engedik be a tyúkok közé, jóféle magocskát
szedegetni. Hallja a veréb, miként csaholnak a kutyusok. Átrepül a fenyőfára,
onnan a tölgyre és közben minden bokornak odasúgja:
- Zizegjetek, suhogjatok, de Nyuszikát el ne áruljátok! A kutyák őt kergetik, ha
elkapják, el már nem engedik. Jobb nekünk egy nyuszi, mint egy kutya!
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Miként ijesztette el Nyuszika a betyárokat

Lépkedett Nyuszika a sűrű erdőben, ahová a kutyák elől menekült és ahol
egyetlen élő teremtés nem lelhetne a nyomára, de itt sem tudott lepihenni. Lábai
fájtak és a dob is egyre nehezebbnek bizonyult, de félt ledőlni akárcsak egy
kicsikét is. Irigykedett a mókusra, aki fel tud mászni a fára, és akit semmilyen
teremtmény nem tud megközelíteni. Legjobban azonban a dobolás hiányzott
neki, hiszen ha legalább egy kicsit zenélhetne, a fáradtságtól és a félelemtől is
megszabadulhatna. Ó, dehogyis! A rengetegben hirtelen a sötétség kezdte
körbevenni, és a tücsök hangja jelezte az éjszaka eljövetelét. Ha éjjel van, akkor
még a nyulaknak is pihenniük kell, Nyuszika tehát csak addig várt, amíg a
szentjánosbogárka meg nem gyújtotta lámpását, azután bekucorodott az égerfa
lombjai alá. Fejecskéjét dobjára hajtotta és már el is szenderedett. Az égerfa alatt
a tücsök muzsikált és olyan szép nótákat játszott az alvó Nyuszikának, amilyet
csak tudott. Amikor az éjfél közeledett, elnémult a tücsök is, lerakta hegedűjét
és ő is álomba merült. Csend lett, csak a bagoly rikoltása hallatszott, és amikor
felhangzott, Nyuszika azt álmodta, hogy az őr fújja a trombitát a hold
kastélyában. Álmában a strázsa Nyuszikát meglátja, és ezért fúj bele
trombitájába.
„Biztosan valami szép fogadtatást készítenek elő nekem!” gondolja magában
Nyuszika!”

Megáll, hallgatózik, és úgy tűnik neki, álmodik, mert az őr, vastag hangján a
következőket közli:
- Nekem egy, neked egy, neki egy annak is egy és az ötödiknek is egy!
Nyuszika szörnyen elcsodálkozik, mit is jelent valójában mindez, de töprengeni
rajta nem tud. Álmodik tovább és álmában a kastély kapujához lép, belesne a
kulcslyukon, de semmit sem lát, csak a hangot hallja, mígnem egyszer csak
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valami megcsörrent. Nyuszika felriad, gyorsan felkapja fejét, a kastély köddé
válik, a kapuja úgyszintén, csak a hangokat hallja tovább.
- Úgy van, ahogy van, de itt valami történik! - mondja magában Nyuszika,
és még a lélegzetét is visszafojtja, hiszen hideglelés vesz erőt rajta.
- Nekem egy, neked egy! - Ismétli meg magát a durva emberi hang, és
amikor szünetet tart megint csörrenés, mint amikor valamit kiöntenek.
- Ahogy lesz, úgy lesz, ez bizonyosan a hetvenhetedik ország, ahol a
kísértetek laknak, akik éjfélkor mulatságot csapnak, - suttogja Nyuszika.

Csendben feláll, és füleit kimereszti. Mellette a levél sem mozog, az avar sem
ropog. Mikor körbeles, mindenfelé sötétség, az égen csak egyetlen csillag
dereng, de a bükkfa alatt világosság honol.
- Megnézem már magamnak azt a világosságot! - gondolja Nyuszika és
elindul a termetes bükkfa irányába. Árnyként oson, mellette a levél sem mozog,
az avar sem ropog, de mikor közelebb ér, a csodálkozástól majdnem elkiáltja
magát! Nyuszika kimeredt szemmel les, nem akar hinni a szemének. A bükkfa
alatt hatalmas szikla, azon lámpás és a világosságban négy előrehajló alak, az
ötödik valamit éppen oszt nekik és mondja a magáét:
- Nekem egy, neked egy, neki egy annak is egy és az ötödiknek is egy!
Akire rámutat, annak egy aranyat ad. Amikor elfogy a kupac, az ötödik valahová
kinyúl, és hangos csendüléssel önti a pénz a kőre.
Még hozzá is teszi:
- Barátaim, még három éjszaka alatt sem tudjuk mindet elosztani!
Hallja Nyuszika és azon töri a fejét, miféle emberek lehetnek ezek, akiknek
ennyi pénzük van. Nem ismeri egyiküket sem, az egyik rosszabb, mint a másik.
Azon bölcselkedik magában, hogy ezek nem lehetnek rendes emberek. Még
csak nem is feltételezi őket haramiának, hiszen a nyulak országában efféle
elvetemültek egyáltalán nincsenek. Közben az egyik ember megszólal:
- Nem mi dolgoztunk érte, és mégis a miénk!
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A másik hozzáteszi:
- Elvettük, most már a miénk és úgy élünk majd, mint Marci Hevesen!
A negyedik és az ötödik azt mondja:
- Élni is fogunk, de a rablást nem hagyjuk abba.
Az ötödik valamit akart felelni, de hirtelen - bumm, bumm, bumm - tompa
puffanások hallatszanak.
A betyároknak sem kellett több. A pénzre rá sem nem néznek, aranyat sem
kérnek, felugranak, egymást lökdösve, menekülésre fogják a dolgot. Futnak a
világba inuk szakadtáig. Egyikük felkiált:
- Elkaptak!
Másikuk ordít:
- Megfogtak!
A harmadik akkorát ugrik a levegőben, amekkorát csak bír. A többiek se nem
látnak, se nem hallanak, elbotlanak, a földre hemperegnek, de már talpon
vannak, a világba elvágtatnak. Végül még Nyuszika is elnevetné magát, hogy a
betyárokat megriasztotta, és mikor a sziklához szalad, csodálatos dolog tárul a
szeme elé. A kő pénzzel, arannyal bőven megrakva és csodálkozásában még a
haramiákról is megfeledkezik.
Minden csillog az aranytól, de vannak itt teli zsákok is, Nyuszika csak a
kisebbekből tíz csomagot számlál meg. Nyuszika mancsát emeli, füleit lengeti és
így kiált:
- Ugye most már gazdag vagyok!
Örömében úgy kotorászik a halomban, mint gyerekek a homokban.
- Ez az enyém, ez is, az is, minden az enyém. De mit kezdek ennyi pénzzel?
A hegy felől szél kerekedik, valahol az avar is megzörren, mire Nyuszika
felkapja a fejét, és hallgatózni kezd. A lámpást eloltja, hogy az ne árulkodjon, de
föntről több zaj nem hallatszik. Nyuszika megnyugszik, és azon kezd tűnődni,
mit is kezdjen ezzel a temérdek pénzzel. Hiszik, vagy sem, de még Önöknek
sem lenne könnyű kitalálni, mit is tegyenek ekkora vagyonnal!
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Nem volt ez könnyű feladat Nyuszikánk számára sem! A csillagocskák eltűntek
az égről, lassan hajnalodni kezdett, de a tapsifüles még mindig a fejét törte,
mihez is kezdjen a pénzzel. Először a világba ment volna, addig, amíg meg nem
találja a legnagyobb káposztát, amelyik legalább akkora lenne, mint egy házikó.
Ha rálel, megveszi, szobát rág ki benne, a szobára ablakokat és vidáman éldegél
káposzta házikójában.
- Ha megéhezem, a házikóból egy darabkát megeszem, és ehhez meg sem
kell mozdulnom!
Egy pillanat múlva azonban eszébe jutott, hogy lassan elfogyna az egész
káposzta házikó, és újat kellene keresnie, ha nem akar éhen veszni a téli
hidegben. Aztán azon kezdett gondolkozni, répa magocskákat venne és
elhintené a nyulak országában:
- Elszórnám a völgyekben, a hegyekben, és egy év múlva, vagy kettő után
csak répa nőne az egész világban! Csak réparétek, répalegelők lennének, és a
legnagyobb répákból répahegyek nőnének ki. Minden nyuszi csak engem fog
dicsérni.

Azután eszébe ötlött, hogy lóherét is ültethetne a répa mellé, hiszen lóhere
nélkül mit sem ér az élet a tapsifülesek számára. Végül kigondolta a legjobbat,
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de bizony senkinek sem árulta el. Csak elmosolyodott, felugrott és keresett egy
üreges fát. Mikor meglelte, az összes kincset bele tette, az avarral be is fedte,
mancsával megnyomkodta és utána makkot kezdett a fűben gurítgatni. Hetet
szedett, majd a nyolcadik után felugrott és eltűnt, mint a kámfor! Ki tudja merre
inalt, talán senki, hiszen Nyuszika nem árulta el tervét.
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Miként öltözött Nyuszika szép ruhába

Út vezet a hegyre, út vezet a völgybe és az úton baktat lefelé Nyuszika. Hosszú
léptei közben valamin morfondírozik, és a hóna alatt egy zacskó pénzt cipel. Az
út fölött veréb repül át, és a kíváncsi madárka megkérdezi Nyuszikát:
- Nyuszi fiam, aztán merre igyekszel?

A tapsifüles elgondolkozik, beszédbe elegyedjen-e a verébbel, de azután megáll
egy rövid időre.
- Veréb bátyám, inkább áruld el nekem, ez az út vezet a városba?
- Vezet, bizony odavezet, de mi dolgod van a városban?
- Akarok, amit akarok, de nem kötöm az orrodra!
- Ej Nyuszika, pedig tanácsoltam volna neked valamit.
- Ha így van, akkor elárulom neked. Piros nadrágot veszek a kíváncsi verébnek,
hogy már messziről felismerhessem.
Elszégyelli magát a veréb, felrepül a fa tetejére, és odafent arról elmélkedik,
tényleg szégyen lenne, ha a verebek piros nadrágot húznának magukra.
Nyuszika meg lépked, igyekszik a város felé. A városban minden háznál megáll,
fürkész, valamit keres, majd végül belép az egyikbe. Az épületen tábla függ,
rajta a következő felirattal:

Férc Elek
Szabómester
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A szobában az asztalnál üldögél Férc úr, a szabómester. A munkájában igencsak
elmerül, hiszen nadrágot szab éppen, és amikor kopogást hall az ajtó felől,
hangosan kiszól:
- Szabad!
De az ajtó nem nyílik ki, ezért maga megy ki, beengedni a vendéget. A nagy
meglepődéstől csoda, hogy talpon marad. Férc mester már idős személy, a haja
is régen megőszült, de ez idáig nyulat még soha nem látott műhelyében.
Ráadásul Nyuszika meg is szólal:
- Mester úr, varrjon nekem ruhát, olyan szépet, amilyet csak tud!
Férc mester a fejét csóválja, és még a fülét is megvakarja.
- Hiszen szívesen megvarrnám, de azon tűnődöm, de ekkora úrnak még
soha nem varrtam ruhát.
- Ha nem tudja, próbálja meg, de ruhának lennie kell!
Nyuszika kiválasztja a divatlapban, Férc úr leveszi a méretet, leül a
varrógépéhez, és már varrja is Nyuszika kabátját, hozzá a mellénykét. Amikor
azonban a nadrágra kerül sor, Férc mester mélyen elgondolkodott. Végül
kérdéssel fordul Nyuszikához:
- Van, ahogy van, te nyuszi vagy, és ha nyuszi vagy, van farkincád is. Csak
azt mondd meg nekem, hagyjak lyukat a nadrágon, vagy sem?
Nyuszika elkezdett töprengeni.
- Igazsága van mester uram, milyen lenne a nyuszi farkinca nélkül, de
milyen lenne a nadrág a farkincával?

Nyuszika ismét belemélyed a divatlapokba. Van ott mindenféle forma, kicsi is,
nagy is, de - farkinca egy sincs. Végül könnyű nadrágot rendel, és mikor Férc
mester elkészül vele, nem hagy rajta lyukat. Nyuszika egy cseppet sem
bánkódik, hiszen a ruha nagyon a kedvére van, mikor megfordul a tükör előtt.
Fizetett és indult tovább. A szomszédos boltban sapkát vett és a legszebb cipőt is
megvásárolta. A következő házban elegáns botot szerzett, csontmarkolatú
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fogantyúval. Amire olyan csinosan nézett ki, hogy saját magát sem ismerte
volna fel, egyetlen veréb sem merte volna megkérdezni, mi újság a városban.
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Miként költözött be Nyuszika a fa alá

Megérkezik Nyuszika a városból, és egyenesen a korhadt fához megy, ahol a
kincset rejtette el. Nyuszika kiöltözött, mondhatni igen elegáns, no és persze
kimerült a hosszú úttól. Leülne, de nincs hová. Másik nyuszinak könnyű lenne,
de ő ebben a drága nadrágban akárhol nem foglalhat helyet. Megvakarta a fülét,
mit is tehetne, de akarva, nem akarva le kellett vetkőznie, nehogy
összemaszatolja az új nadrágját.
- Ez így nem mehet tovább! - mondja. - Rendes lakásra van szükségem.
Elkezdett hát Nyuszika berendezkedni a fák alatt. Az egyik alatt helyet keres
magának, ahol majd a leginkább jóízűen szundikálhat, a másik fa alatt
étkezőhelyre lel. Ott, ahol a leghűvösebb van, ott rendezi be az irodáját.
Nyuszika mindent alaposan végiggondolt és így is tett. Már székén üldögél, és
az írást tanulja éppen. Állítólag mindent papírra ró, ami megesett vele a
világban, még a legrosszabbat is, ami a medvemamával esett meg, hiszen ő
gyötörte meg a leginkább. És azért, hogy ne kelljen minden pillanatban tintáért
szaladgálnia, a baglyot fogadja szolgálatába, hiszen ő a legbölcsebb az erdő
lakói között. A bagoly egész nap az ágon üldögél Nyuszika dolgozószobájában,
hogy mindig meghallhassa, ha gazdájának szüksége lenne rá. Bizony szívesen
szegődött a tapsifüleshez, hiszen soha sem volt ilyen jó dolga ez idáig. Nyuszika
minden nap friss pecsenyével kényeztette, és ami a leginkább tetszett annak:
szép piros sapkát kapott aranyszalaggal. Ahány madár csak meglátja őket,
mindegyik a sapkát irigyli. A sapkáról valamilyen varázserőt gondolnak, de még
csak beszélni sem mernek róla. Hírek és megint csak hírek reppennek fel
Nyuszikáról és ezek egyre hihetetlenebbek. Nyuszika cseppet sem bánja, hogy
az állatok csak úgy nyüzsögnek a háza körül, és amazok mindent nagy-nagy
kíváncsisággal vesznek szemügyre.
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Egyszer csak feláll székéből, és azt mondja a bagolynak:
- Fogd ezt a levelet, és vidd el a patak mögé. A patakon túl rét, azon túl egy
dombocska és utána egy nagy házikó. Amott lakik Saláta úr, a földesúr. Mondd
meg neki, tisztelettel üdvözlöm, és nyomd a levelet a kezébe.
A bagoly feláll, a patakon átszáll és meg sem áll a nagy udvarig. Mikor
körbepillant, meglátja az ott álldogáló Saláta urat, egy kicsit inába is száll a
bátorsága. Saláta úr fején jókora tollas kalap, olyan, amilyet az erdészek szoktak
viselni. A galambok azonban tisztelettel köszöntik a baglyot, így végül ő sem
ijed meg a földesúrtól. Odarepül hozzá és átadja a levelet. Saláta úr hangosan
olvassa a Nyuszika által írottakat. A levélben a következők állnak:

Az intézőnek!
Megvenném Öntől a káposztaföldjét, és a számla átadása után
rögvest fizetek is.
Tisztelettel:
Bátorfalvi Nyuszika
Saláta úr aki a jó vevőknek mindig szívesen elad, a bagolyra pillant, majd olyan
gyönyörűséges szobákba vezeti be, amilyet még az ég madarai sem tudnak
elképzelni.
- Ülj le és várj, levelet írok az uradnak.
Ha hiszik, ha nem, a bagoly elszenderedett a puha székben, hiszen egész nap
dolgozott, aztán hazarepül urához, Nyuszikához, a levelet a szárnya alatt hozva.
- Szépen üdvözölnek, levelet is küldtek, - mondja
- Saláta úr kérdezett valamit?
- Csak arról faggatott, van-e elég pénzed. Mikor megmondtam, hogy zsák
aranyad van, csak bólintott egyet. Mikor azt említettem, hogy két zsák pénzzel is
rendelkezel, a combjára csapott és azt mondta, még a házát is hajlandó eladni.
Olvasd el a levelet!
Olvassa Nyuszika, elővesz egy zacskó pénzt, fogja botját, és Saláta úrhoz siet.
Felette a bagoly repül és nézi, merre vezet a legrövidebb út. Egy ugrás ide, egy
ugrás oda és Nyuszika már ott is van, ahol szeretett volna. Azt mondja Saláta
úrnak:
- Kifizettem, ami jár, a káposzta az enyém, de még a torzsája is. A mai naptól az
ön birtokán, egyetlen nyúlhoz sem szabad még csak közeledni sem. Ha csak
egynek baja is esnék, nos, akkor bírósághoz fordulok.

43

- Ugyan már! - Saláta úr tisztességes ember, amit megígér, be is tartja.
Azonnal meg is parancsolja a személyzetnek és minden vadászkutyának, hogy
még a nyulak bajszát se merjék megérinteni.

Nyuszika még nem indul el hazafelé. A bagolyhoz fordul:
- Keresd meg nekem a legügyesebb asztalosokat!
Mikor a bagoly hírt hoz a mesterekről, Nyuszika magához hívja őket,
megmutatja nekik a káposztaföldjét, és munkával bízza meg őket. Az asztalosok
rögvest faragni, gyalulni kezdenek. Két magas oszlopot állítanak fel, arra pedig
hatalmas táblát szögelnek. A táblát fehérre festik, és ráírják, amit Nyuszika
parancsolt nekik. Mi volt, hogy volt, olvassátok el ti magatok!
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Ezen a káposztaföldön minden nyuszi teleeheti magát
/Bátorfalvi Nyuszika/
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Miként érezték magukat a nyuszik a káposztaföldön

Olyan nyuszi bizony nincs a világon, aki ne tudná, merre nő a káposzta és
bizony Saláta úrnál van abból a legtöbb. Alig kezdett besötétedni, egy nyuszi
máris igyekszik a lefelé a dombról. Őkelme bizony saját magát szeretné
megvendégelni a káposztásban. Megy, mendegél, és amikor már igen közel jár,
akkor valami hatalmas ötlik a szemébe. Valami óriás, ami a káposzta felett
sötétlik. A tapsifüles gyorsan lehúzza a fejét, megfordul, és csak úgy szalad
visszafelé. Odafent minden barátjának odasuttogja:
Nagy a baj barátocskáim! A káposztaföldön őr áll és akkora, mint egy
fenyőfa.
A többiek kinevetik, és egy szavát sem hiszik:
- Te gyáva, biztosan rosszul láttad! A gazda állított madárijesztőt és te attól
ijedtél meg. Szégyelld magad, ilyesfélével a verebeket szokták ijesztgetni, nem
pedig a nyulakat!
- Menjetek magatok, és meglátjátok; de én bizony nem kísérlek el benneteket!
A bátrabbak nyomban útra keltek, mezsgyén meneteltek, de mikor a káposzta
közelébe értek, nekik sem akaródzott tovább menniük.

A káposztamező fölött valami, szokatlan, valami óriási dolog sötétlett, olyan,
mintha nagy hasa és vékony lábai lennének.
- Jaj, nekünk testvéreim! - térnek közben vissza a legbátrabbak.
- Mi már többet sem fogunk káposztát rágcsálni, hiszen azt egy nagyhasú óriás
őrzi, aki együltő helyében minket felfalna.
A hegy alatt, a bokorban, ülnek a nyulak sorban. Tanácskoznak, gondolkodnak,
de senkinek sem jut az eszébe, hogy meglátogassa a káposztaföldet, és így
közelről láthassa az ellenséget. A hajnal lassan világosságot hoz, addig is, amíg
a napocska fel nem kel és a nyulak közül a legjobb szemű ekkor felrikkantott:
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Nyuszikák, testvérkék, milyen butusok is voltunk! A mezőt nézem és
fölötte fehérlik az, ami az éjszaka sötétlett és az bizony nem szörnyeteg, nem
ellenség, hanem egy nagy, teleírt tábla.
Elszalad az egyik nyúl, nem is jön vissza, elfutnak a többiek is. Mindnyájan
Nyuszika táblára rótt utasításait böngészik. Szemük kikerekedik, az örömtől
magasba ugranak. Megölelgetnék Nyuszikát, de őkelme nincs közöttük. A
káposztafejekhez ugranak, falatozásba kezdenek, minek következtében csak úgy
fogyatkozik csemegéjük. Jóllaktak a nyulak, tele a pocakjuk, de van még elég
káposzta. Az egyik nyuszi egyszercsak kidől a sorból és felsóhajt:
- Egy falat sem megy le a torkomon!
- Már nyelni sem tudok! - teszi hozzá egy másik.
Ha még ezt a levelet befalnám, rögtön ki is durranna a hasam! panaszkodik a harmadik, és amikor egymást kezdik fürkészni, egyikük is alig
ismeri meg a másikat.
Mindnyájan óriási pocakot növesztettek.
Ha legalább itt lenne Nyuszika, hogy megköszönhetnénk neki, - mondja a
legöregebb tapsifüles.
Alighogy mindezt kimondja, valami zajra és dudálásra lesznek figyelmesek, az
úton lefelé valami a kilőtt puskagolyó sebességével repül, óriási porfelhőket
húzva maga után.
- Hurrá, Nyuszika ül az autóban! - rikkantja a legjobb szemű nyulacska.
- Ő az, ő az! Felismerjük a hosszú füleiről! - kiáltják a többiek, ahogy csak
bírják, és az úthoz futnak, Nyuszikát üdvözölni. Őróla mind tudják, az
emberektől nem fél és emellett annyi káposztája van, hogy az összes nyuszi
egész életében sem falhatná fel mindet.

Nyuszika az autóban ül, és már messziről látja, miként gyülekeznek a
tapsifülesek az ő üdvözlésére. Megnyomja a dudát, éktelen zajt csapva. A
nyulak hallják, a szemük fénylik az örömtől, gyorsan sorba is állnak, hogy illően
üdvözölhessék.
- Kiáltsunk háromszoros hurrát! - adja ki a parancsot a legöregebb.
Hurrá, hurrá, hurrá! - rikkantják a nyuszik, és a hangjuk megremegteti a
hegyet, völgyet. A felettük szárnyaló fecskék is elcsodálkoznak.
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Milyen bátrakká váltak a nyulak, de ha az erdész meglátja őket, lesz
nemulass!
A nyulak azonban továbbra is vidáman harsognak, és mikor Nyuszika autója
begördül, ismét kiáltozásba törnek ki, és a lárma immár elér a kocsiba is.
Üdvözlünk Nyuszika! - mondja a legidősebb. Személyednek örülünk, itt
vagy végre mivelünk és az egész világnak kiáltjuk, te vagy a legbölcsebb,
legbátrabb és legjobb nyuszi a világon. Isten éltessen száz évig és még egy
napig!
- Hurrá, hurrá, hurrá! - rikkantják a többiek.
Nehezen bár, de kiemelik Nyuszikát az autóból, és a vállukon viszik keresztbe,
kasul a káposztamezőn. Hallják a kutyák a nyulak kiáltozását, hallja Saláta úr
teljes személyzete is. Legszívesebben kiszaladnának, megnézni, mi is történik,
de a káposztaföldre még a lábukat sem tehetik be. Nyuszika végül azt mondja,
csak elköszönni jött, hiszen menne már tovább.
- Nem engedünk el! - közlik vele a nyulak.
Engedtek, nem engedtek, akkor is mennem kell, - feleli Nyuszika. Hegyen túl, völgyön túl van egy kicsinyke házikó és abban éldegélt egy néni
meg egy bácsi. Ők a szüleim és már azt sem tudom, megismernek-e még. Már
régóta írni akartam nekik, miként megy sorom, de hozzájuk postás nem jár, ezért
hát magam megyek. A rétet, a káposztával együtt nektek ajándékozom.

- Hurrá, hurrá, hurrá! - rikkantották a nyulak.
Szántsatok, arassatok, és jól megy majd dolgotok. Farkincára ügyeljetek,
idegent is szeressetek, és amikor esni fog, fületekkel lengessetek. Ha nem
eszitek meg az összes káposztát, tegyétek a maradékot a hordóba, hogy
Karácsonykor legyen mit ennetek.
- Hurrá, hurrá, hurrá! - kiáltották a tapsifülesek.
Nyuszika folytatta:
- Kísértettől ne féljetek, a kutyákkal ellegyetek! Isten veletek!
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Miként utazott haza Nyuszika a szüleihez

A hálás tapsifülesek telerakták Nyuszika autóját káposztával, hogy az úton
éhen ne haljon. Nyuszika mit sem bánja mindezt.
- Ha nem fogy el, otthon biztosan örülnek majd neki!
A duda megszólal, felbőg az autó motorja, és Nyuszika már sehol sincsen.
Autóját vezeti hegyre föl, völgybe le és először hivatalát látogatja meg. A
bagoly ott szolgál, az ágon ül már, és messziről észreveszi gazdáját.
- Nyuszika, fiacskám, újság van errefelé, - közli a bagoly.
- Aztán jók-e a hírek?
- Bizony, a lehető legjobbak! Itt voltak a szomszéd állatok és téged kerestek.
- Mit akartak tőlem?
Hallották, hogy itt akarod hagyni ezt a vidéket, de nem akartak elengedni!
Ha akarod, mind a szolgálatodba állna. A medve juhot legeltetne, a mókus pedig
főzőcskézne, és a süni örömmel megtanítana téged a szabómesterségre. A szarka
reggeltől estig hordaná neked a pletykákat, amiket odafent a magasban hallott.
Hiába minden, - feleli Nyuszika, - a hegyen túl, a völgyön is túl, van a
házikónk, abban laknak a szüleim, akik régóta nem láttak, és azt sem tudom nem
felejtettek-e el engem. Bizony, mennem kell!
- Ha elmész, engem itt hagysz! - mondja a bagoly.
Ha akarsz, gyere velem, örömmel veszem, de tudod, a mi házunkban
nehezebb a szolgálat. Figyelned kell, hogy ne lépj apám tyúkszemére, mert ha
így tennél, a felhők összegyülekeznének a házikó felett, és nagy vihar jönne. Ha
meglöknéd a mamámat, a fedő beleesne a rántásba, és ha a fedő beleesne a
rántásba, anyukám egész éjjel jajveszékelne, és senki sem hunyhatná
nyugalomra a szemét.
A bagoly mindent megígért és rögvest helyet is foglalt az autóban. Nem is
akárhol, hanem a legjobb helyen, a káposztahegy tetejére csücsült le. Nyuszika
ez alatt cseppet sem unatkozik. Hozza a kincseit, a dobot is az autóba teszi, már
bepattanna ő is, mikor eszébe jut pompás nadrágja, így aztán még egyszer vissza
kell mennie a faodúhoz. Elköszönt a fáktól, a szomszéd vakondnak tappancsát
nyújtotta, a harkálynak odaköszönt és végül az őzikének is búcsút intett.
Isten veletek, egészségesek legyetek és halálotokig meg ne haljatok! - szól
hozzájuk Nyuszika, a bagoly pedig e szavak hallatán huhog egyet. A motor
felbőg, és már hiába is keresnéd a szemeddel őket, mintha a kámfor nyelte volna
el az autót.
Az út erre kanyarog, arra kanyarog, és az úton autó dudál, az emberek
odasietnek, megnézni a váratlan jövevényt.
Autó közeleg, úr vezeti, adjunk neki helyet! - mondják magukban a
gyalogosok, és amikor az autó elhúz mellettük, fejükkel bólintanak feléje.
Az autó elment, Nyuszika ült bent, akit az egész világ ismer! Nem
nézhetnénk meg kicsit jobban?
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Nyuszika azonban csak somolyog a bajusza alatt, anyukájára gondol, és azon
tűnődik, milyen szépet mondjon neki az üdvözléskor. Eltelik egy nap, meg egy
éjszaka is, már csak egy ugrás hazáig, és amikor az utolsó dombocskára
kapaszkodnak fel, szíve már majd kiugrik örömében. Az autó úgy száll, mint a
szél, hiszen már nagyon szeretné viszontlátni édesapját, megölelni anyukáját,
akik biztos nem is álmodoznak róla, kire is kell ma várniuk.
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Miként fogadták odahaza Nyuszikát

Üldögél az öregapó és az öreganyó a barázdában, Nyuszika szülei ők. Ülnek,
szomorkodnak. Nyuszipapa még a barázdára sem néz, nem érdekli van-e ott a
fogára való.
Bizony még enni sem akaródzik, mikor Nyuszikára, kicsiny fiúcskánkra
gondolok! - mondja keserűen, és még a szakálla is beleremeg.
Nyuszimama rögvest elsírja magát.
Mennyire szerettük, amikor még itt volt nekünk. Mindig a házikó előtt
heverészett, a napba folyvást belenézett és bár semmit sem akart dolgozni, de
mégiscsak nagyon szerettük. Az eszem azt súgja, bizony nincs már az élők
sorában!
Nyuszimama törölgetni kezdi kicsorduló könnyeit.
Legalább azt tudnám, mi történhetett vele, így nem gyötörném magam! mondja Nyuszipapa.
Reggel időben felkelek, a dombocskára felmegyek, a fecskét megvárom, és
amikor arra száll, megkérdem, mint mindig, nem látta-e a fiúcskánkat. Eddig
sajnos egyszer sem örvendeztetett meg.
Üldögélnek az öregek, és valójában semmi sem tudná jobb kedvre deríteni őket,
és azt sem bánnák, ha itt kellene hagyniuk ezt a világot. Beszélgetnek,
sírdogálnak, és nem is gondolnák, mikor azonban dudaszót hallanak az út felől,
olyan hangosat, amely végigzeng az egész völgyben.
Gyorsan bújjunk el, hogy az autóban ülő emberek ne vehessenek észre
minket! - mormogja Nyuszipapa.
Nyuszimama azonban kíváncsi természetű, nem is tesz semmit, hanem meredten
nézi a rohanó autót vezető vad sofőrt. Szakasztott olyan, mint a kisfia, Nyuszika.

Juj, öreg, de hiszen ez a mi fiúnk, - kiáltja Nyuszimama, kiugrik a
barázdából és szalad az út felé.
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Ahogy csak fut, szíve egyre gyorsabban ver, levegőt sem tud már venni a nagy
izgalomtól.
Nyuszikám, kisfiam, ha te vagy, nézz ide, hiszen itt vagyok! Ne szaladj
már tovább a világba!
Ahogy így kiabál, egyre közelebb érnek. Nyuszika elfordítja a kormányt, így az
autó megfordul, és már majdnem eléri Nyuszimama lábát, mikor végre megáll.
Fiacskája Nyuszika ugrik ki belőle, százszor szebben, mint amikor elment.
Örülnek a szülők, ölelgetik fiacskájukat, és közben csak úgy potyognak a
könnyeik.
Nyuszikám, kicsiny fiam, most már akár meg is halhatok, hiszen újra
láthattam ezt a délceg és pompás fiúcskát, - mondja Nyuszimama.
Nyuszipapa hozzáteszi:
Biztos megfogadtad a jó tanácsot, hiszen egészségben tértél haza.
Tappancsodra figyeltél, és olyan úton nem jártál, amelyet az emberek is
használnak.
De bizony, nem is fogadtam meg a tanácsodat! Amíg csak a
nyusziösvényen mentem, akkor ment legrosszabbul a sorom.
Medvemamánál kellett szolgálnom, csizmát tisztítottam, bundát poroltam
és mégis kis híján megevett engem. Azután kutyák üldöztek, és ez után már
senki sem vehetett arra, hogy ne használjam az emberek útját.
Nyuszika meséli, hogy volt, mint volt. Szülei hallgatják, és a csodálkozástól
megszólalni sem tudnak. Talán nem is hinnék el kisfiúk történetét, de ott áll
mellette a bagoly, aki bölcs személy és ő minden mondatnál bólint fejével.
Így volt, így bizony!
Ha nem lenne a bagoly, akkor sem történne semmi, hiszen Nyuszika kirakja a
kincseket a szülői ház elé, és azok valójában a napnál fényesebben igazolják
Nyuszika történetét. Nyuszipapa, Nyuszimama azt sem tudják, merre nézzenek.
A pénzzel mit sem törődnek, a káposztát kezdik el a házikó köré rakni.

Olyan sok lett belőle, hogy csak a ház kéményének vége látszott ki a
káposztahegyből. Nyuszimama már süt-főz, finomságokkal szeretné meglepni
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Nyuszikát. A bagoly is szolgálatba áll, már meg is lökte Nyuszimamát, így a
fedő belesett a rántásba, de Nyuszimama egy cseppet sem haragszik. A bagoly
kétszer rá is lépett Nyuszipapa tyúkszemére, de azt Nyuszipapa észre sem vette.
A derék öreg azt sem tudja, mekkorát ugorjon nagy-nagy örömében. Végül
kimegy a házikó elé, és legszívesebben az egész világnak elmesélné, milyen jól
megy soruk.
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Miként alakult Nyuszika sorsa odahaza

Bizony, vidáman éldegél a nyuszicsalád. Nyuszipapa gond nélkül sétálgat a
ház körül, Nyuszimama a legjobb ételeket főzi, csak azért, hogy Nyuszika jól
érezhesse magát odahaza. Nyuszika a házikó előtt heverész, a napba belenéz,
tapsifüleit lengeti, elméjét serkenti.
- Nyuszikám, kisfiam, aztán, mint tűnődsz?
- Azon gondolkodom, nekem bizony idehaza megy a legjobban sorom.
Nyuszimama elmosolyodik, meghúzza fiacskája fülét.
Ó, én minden nap téged vártalak. Időben felkeltem, a hegyre kimentem, a
fecskét faggattam, életben vagy-e még. Ha a fecske nem is örvendeztette meg
szívem, én soha sem felejtettelek el, sőt menyasszonyt is találtam neked.
- Talán nősülésre kellene adnom a fejem? - kérdezi Nyuszika.
A világot megjártad, az eszed a helyén van, éhezned nem kell, itt az ideje
a házasságnak! - tanácsolja apukája is.
Mikor másnap hajnalodni kezdett, Nyuszipapa fiacskáját kíséri a szomszéd
völgybe, ahol a menyasszony éldegél családjával. Amott megbeszélték, hogy a
lagzit egy hét múlva tartják meg. Más nem volt a megbeszélésen, de mikor
kijöttek a házból, a szomszédok már tudták, hogy Nyuszika nősülésre adta a
fejét. És bizony, ez az esküvő lesz az esküvők esküvője. Mikor elindultak a
fiatalok a házasságkötésre, még a fűzfák is hajlongtak utánuk. Nyuszika elegáns
ruhában, a menyasszony szép csokorral a kezében. A fiatal pár mögött száz
nyuszi megy, szép sorban.

Utánuk jönnek az énekesek. Énekelnek, a hegyeket hívják, a felhőknek
bólintgatnak. A mókusok gondoskodnak a vidám hangulatról. Hét rigó a vőfély
és mellette az a csodás muzsika. Minden útilapunál béka ül, és mindegyik más
nótát fütyül. Minden virágnál hét szöcske áll és új hegedűjükön édesen
muzsikál. Mindez nagyon tetszik a bagolynak, aki elsőként kezd el táncolni.
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Mind tipegnek, topognak már, és úgy tűnik, haláluk napjáig is szívesen
táncolnának. Még a föld is megremeg, és Nyuszipapa minden pillanatban
kiáltozásban tör ki.
- Vigyázzatok, hiszen a házam ledöntitek!
Az öregre azonban senki sem hallgat, hiszen ilyen pompás esküvő nem volt még
a világon, de ebben a pillanatban befutnak a mókusok, és enni hívják a
vendégsereget, ne hűljön ki az a sok finomság. A tánc egy kis időre abbamarad.
Mindenki megtalálja a szívének legkedvesebb falatot. A vendégek és minden
jelenlévő Nyuszikát dicséri, a menyasszonyra mosolyognak, és amikor újra
felcsendül a muzsika, a táncba vetik magukat. Három nap és három éjjel ropják,
és még a negyedik hajnalon sem akaródzik elmenniük. De az illendőség mégis
csak azt kívánja, haza kell térniük a vendégségből. Megígérik, hogy gyakran
meglátogatják majd az ifjú párt. Nyuszika azonban nem hiába Nyuszika,
bevallja nekik, hogy bizony nem lesznek sokáig odahaza. Feleségével együtt
elindulnak a világba és megtapasztalják, miként forog a Föld, és miként eszik
messze földön a galuskát.
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