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A legeleje
Volt egyszer egy kisnyúl. Akkorika, mint az öklöm. Az erdõ-
sap kás dombocska tövében éldegélt a szüleivel, Papanyusszal 
és Mamanyusszal, vagyis ahogy õ szólította õket: Papuval és 
Manyuval.

Papu a domb földjébe építette a házát. Amolyan nyúlnak 
valót. Lyukat vájt a szárba szökkenõ búzatábla mellett, éppen 
akkorát, hogy egy nyúlcsalád kényelmesen elférjen, s ha kell, 
elrejtõzzön benne. Ám Papu azt sem felejtette el, hogy tavasz-
szal gyakran fújdogálnak hûvös szelek, s ráadásul az esõ sem 
ritka. Beásott hát a föld alá, szabályos alagutat vájt, mélyítet-
te, tágította. Valóságos szobácska lett belõle, bizony, hálószo-
ba, az elõtte levõ mélyedés meg nappali, vagy – ha akarod 
– elõszoba. Közben Manyu sem tétlenkedett, szénát gyûjtött, 
s puha avart, azzal bélelte ki a hálószobát. De jót lehet benne 
aludni!

Ezt bizonyíthatja nektek a kisnyuszi, aki ebben a csodaház-
ban látta meg a napvilágot egy szép tavaszi napon, és késõbb 
nem mindennapi kalandjai oly híressé tették, hogy íme, most 
én is róla vagyok kénytelen mesélni.

De még csak ott tartunk, hogy öklömnyi õkelme. S mint az 
afféle öklömböklömnyi nyulacskák, õ se tett mást, csak szo-
pott és aludt, és aludt és szopott. Mikor aztán megerõsödött, 
kióvakodott a hálószobából az elõszobába. Odanézz, micsoda 
kékség van odafönn, és milyen kellemesen melengeti valami a 
hátamat! Hú, de fényes, jaj, nem lehet belenézni!

Másnap már úgy gondolta, kimászik a gödörbõl, de haj, há-
romszor is visszatottyant, magas volt a gödör fala. Azért persze 
mindennap kísérletezett. Igaz, annyira elfáradt, hogy vissza 
akart mászni a hálószobába aludni egyet, de csak a gondolatig 
jutott, mert bekoppant szépen a szeme, és elaludt odakinn a 
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szabad ég alatt. Azt álmodta, hogy õ már éppen akkora nyúl, 
mint Papu, s könnyedén kiugrik a gödörbõl, boldogan szökell-
ve száguldozik a mezõn.

Nyugvófélben volt a nap, amikor felébredt; a bágyadó suga-
rak olyan jólesõen simogatták, hogy semmi kedve nem volt 
vissza menni a hálószobába. Õ bizony odakinn marad – dön-
tötte el. Sõt, amikor már lement a nap, akkor is kitartott elha-
tározása mellett. A papája a csillagos ég alatt szokott éjszakáz-
ni, most meg õ éjszakázik ott. Hiába szólította Manyu, hogy itt 
a vacsora ideje, õ az esti tejecskérõl is képes lett volna lemon-
dani. Akkor aztán Papu elõállt a mesével: 

– Ha bejössz, mesélek neked. 
„Mi lehet az a mese?” – gondolkodott Nyulacska, mert még 

sohasem hallott mesét, de Papu talányos hangjából arra követ-
keztetett, hogy a mese bizonyára valami érdekes, mulatságos 
dolog, még az is megtörténhet, hogy izgalmas.

Bement hát gyorsan, nagyon igyekezett, hogy végére járjon 
a vacsorának, aztán befészkelte magát a sarokba – ahol a leg-
vastagabb volt a széna, ott esett a legkényelmesebb fekvés –, és 
türelmetlenül várta a mesét.

Papu melléfeküdt, és lágy, andalító hangon belekezdett:
– Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska, rövid 

volt a farkincája, ha hosszabb lett volna, az én mesém is to-
vább tartott volna. Itt a vége, fuss el véle!

Nyulacskának már félig lecsukódott a szeme, de amikor 
Papu hangjának zsongása abbamaradt, felrezzent, és csalódot-
tan kérdezte:

– Ennyi az egész?
– Mit lehet tenni, ha egyszer a nyulacskának olyan rövid a 

farka? – mondta Papu.
– Csak egy kicsit még! – fogta kérlelõre Nyulacska.
Papu egy kicsit bosszankodott, mert fárasztó napja volt, de 
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az õ szeretett kis nyuszikájának nem tudott ellenállni, és egy 
kis tétovázás után így bõvítgette a mesét:

– Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öklömböklömnyi 
kis nyulacska, annak pedig egy nagyon, de igenistelen nagyon 
rövid farkincája. Ha ennek az öklömböklömnyi, icurkapicurka 
nyúlnak egy iciripiciri mákszemecskényit hosszabbacska far-
kincácskája lett volna, akkor ez a mese is egy icipicikét, de iga-
zán csak egy nagyon pindurikát tovább tartott volna.

Papu maga is meglepõdött, hogy az egyetlen mesét, amit tu-
dott, s valószínûleg a világ legrövidebb meséje volt, ilyen ered-
ményesen, csakis a saját kútfejére, akarom mondani nyúl fejére 
támaszkodva sikerült meghosszabbítania. Önelégülten nézett 
Nyulacskára, várta az elismerést. Na, azt ugyan várhatta, mert 
Nyulacska már a mese közepén elaludt. Azt álmodta, hogy õ a 
világ legpinduribb nyulacskája, akinek minden este világszép, 
véget nem érõ meséket mondanak, és álmában megállapította, 
hogy legszebb dolog a világon kisnyúlnak lenni.

Papu az elmaradt elismerés miatt kicsit csalódottan – ám elé-
gedetten is, hisz végre elaludt a csemetéje – kiment az elõ szoba-
nappaliba, és teljes hosszában elnyújtózott. Manyu meg be vac-
kolta magát Nyulacska mellé, melengette, óvogatta az álmát.

A nagy ugrás

Néhány napig Nyulacska volt a legelégedettebb és legboldo-
gabb a világon. „Lehet ennél szebb élet?” – gondolkodott. Ma-
nyu mindig gondosan megetette, a napocska szelíden cirógatja 
napról napra melegebb sugaraival, esténként pedig Papu elme-
séli neki azt a gyönyörû mesét az icurkapicurka farkú nyulacs-
káról, ami akkor is nagyon gyönyörû, ha a végét még sohasem 
hallotta, mert addigra mindig elaludt.
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De öt-hat nappal késõbb, amikor Papu és Manyu elment 
legelészni, meg hogy neki is hozzanak valami nyuszikatejfog-
ra-valót, a nagy magányban fölébredt benne a kíváncsiság: 
„Milyen lehet odakinn? Milyen lehet a világ a fészken túl?” 
Nem tétovázott sokat, megpróbált kiugrani a gödörbõl. Nem 
sikerült elsõre, nem sikerült másodikra, sokadikra se sikerült, 
de addigra akkora halmot kapart le a gödör faláról, hogy an-
nak a tetejérõl nem tûnt már olyan reménytelenül magasnak. 
Nosza, nekilátott, kapart tovább, magasította a halmocskát. 
A fárasztó munkában megállt, hogy kifújja magát egy kicsit, 
aztán fölágaskodott a hátsó lábára, és – lám! – a feje már a fel-
szín fölé emelkedett. Összeszedte minden erejét, nekirugaszko-
dott, és egy erõteljes ugrással máris a gödör peremén találta 
magát. Kint volt!

– Húúú! – sóhajtott egy nagyot, inkább meglepve, mint elé-
gedetten. Kalimpált a szíve az erõlködéstõl, no meg az izga-
lomtól is.

Beletelt egy kis idõbe, amíg megnyugodott. Akkor aztán iga-
zi nyúl módjára fölágaskodott, és kerekre nyílt szemmel körbe-
nézett. Hú, milyen nagy volt a világ! Beláthatatlan. „Hát ilyen 
hatalmas a világ – lepõdött meg a nyulacska a feltáruló tágas-
ság láttán. – Nem ér föl ezzel semmi képzelet” – gondolta, mert 
ami igaz, igaz, a szülei elbeszélése nyomán megpróbálta elkép-
zelni a kinti világot, de hol van a képzelethez a valóság! Akár-
merre nézett, valahol távol, majdnemhogy a végtelenben, ösz-
szeért az ég és a föld. „Ott lehet a világ vége” – állapította meg 
Nyulacska, s azon nyomban elhatározta, hogy mihelyt fölnõ, 
egészen odáig elmegy majd. Bár az egyik oldalon, észak felé – 
igaz, Nyulacskának akkor még fogalma sem volt arról, mi az az 
észak, mi az a dél – emelkedett valami fekete fal. „Aha – gon-
dolta éles elmével –, ez lehet az a bizonyos sûrû erdõ, ahonnan 
egyszer Papu kifulladva, lihegve érkezett haza. Vala mi róka ko-
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máról beszélt Manyunak, a fondorlatosról, aki el akarta kap-
ni õt, de Papu sem akárki, gyors lábú és ügyes, hát megugrott 
elõle.”

Nyulacska pár ugrással a búzában termett, harapdálni kezd-
te a zsenge leveleket. Hú, micsoda finomság! Sokkal ízesebb an-
nál a búzánál, amit Manyu meg Papu hordtak neki. Akkor még 
nem tudta, hogy az a legízesebb falat, amiért magunk dolgo-
zunk meg. Megéhezett a nagy munkában, evett hát kiadósan.

Alig vette észre a finom falatok között, hogy közelednek a 
szülei. Nos, azonnal tudta, mit kell tennie – láthattuk az imént, 
milyen éles elméjû –, és most ész nélkül is kiszámíthatta, mit 
kap az engedély nélküli csavargásért, futott hát ész nélkül visz-
sza a fészekbe. Elnyúlt odabenn, lehunyta a szemét, úgy tett, 
mintha aludna.

Na de egy éles elméjû kisnyúlnak a szülei sem eshettek a 
fejük lágyára, a fészek szélére érvén rögtön észrevették a föld-
hányást, rajta a tappancsnyomokat. Egymásra néztek, Manyu 
bólintott, Papu meg haragot mímelve, szigorúan fölkiáltott: 

– Ébresztõ, te nyulak hõse!
Nyulacska megijedt a szokatlan hangtól, talpra szökkent, 

mint akit darázs csípett meg, és csak bámulta a szüleit. Való-
ban õk azok? Õk voltak, semmi kétség, s a nagy ijedelem láttán 
annyira megszánták reszketõ porontyukat, hogy megrovás he-
lyett elnevették magukat, majd vigasztalni kezdték. Lassan-las-
san megnyugodott, és akkor Papu elmagyarázta neki, milyen 
veszélyek leselkednek egy ekkora kis állatkára, ha egymagában 
kódorog a mezõn. Nyulacska csak hallgatta, hallgatta, egyre 
jobban figyelt, még a lélegzetét is visszafojtotta, amikor Papu 
elérkezett a mezõ széléhez, és már benn is volt a nagy, sötét 
erdõben, ahol az évszázados tölgyek árnyékában szörnyû vad-
állatok élnek, s ott él a legeslegszörnyûbb is, a Nyulacskára leg-
veszélyesebb fenevad: a róka koma. Hû, nagyra nyílt Nyulacska 
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szeme, úgy hallgatta az apját, mintha egy izgalmas csodákkal 
teljes tündérmesét mondana, ám ennek ellenére – vagy éppen 
ezért – minden szavát jól eszébe véste.

S amikor befejezte az elrettentõ mesét, melynek célja látha-
tóan az volt, hogy Nyulacskának elmenjen a kedve a magá-
nyos csatangolástól, Papu még hozzátette: 

– És ha már annyira érdekel a kinti világ, akkor holnap el-
megyünk kirándulni. Majd én mindent megmutatok neked, 
és elmagyarázom, mikor mit kell tenned. S ha majd mindent 
megtanultál, akkor magad is elindulhatsz játszani, élelmet sze-
rezni.

Nyulacska ezen az estén sokáig nem tudott elaludni. Még 
Papu meséjére sem figyelt, alig-alig hallotta az iciripiciri farkú 
nyulacska történetét. A holnapi napról álmodozott, a kirándu-
lásról.

A mezőn

Felfénylett másnap a hajnali nap, Nyulacska moccant egyet 
a vackán. Hívogatóan zizzent alatta a széna, s õ már fordult 
volna a másik oldalára, hogy folytassa a szundikálást, amikor 
eszébe villant, mit is ígért Papu a mai napra.

Huss, elröppent szemérõl az álom, és olyan lendülettel szök-
kent talpra, hogy Manyu meg Papu egyszeriben fölriadt. Ijed-
ten tekingettek jobbra-balra, hogy miféle veszély fenyeget. 
Beletelt egy kis idõ, amíg megértették, hogy örömében és iz-
galmában ugrándozik Nyulacska, hiszen ma lesz a kirándulás. 
Papu morcosan ásított, de hamar belátta, mára már lõttek az 
alvásnak. Nyújtózkodott hát egy nagyot, kikecmergett a fé-
szekbõl, és szótlanul nekifogott az úti készülõdésnek. S hogy 
Papu nem szólt egy szót sem, Nyulacska megrémült: a végén 
még itthon hagyják! Megiramodott hát, ugrott egy nagyot, 
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és maga sem akarta hinni: kinn volt a fészekbõl! Tegnapelõtt 
még legyõzhetetlen akadály volt a verem fala, tegnap is csak 
a földhányás segítségével tudott nagy nehezen kikecmeregni, 
ma meg, lám, mint a puskagolyó, hipp-hopp kint volt! Eszébe 
se jutott, hogy sikerül-e, vagy sem. Hogyne sikerült volna! Hol 
van már az a semmi kisnyúl, aki tíz nappal ezelõtt volt! Igaz, 
még most is kisnyúl, de már kicsit nagyobb kisnyúl.

– Én most már nagy kisnyúl vagyok, Papu – mondta büsz-
kén a nagy ugrás után.

– Nono – mondta Papu. – Te még csak kicsivel nagyobb kis-
nyúl vagy, mint a legkisebb kisnyúl.

Nyulacska elkedvetlenedett volna a választól, de nem jutott 
rá ideje, mert annyira megijedt, hogy fejvesztetten menekült 
Papu háta mögé. Csak apukája hangos kacagása bátorította föl 
annyira, hogy ki merjen kukucskálni a háta mögül. A látvány-
tól tovább kalimpált a szíve. Jaj, a mezõn át öt hatalmas, négy-
lábú lény közeledett!

– Tõlük nem kell félni – mosolygott Papu. – Õzek. Õk senkit 
sem bántanak. Füvet vagy más zöldet legelésznek, télen szénát 
esznek, és csak nagyon nagy havak idején fanyalodnak rá a 
fiatal fák kérgére, azt rágják, rágicsálják, akárcsak mi, nyulak. 
De nyulat sosem esznek, végszükség esetén sem, nyugodtan a 
közelükbe mehetünk.

Nyulacska ugyan nem lelkesedett az ötletért, de azért en-
gedelmesen követte apját. Az õzek azonban a lassú vonulás-
ból hirtelen gyors szökellésre váltottak, s villanásnyi idõ alatt 
eltûntek a nagy fekete fal mögött. Nyulacska megkönnyebbült, 
és kíváncsian megkérdezte: 

– Hova rohantak?
– Nem láttad? Az erdõbe – felelte Papu. – Biztosan megijed-

tek valamitõl – tette hozzá, majd felágaskodva vizslatta, mitõl 
ijedhettek meg az õzek, de nem látott semmi gyanúsat. Mégis 
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sokkal óvatosabb lett. Gyakrabban megállt menet közben, he-
gyezte a fülét, és csak akkor folytatta az utat, ha meggyõzõdött 
róla, semmi veszély nem lesekedik rájuk. Nyulacska a sarkában 
volt, megjegyezte apja minden mozdulatát.

– Az a gyanúm, hogy kutyák riasztották meg õket – mondta 
aggodalmasan Papu.

– Azok meg kicsodák? – kérdezte Nyulacska, de Papu nem 
válaszolt, mert valami csisszenõ, alig hallható neszre lett fi-
gyelmes.

Két nyúlbukfencnyire elõttük megmozdult egy domború 
földkupac, apró fej kandikált ki belõle mákszemnyi szemével, 
majd megmutatta fénylõ fekete bársonybundáját is. De csak 
egy pillanatra, mert alighogy sietve körülnézett, máris vissza-
bújt a föld alá.

– Ez meg egy vakond – mondta fitymálva Papu.
– Nagyon aranyos – lelkesedett Nyulacska, de azonnal meg-

kérdezte: – Veszélyes? – Mindenrõl tudni akart, hiszen nem-
sokára majd egyedül, kísérõ nélkül kell elboldogulnia a kinti 
világban.

– Nem – felelte Papu. – Legalábbis ránk, nyulakra nem. Amint 
láttad, a föld alatt él. Ott van a fészke is. A fészek körül hosszú 
járatokat váj, azokban vadászik gilisztára, csigára, mezei egérre, 
de mindenféle bogarat is eszik, pfuj, rágondolni is rossz! Állító-
lag a gyíkot is meg tudja fogni, ha az vigyázatlanul az alagútjába 
téved. Még a kígyót is le tudja gyõzni! Persze csak a föld alatt, a 
vakondlyukban. Idefönn ügyetlen. S mivel mi, nyulak ritkán já-
runk a föld alá, nem is igen törõdünk vele. Csak azt nem értem, 
hogy bírja állandóan a föld alatt – tette hozzá Papu éppoly fity-
málva, ahogyan hozzáfogott a vakondról szóló mondókájához.

Eközben egy lucernáshoz értek, éppen sarjadóban volt a ka-
szálás után. Egy nyúl számára semmi sem vonzóbb a buja zöld, 
sarjadó lucernánál.
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