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A Nagy Kerek Erdő

 

A minap jártamban-keltemben találkoztam a Nagy Mesemondóval. Tudjátok ki ő? Nem? No, ha eddig nem
ismertétek, akkor elmondom nektek, hogy ő az, aki folyton folyvást mesél és mesél amióta világ a világ. Bárki
találkozhat vele, a Nagy Mesemondó mindig tud egy újabb történetet, melyet még nem hallott senki sem. Hogy
honnan veszi ezt a sok mindent? Nem lehet tudni, talán az életből meríti, talán kitalálja, de nem ez a lényeg, az
érdeklődők nagy élvezettel hallgatták és hallgatják a meséit még ma is.

No, de térjünk vissza arra, amikor a minap szembefutottam vele. Illendően köszöntöttem:

- Szép jó napot Nagy Mesemondó!

– Szép napot neked is, mi járatban vagy?

– Csak úgy sétálgatok, bandukolok, töprengek és gondolkodok, azon töröm a fejem, mit vegyek karácsonyra
a szeretteimnek… Vajon ki minek örülne jobban? Tárgyaknak? Csokinak, könyveknek, vagy elég lenne egy mese
is? Ó, kedves jó öreg Mesemondó, ha már találkoztunk… érdeklődnék, van-e valami jó kis karácsonyi mese a
tarsolyodban?

- Már hogyne lenne, nekem le lenne? Ne legyen a nevem Mesemondó, ha most azonnal nem mesélek neked!
Akarod hallani a Nagy Kerek Erdő karácsonyát?

–  Hát  hogyne,  hiszen  alig  várom!  –  örültem  meg,  mert  hiszen  épp  azért  jártam  arra,  hogy  ezt
meghallgassam.

– Akkor gyere, üljünk le ide erre a mohos farönkre! – invitált és rögvest bele is kezdett a mesébe.

-  Hol volt,  hol  nem volt,  volt  egyszer  egy  híres  Mesevilág, amelyben  a  mesebeli  Nap körül  számtalan
mesebolygó keringett. Az egyik planétát Meseföldnek hívták, ahol számos mesetenger, meseszárazföld terült el.
A híres nevezetes Meseföldön, annak is az északi féltekéjén, az Óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú
malac túr, volt egyszer egy Nagy Kerek Erdő. Abban az erdőben különféle állatok éldegéltek, nyulak, rókák,
sünök, őzikék, mókusok, baglyok, borzok, medvék, de egyéb állatok is, akik néha olyan tettet hajtottak végre,
amelytől híresek lettek, s legendájuk szájról szájra szállt az állatok között. Bizony… Még ma is sokszor eszükbe
jut elmesélni a csemetéiknek. Én is akkor hallottam róluk, amikor éppen arra sétáltam. Ohó! Látom, tágra
nyíltak  a  szemeid,  tudom,  mire  gondolsz,  nem,  a  Nagy  Kerek  Erdőben  nemcsak  állatok  éltek,  hanem
manócskák, boszorkányok, tündérek és egyéb mesebeli lények is otthonra leltek benne. Róluk szól ez a mese!
Hallgasd szeretettel és add tovább másoknak is, hadd terjedjen a híre!

Megfogadtam a tanácsát, tovább adom neked, add tovább te is!



Muszi nyuszi kérdései

 

A Nagy Kerek Erdőben, a Nagy Tisztás mellett volt egy kicsi nyuszi üreg, ahol a nyúlszülők örömére tavasszal
egy nyuszi fiú született, Muszi nyuszinak nevezték el. Nyuszi mama teljesen elolvadt a gyönyörűségtől, annyira
aranyosan evett, aludt, mozgolódott, hát még, amikor az orrocskáját fitogtatta… Nem győzött áradozni róla és
különböző ajándékcsomagként bemutatni nyuszi papának.

Nyuszi  papa szintén büszkén düllesztette ki  a mellét,  mondván: „Ő az én fiam”. Egyszóval  a nyuszi  család
élete  egy  csapásra  megváltozott.  Bár  a  kis  jövevény  a folytonos  nyöszörgéssel  jóval  rövidebbé tette  az



éjszakákat, meghosszabbította a nappalokat, mert mindig vele kellett törődniük, de olyan földi boldogságban
részesítette a szüleit, amilyet addig el sem tudtak képzelni…

Telt, múlt az idő, a tavasz nyárba fordult, a nyár pedig őszbe, s lassan-lassan közeledett a tél és a karácsony.
Abban az évben sokáig elhúzódott a szép napos meleg ősz, némelyik fűféle épp a másodvirágzását élte, így
még november végén is lehetett legelni.

Muszi nyuszi, a család szeme fénye nőtt, növekedett, s egyre kíváncsibbá vált. Szeretett versenyezni, azt
hitte, akkor a legjobb, ha ő győz az evés-ivásban, a futásban, vagy a kérdezősködésben…

Apropó kérdezősködés…

Említettem már, hogy amint reggel felnyitotta a pilláit, onnantól egész álló nap nyuszi mama után koslatott,
és mindent, sőt, volt, amit többször is megkérdezett?

Még nem?

Nos, pedig így történt…

Nyuszi mama egy jó ideig türelmesen válaszolgatott, de Muszi nyuszi hiába okosodott, idősödött, akkor sem
tágított, s a véget nem érő kérdések napjának, akarom mondani pillanatainak, sohasem lett vége. Egyetlen
percig sem hagyta békén nyuszi mamát, aki, amikor már sokadszor mondta el ugyanazt, általában mérgesen
ráripakodott és elküldte nyuszi papához. Azután vádolta önmagát, amiért elfogyott a türelme, pedig neki csak
egyetlen  fia  született,  míg  Manci  barátnőjének  elsőre  kilenc  jött  világra.  Neki  mégis  volt  hozzájuk  elegendő
kedve,  béketűrése.  Sokszor  csodálta  is  Nyuszi  Mancit  ezért…  ”Uram-atyám,  hogy  bírod,  Manci?  Ha
belegondolok… ha nekem Muszi nyusziból kilenc lenne, már minden szál szőröm kihullott volna! Amikor nem
bírom tovább, rárivallok és elkergetem az apjához… de már neki is elege van! Mikor lesz ennek vége?” –
sóhajtozott.  Titkon örült,  hogy neki  csak egy fia született…  A  kis nyuszi  lelkesen vigyorogva, soha véget nem
érően kérdezősködött tovább.

Így történt ez azon a napon is…

Muszi nyuszi már kora reggel kíváncsian válogatott a harmatos fűszálak között, még nem kérdezett, de a
kérdésáradat már a levegőben lógott. Nyuszi mama előre rettegett, mikor szólal meg.

– Nyuszi anya, ez mi ez? – fogott a tappancsába egy szál füvet.

– Ó! Jaj, nekem, kezdődik! – tette homlokára a mancsát Nyuszi mama.

– Mi ez? – okvetetlenkedett Muszi nyuszi.

- Pemetefű…

- És ez?

– Csalán… - sóhajtotta.

- Na és ez? – mutogatta Muszi nyuszi sorra szálanként.

- Tarackbúza, az libatop, amaz meg kamilla… - sorolta Nyuszi mama gépiesen.

– Ez mi ez?

- Nem látod, hogy fecskefű? Ne kérdezz meg minden fűszálat, pláne, amit már elmondtam vagy százszor!



– De ha szeretném tudni… - görbült le a kis nyuszi ajka.

- Ha kérdezel, miért nem jegyzed meg, amit válaszolok?

– Megjegyzem én… - pislogott ártatlanul.

– Megjegyzed? Ugyan, dehogy jegyzed meg, ezeket már mind elmondtam vagy ezerszer, mégis folyton újra
kérdezed! – legyintett lemondóan.

– Elfelejtettem… - pislogott Muszi.

- Figyelj, járj nyitott szemmel és majd apránként megtanulod! Ráadásul nem kell mindenben elsőnek lenned,
hidd el, senki sem eszi meg előled a füvet, vagy a répát, bőven jut neked is! – morogta nyuszi mama feldúltan
és végig mutatott az erdő melletti tisztáson, ahol a télére itt maradt madarak csemegéztek, ráadásul rengeteg
varjú kapirgált, jelezve, hogy nemsokára leesik a hó, és tőlük egy picit odébb legelészett nyuszi papa is.

– Áh… És ez micsoda? – állt meg Muszi nyuszi nagy vidáman nyuszi mama előtt egy marék zölddel a
szájában, mintha az iménti intelmeket nem is halotta volna.

– Az útifű… - dünnyögte nyuszi mama egyre ingerültebben.

– Miért?

– Mi az, hogy miért?

– Miért? – lapított Muszi nyuszi.

- Nem tudom, de most már elég legyen, eredj apádhoz, ő jobban tudja! Menj, fel is út, le is út! Elegem van! –
mutatta az utat magából kikelten.

 

Muszi nyuszi sértődötten elrohant nyuszi papához, aki, amikor meglátta, hogy felé szalad, megijedt. „Te jó
szagú szél, vajon miféle kérdésekkel fog most megint ostromolni?” – dünnyögte. Mogorván hátat fordított,
mintha nem venné észre, de Muszi nyuszi már messziről kiáltozott.

– Nyuszi papa! Ez mi ez?

Nem válaszolt…

- Nyuszi papa! Nem hallod? Hozzád szólok, ez mi ez?



Még mindig nem válaszolt,  próbált  nyugodtan  tovább  rágcsálni,  de a gyomra már görcsbe rándult  és
emelkedett a pulzusa.

– Nyuszi papácska, ez mi ez? – torpant meg előtte a fia lihegve.

– Nem tudom! – ordított fel idegesen.

– De tudod, csak nem akarsz felelni!

– Miért érdekel téged minden, még az is, ami senkit sem érdekel? – kérdezte mérgesen.

– Mert még kicsi vagyok… - pislogott Muszi ijedten és lelapította a füleit.

Nyuszi papa már remegő lábakkal végigmérte Muszit, aki tovább érdeklődött:

- Ez mi?

– Hát ezt nem hiszem el! – csapkodott nyuszi papa.

– De nyuszi papa, még nem mondtad meg, mi ez?

– Hagyjál békén! Tűnj az utamból tüstént, amíg szépen mondom, különben nem állok jót magamért! Ilyen
rakoncátlan,  kíváncsi,  minden  lében  kanál  kölyke  biztos  nincs  senkinek!  Miért  én?  Miért  nekem kell  ezt
eltűrnöm? – dühöngött nyuszi papa.

Muszi nyuszi még sohasem látta nyuszi papát olyan mérgesnek, mint akkor, nem is értette, mi lehet a baj.

- Miért, mit vétettem, mit tettem rosszul? – érdeklődött ártatlan arccal.

– Semmit! – üvöltött az apja.

– Akkor miért vagy mérges? – pislogott értetlenül.

– Nem vagyok mérges!

– Akkor… dühös vagy? – kérdezte Muszi és védekezésül a feje fölé tartotta a tappancsait, mert tudta, hogy
most nyuszi papa tényleg kijött a sodrából.

- Tünés! – kapott felé nyuszi papa feldúltan.

Muszi  nyuszi  ijedten rohant el  a sűrűbe, örült,  hogy mentheti  az irháját.  Nyuszi papa és nyuszi mama
engedték,  ők meg annak  örültek,  hogy pár  perc  csend lesz,  ezért  még egymáshoz sem szóltak.  Némán
legelésztek tovább.

 

Muszi nyuszi sértődötten sétálgatott a nedves avarban, megszagolt minden fűszálat, igyekezett kitalálni,
melyiknek mi lehet a neve. Akkor jött rá, hogy nyuszi mamának igaza van. „Hisz az én édes nyuszi mamám
többször is elmondta a nevüket, de nem jegyeztem meg. Jobban kellett volna figyelnem…” – gondolta.

Hát, amint nagy búsan, elgondolkodva lépegetett, szembe találkozott egy mogorva tüskés állattal. Az állat
gyorsan hátat fordított neki, hátha nem veszi észre a jövevény, de már késő volt. Muszi rögvest kérdezett.



 

– Szia, ki vagy te? – kérdezte kíváncsian.

– Én… sün vagyok, és te? – bökte ki az illendőség kedvéért.

– Én… Muszi, a kis nyuszi.

– Mi járatban vagy errefelé, nincs jobb dolgod másutt? - dünnyögte a sün.

– Miért vagy ilyen morcos?

– Nem vagyok morcos, csak nem szeretem, ha zavarnak, szóval, mit keresel itt?

– Elindultam világgá, hogy megismerjem az erdőt!

– Ah, vagy úgy… a szüleid elengedtek?

– Hát, persze, sőt, kifejezetten elküldtek! – hetvenkedett.

– Megértem őket, ahogy így elnézlek… - mérte végig a sün lenézően.

– Miért, mi a baj velem?

– Semmi-semmi…

- Mondd el! – kérlelte Muszi nyuszi.

– Nem! Inkább menj el! Nem látod, hogy zavarsz? Éppen téli álomra készülök!

– Elmegyek, ha elmondod…

- Nem mondok semmit!



– Légy szíves kedves jó süni… kérlelte.

– Hát jó… Nem is tudom… érzek benned valami, hogy is mondjam csak… rakoncátlan nyughatatlanságot…
bizonyára a szüleid is érezték, azért zavartak el…

- Rakoncátlan nyughatatlanságot? Az mi az?

– Az, kérlek, az a folytonos idegesítő kérdezősködés, amivel a felnőtteket ki lehet hozni a sodrából!

– De hát… miért?

– Azért, mert és kész! – zárta le a sün.

- Akkor a kis nyuszi hogyan tanuljon meg mindent, amire szüksége van?

– Megfigyeléssel, nem kell folyton beszélni és fölösleges kérdéseket feltenni!

– Miért?

– Látod, erről beszélek, most is jár a szád, nem is tudod, mit kérdezel!

– De tudom… az érdekel, szerinted miért nem kell folyton beszélni és fölösleges kérdéseket feltenni? Miért
fölöslegesek a kérdések?

– Mert azzal idegesíted a másikat, mint például most engem! Eredj innen, hagyj békén! Nem fogok én neked
magyarázkodni! – kiáltotta felháborodva.

– De hát… miért?

– Hrrrrrrrrr… - morogta a sün.

Muszi nyuszi annyira megrémült, hogy rögvest odébbállt. „Azt a mindenségit, de mérges volt ez a sün…
biztosan azért van annyi szúrós tüskéje! Olyan a háta, mint ő maga!” – lihegte futtában. Gondterhelten folytatta
az útját, amíg össze nem futott egy magas, karcsú lábú állattal. Megtorpant előtte, és előbb döbbenten nézte,
majd  csodálattal  szemlélte.  A  megfigyelést  alulról  kezdte  a  fekete  patácskáinál,  majd  a  rálógó  fehér
szőröcskéknél, s végül a narancsos barna szőrrel folytatta, egészen a fejéig, ahol belenézett a hatalmas, meleg
barna szemeibe.

 

 



– Hű, de gyönyörűek a lábaid, ki vagy te? – kérdezte tőle sóvárogva.

– Őzike vagyok… - sütötte le a szemét szerényen.

– Szia, én meg Muszi, a kis nyuszi!

– Szia, kis nyuszi!

– Csodaszép vagy! Mindig ilyen lábakat szerettem volna! – sóhajtozott Muszi nyuszi.

– Ugyan…

- De-de, igen… ha nekem ilyen lábacskáim lehetnének!

– Semmi sincs véletlen, neked pont olyan lábaid vannak, amilyenek egy nyúlhoz illenek, nekem meg olyanok,
amilyenek egy őzikének kellenek! – bólintott az őzike.

– Miért?

– Azért, mert… - és elhallgatott.

– Miért? – türelmetlenkedett Muszi nyuszi.

– Őzmamától tanultam, hogy mindenki olyan, amilyennek lennie kell, neked biztosan olyan lábakra van
szükséged az iszkoláshoz, amilyenek neked vannak… - magyarázta az őzike.

– Miért?

– Mert ezek az izmos hátsó combok jól jönnek a futáshoz, amikor jön a róka, vagy a farkas… Róka? Farkas?
Jaj-jaj! - azzal rémülten körbekémlelt, nehogy megpillantsa őket a közelben.

- Miért, te nem futsz, amikor jönnek?

– De bizony, hogy futok, naná, hogy futok, és most bocsáss meg, szaladnom kell, mert kimondtuk a nevüket,
és ha már emlegettük őket, meg is jelennek! Jaj!

Sikította az őzike és úgy eltűnt Muszi nyuszi szeme elől, mintha soha ott sem lett volna.


