Kisnyuszi Y
Répavölgyben
Y

kisnyuszi_bel.indd 7

04/02/19 12:31

Sziasztok!
A nevem Kisnyuszi, és Répavölgyben lakom a családommal.
Szeretek itt élni, mert bár anyukám azt szokta mondani,
hogy „errefelé nyugodt az élet”, sosem unatkozunk!
És tudjátok, miért? Azért, mert Répavölgy lakói (akik mind nyulak,
akárcsak én) sokan vannak és rengeteg kalandban van részük.
Én pedig így sosem fogyok ki a történetekből.
Anyukám sokszor mondja, hogy túl sokat fecsegek,
de azért szereti a meséimet.
Remélem, nektek is tetszenek majd!
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ol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
napsütötte völgy, ahol ízletes répa
termett és barátságos nyuszik laktak…
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MONOKLI,
A KÍVÁNCSI NYÚL
Amikor a kotnyeles nyuszit móresre tanították
nyukám szerint ugribugri, kíváncsi nyuszi
vagyok. Tudjátok, mit mondok én
   erre? Azt, hogy tényleg
ugribugri vagyok és talán egy kicsit
kíváncsi is, de korántsem annyira,
mint Monokli. Nem tudjátok, kicsoda
Monokli? Ő a legkotnyelesebb nyúl egész
Répavölgyben! Nem nehéz ráismerni:
fekete karika van a bal szeme körül, állítólag pont
azért, mert kicsi kora óta megvan az a rossz
szokása, hogy a kulcslyukon át leskelődik (pedig
a rendes nyuszik sosem tesznek ilyet!). Monokli
mindig tudni akarja, mi történik, főleg, ha
olyasmiről van szó, amihez semmi köze.
Ha egymás közt beszélgető nyulakat
lát, képtelen ellenállni a kísértésnek,
mindig megtalálja a módját, hogyan
tudná titokban kifülelni, miről van szó.
Egyszer azt láttam, hogy egy régi újság

A
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mögé rejtőzött, amelybe két lyukat vágott, hogy kilásson. Nagyon vicces
volt! Mindig újabb módszereket eszel ki, és semmi sem kerüli el a figyelmét.
Nézzétek csak, mit talált ki, hogy kilesse, min dolgozik a nagy feltaláló, Nyúl
Leonardo!
De pár napja Répavölgy lakói megharagudtak Monoklira.
– Elég volt! – háborogtak. – Ez így nem mehet tovább! Hívjuk össze
Répavölgy Tanácsát, és beszéljük meg, hogyan tudnánk megbüntetni ezt
a kis kíváncsiskodót!
A Tanács szokás szerint a Tölgyfa Nagytermében ült össze. A Tölgyfának
ugyanis olyan vastag a kérge, hogy onnan aztán egyetlen hang sem szűrődik
ki. Pedig Monokli még Nyúlnagypapa hallócsövét is kölcsönkérte, de hiába,
semmit sem hallott.
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– Ki tudja, miről beszélnek a Tanácsban… – morfondírozott. – Biztosan
valami nagyon fontos dologról, mert meghívták a Ravasz Hiúzt és a Bölcs
Sündisznót is, a szomszédos völgyek tanácsnokait…
Szegény Monokli ott hasalt a fűben, hegyezte a fülét, és nem is sejtette,
hogy pont róla tárgyalnak odabent.
– A csudába! Nem hallok semmit – mérgelődött, de nem volt mit tenni.
A Tölgyfa kitartóan őrizte a titkait. Eközben a Nagyteremben mindenki
elmondta a magáét. Aki nagyon haragudott, az példás büntetést akart,
mások szerint elég lenne egy kis dorgálás, és akadt, aki
hajlandó lett volna túllépni az egészen. A legjobb
ötlet szokás szerint Nyúl Leonardótól
származott… nem csoda, hiszen ő igazi zseni!
– Hahaha! – nevettek kórusban a Tanács
tagjai. – Igen, igazad van! Ezzel aztán
móresre tanítjuk!
Monokli semmit
sem hallott,
de Répavölgy
Tanácsa már
meghozta a
döntését. A Tanács
tagjai elégedetten
indultak vissza
a lakóhelyükre.
12

kisnyuszi_bel.indd 12

04/02/19 12:31

– A mielőbbi viszontlátásra, barátaim! – búcsúzott tőlük
a feltaláló. – Én máris munkához látok. Pontosan három nap
múlva találkozunk a tisztáson!
Pár napig senki sem látta Nyúl Leonardót, aki megállás
nélkül dolgozott a titkos műhelyében. (Ez volt az egyetlen
műhelye, amit Monokli még nem fedezett fel!) Pontosan három
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Piccolo ConiglioY

Y

nella Valle delle Carote
nappal a tanácskozás után fura tárgy jelent meg az erdő közepén.
Senki sem tudta, mi az, de abban mindenki biztos volt, hogy
Monokli miatt került oda. Répavölgy többi lakójával együtt
én is elbújtam a bokrok között, a tisztás szélén, és vártuk, mi
történik…
Ezen a napon tehát kivételesen nem Monokli kémkedett mások
után, hanem mi lestük ki őt! Psszt, már ott is van! Közelebb lép
a különös szerkezethez, érdeklődve vizsgálgatja…

VIG
Ne rá YÁZA
T!
nt
a láncsd meg!
ot!
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– Mi lehet ez? És mit keres itt? Hmm, nézzük csak,
mi áll azon a táblán – hadar izgatottan a kíváncsi nyuszi.
– Milyen érdekes! Az van odaírva, hogy ne rántsuk meg
a láncot. Ki tudja, miért… – töprengett hangosan Monokli.
Mi a barátaimmal továbbra is a bokrok között rejtőztünk,
és minden erőnkkel próbáltuk visszafojtani a nevetést.
Pontosan tudtuk, hogy egy ilyen felirat ellenállhatatlan
kísértést jelent a mi kotnyeles barátunknak.
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És nem is tévedtünk:
Monokli sietve
körbenézett, aztán
nagy levegőt vett,
VIGYÁZAT!
és… megrántotta a
Ne rántsd meg
a láncot!
láncot. PLACCS!
A következő
pillanatban
valami ragacsos
kulimász
zúdult szegény
nyuszira. Nyúl
Leonardo, a nagy
tréfamester roppant jól
mulathatott, amikor elkészítette
a keveréket. Mindenfélét rakott bele:
mézet, vajat, répahéjat, fűszálakat, pár marék gesztenyelisztet és még egy kis
sarat is!
– Pfuj! Ez undorító! – kiabált szegény Monokli, akit tetőtől talpig beterített
a massza. – Jól van, barátaim! Tanultam a leckéből, de most már gyertek,
segítsetek!
Ekkor mindannyian előbújtunk a bokrok közül, odaszaladtunk
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a barátunkhoz, és nekiálltunk letisztogatni, mert alapjában véve nagyon
szeretjük ám!
Akarjátok tudni, mi lett a mese vége?
A büntetés megtette a hatását: attól kezdve a völgy lakóinak titkait nem
fenyegette semmi veszély, mert Monokli nem ütötte bele az orrát mások
dolgába.
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