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Az első mesében 
bemutatkozom, és Tüskebökit is bemutatom

Ha Szürkeanyu mesél valamit, egyszer se fintorgatom az orromat, 
amíg hallgatom. A testvérkéim se fintorgatják.

A testvérkéim nagyon szép neveket kaptak az idei salátanaptárból, 
úgymint: Nyuszóka, Muszóka, Szuszóka, Puhaláb, Tapsika, Pufóka…, 
de itt megakadtak Szürkeanyuék, mert nem volt tovább a naptár. A szom-
széd néni egyszer kölcsönkérte, és megette a végét. Nekem ezért nem 
jutott név, és egészen addig csak egy mezei kisnyuszi voltam, amíg be 
nem toppant hozzánk Nyuszinagyanyó, hogy megnézzen minket.

A testvérkéimet sorba csókolgatta.
– Szakasztott az apja…! Ez is, meg ez is…! Ó, ó! Mintha csak az 

én hajdani kis Szürkémet látnám!
Én is lesütöttem a szememet és illedelmesen feléje tartottam a 

pofikámat, de a cuppanás nem jött, hanem Nyuszinagyanyó ijedten 
felkiáltott:

– Végtelen búzaföld…! Hiszen ez a gyerek csupa fül!
A testvéreim kuncogni kezdtek: mik-mak…! De Szürkeanyu hir-

telen ölbe kapott és úgy megölelt, hogy hallottam a szíve dobogását.
– Csupafül! Csupafül! Megvan a neved, édes kis nyuszifiam!
Azóta így ismernek az egész Zab körúton, a Ritkabúza ját-

szótéren, sőt még a mezei általános iskolában is. És ezen a 
néven mutatkoztam be Tüskebökinek, a süngyereknek, ami-
kor először találkoztunk.

Hogy hol és mikor…? Hiszen éppen ezt akarom elmesélni!
Az volt a baj, hogy nyár elején elfogyott a zsebpén-

zem. Elköltöttem hónapos retekre. Amikor már mind me-
gettem, akkor jutott eszembe, hogy két nap múlva itt van 
Szürkeanyu születésnapja, és én semmit sem tudok venni 
neki.

A Jószagú-réten lakom,
nyáron pitypangra néz az ablakom. 

Egér szomszédék és a katicák
úgy ismernek, mint rendes nyuszikát, 

ki szépen fülel, s jókor megijed, 
ha fű között a szél zizeg.

Szeretek bukfencezni a vetésben, 
vagy hintázni a Ritkabúza téren,

és az is mindjárt kiderül,
hogy miért lett a nevem CSUPAFÜL…
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füle meg se rebbent a komoly szóra, sőt a mancsát se vette ki a nad-
rágzsebéből.

– Ugyan! Inkább hemperegjünk egyet a dombon! Jössz?
– Nem mehetek, amíg a harmadik zsákot is tele nem szedem – vá-

laszoltam, de közben a domb felé sandítottam, és egyszeriben elment 
a kedvem a kamillaszedéstől.

– Na, siess! – biztatott Kajlatapsi, és belehajított egy gazcsomót 
a zsákba.

– Vigyázz! Az nem kamilla!
– Ugyan, ki nézi meg az alját? – nevetett a nagy nyuszi. – Legyen 

tele a zsák, és kész!
A domboldalon vidám nyuszigyerekek bukfenceztek. Odalátszott 

nadrágjuk fehér foltja.
A zsákot olyan hamar teleszedtem, hogy az erdőszéli kakukk ki-

lencet sem kiáltott. Sietve cipekedtem befelé a patikába. Úgy intéz-
tem, hogy a harmadik zsák legyen legalul.

– No, megvan? – kérdezte Torzon Borz bácsi.
– Meg, meg! – mondtam gyorsan, csak az bosszantott, hogy nem 

tudtam a két fülemet olyan szép egyenesen feltartani, mint máskor. 
Szerettem volna minél előbb zsebre vágni a fizetséget, de az öreg 
borz nem sietett.

Majdnem sírtam, mert Szürkeanyut nagyon szeretem – és ráadá-
sul pudvás volt a retek.

Búsan ballagtam hazafelé, amikor az Ezerjófű patika kirakatára 
tévedt a pillantásom. Volt ott mindenre orvosság: téli álomhoz alta-
tó, ebharapásra kutyaszőr, hörcsögöknek vérnyomáscsökkentő, öreg 
nyulaknak hajtóvadászat esetére szíverősítő. De engem most csak az 
a cédula érdekelt, amelyen csupa piros nagybetű állt, mert a nagybe-
tűket már ismertem, és ki tudtam böngészni a hirdetést:

GYŰJTSD A KAMILLAVIRÁGOT, ORVOSSÁG LESZ BELŐLE! 
MINDEN ZSÁKÉRT EGY RÉTI TALLÉRT KAPHATSZ!

A cédulát Torzon Borz bácsi írta, mert ő a mezei patikus, és amikor 
betoppantam hozzá, rám mosolygott.

– Jól van, kisnyúl! Nesze, itt van három üres zsák. De úgy szedd 
ám tele őket, hogy mindegyikben tiszta kamillavirág legyen!

– Igenis, Borz bácsi! – feleltem, és már szaladtam is a patika mö-
götti rétre.

Mások is szedték ott a kamillát, kisebb-nagyobb nyuszi- meg ür-
gegyerekek, sőt egy sünt is láttam. Figyeltem, hogyan csinálják, az-
tán utánoztam őket, de nagyon lassan ment, mert a réten nem csak 
kamilla nőtt, és hamarosan belefáradtam a válogatásba. Dél lett, mire 

két zsákot teleszedtem.
Éppen kibontottam a harmadik 
zsák száját, amikor meg  szólalt 
mögöttem Kajlatapsi, egy vala-
mivel nagyobb nyuszi:

– Hát te mit csinálsz itt ilyen 
pompás játékidőben?

– Pénzt keresek! – mond-
tam büszkén, de Kajlatapsi 
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maga vitte be mindegyiket a patikába, mintha ő gyűjtötte volna, és 
vidáman tért vissza, markában a három fényes réti tallérral.

– Tessék!
– Köszönöm – makogtam –, de csak kettő az enyém, a harmadik 

a tiéd.
– Ugyan, dehogy! – szabadkozott. – Hiszen azért segítettem, hogy 

ajándékot vehess az anyukádnak, mert én is nagyon szeretem ám az 
enyémet: Tüskemamit…!

Elhittem neki.
Ő meg azt, hogy igazán csak egyszer csaltam, bár egyszer sem 

szabad.

 

– Lássuk azt a zsákot! – bökött rá ponto-
san a legalsóra.

A legtetején annak is kamilla volt, de 
amint mélyebben beletúrt a sok gizgazba, 
gyimgyomba, előbb elképedt, majd haragjában 
fújni kezdett. Az én két fülem pedig teljesen le-
konyult.

Akkor is a vállamra lógott, amikor később 
szepegve, szégyenkezve üldögéltem a három 
zsák tetején, kint a réten.

Kajlatapsi eltűnt, mint a hajnali köd. He-
lyette óvatos kis hang szólalt meg mellettem:

– Segíthetnék talán valamit?
Az a sün volt, akit már láttam. Most bemutatkozott:
– Tüskeböki vagyok.
– Mak-mak…, én meg Csupafül.
– Látom! Nagyon örülök!
– Én egy csöppet sem! – bőgtem el magam. A süngyerek közelebb 

dugta nedves orrát, és részvéttel kérdezte:
– Valami baj történt, nyulacska?
Elmondtam neki mindent. Azt is, hogy Torzon Borz patikus bácsi 

soha többé nem bízik meg bennem, mert az igazán kamillás zsáko-
kat sem vette át tőlem, hiába mondtam, hogy csak 

az utolsónál csaltam. Meg se nézte, úgy 
kikergetett…! Szürkeanyunak pedig kü-
szöbön a születésnapja. Tüskebökinek 

felcsillant a szeme:
– Tudod mit, kisnyuszi? Bízd rám az 

egészet! Majd én elintézem.
Azzal nekiállt és teleszedte kamillavirág-

gal a harmadik zsákot. Amikor készen lett, ő 


