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ELSŐ FEJEZET

Messze, mesze, túl dombokon, hegyeken, völgyeken, réteken, a kerek 

világ egyik távoli szegletében volt egy hatalmas erdő. Ebben a renge-

tegben a sudár fák dús lombjai között olyan sok madár csivitelt, hogy 

a tündérek Zengő Erdőnek nevezték el. 

Éltek itt hatalmas medvék, fürge nyulak, kecses őzek, ravaszdi ró-

kák, bátor farkasok, mind békében, barátságban.

Egyszer, egy február végi estén hideg északi szél söpört végig a tá-

jon, és a szürkületben a szél hátán egy manó utazott. Amikor az erdő 

szélén a szél ereje megtört, az apró lény leszállt. Sötétzöld ruhájában, 

barna kalapjában nem vette észre senki, csak egy macskabagoly. De ő 

sem törődött vele, mert éppen vadászni indult. A manó ormótlan, bar-

na zsákot cipelt a hátán. Egy termetes bükkfa tövében telepedett le.

„Itt éppen jó lesz” – gondolta elégedetten, és álomra hajtotta a fejét. 

Néhány napig ez a furcsa jövevény napközben meghúzta magát, és 

csak napnyugta után indult el. Hogy hol járt, mit csinált, kivel beszélt, 

nem tudta senki.

Március közepén egyik nap még alig pirkadt, amikor a manó súlyos 

talpak dobogására, dübögésére ébredt fel. Ahogy kikukucskált a fa od-

vából, látta, hogy az erdei ösvényen két medvebocs közeledik. Gyorsan 

előhúzta a zsákját. A két fiatal medvének sűrű, bozontos volt a szőre, 

de az egyiké vörösesbarna, a másiké pedig sötétbarna. Medve Mimi 

vidáman szökdécselt, Medve Misu azonban lemaradt. 

– Misu, Misu hol vagy? – fordult hátra Mimi, és visszaindult, hogy 

megkeresse a testvérét, aki közben bebújt egy bokor mögé, és amikor 

a nővére odaért, előugrott:

– Bumm – kiáltotta mély hangon.

– Jaj, de megijesztettél – mondta Mimi, majd így folytatta. – De örü-

lök, hogy itt vagy végre! Itt a tavasz! Hé, mi volt ez?

– Csak a gyomrom korgott – morogta Misu.
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– Felébred rá az egész erdő – nevetett a testvére. – De ne gondolj 

mindig a hasadra, süt a nap, és minden csupa zöld!

– Hiába süt a nap, ha éhes vagyok! – válaszolta Misu morcosan.

– Mindjárt kiérünk a rétre, és ehetsz egy kis füvet – mondta neki Mimi 

biztatóan, de Misu egyre csak duzzogott:

– Nem szeretem a füvet.

– Ha szerencsénk van, találunk néhány rovart is, az igazán tápláló – 

folytatta Mimi lelkendezve, de a testvére nem is figyelt rá:

– Én a szamócát szeretem. Az olyan zamatos.

– Ugyan, ne butáskodj! Még csak nemrég ébredtünk fel. Kora tavasz 

van. A szamóca sokkal később terem. Most örülhetünk, ha találunk né-

hány lárvát. Vagy talán kiáshatunk egy-két egeret – és Mimi kedvtel-

ve nézte hosszú karmait, melyekkel bármit képes volt könnyen kiásni.

– Nincs kedvem ásni – dörmögte Misu. – Az olyan fárasztó. A szamó-

cát csak letépem és ehetem.

Eközben odaértek az odvas fához, ahonnan előbújt a manó.

– Szervusztok, gyerekek! – köszönt mézes-mázos hangon.

– Hát te ki vagy? – kérdezte meglepetten Mimi. – Még soha nem lát-

talak errefelé – nézegette kíváncsian az idegen hosszú szakállát, he-

gyes fülét, hegyes orrát. 

– Messzi földről érkeztem. Manó vagyok – hangzott a válasz.

– Milyen manó? – értetlenkedett Misu, és közben felnézett a hatal-

mas bükkfára. „Vajon ha felmászna, találna fenn egy madárfészket? 

Vagy egy méhodút?”

– Zsákos manó. 

– És mi járatban vagy errefelé? – kérdezte udvariasan Mimi, és ve-

tett egy futó pillantást az idegen csupa folt zsákjára, de nem talált raj-

ta semmi különöset.

– Itt szeretnék letelepedni. 

– Sok sikert! – vágta rá Mimi, és már indult volna tovább, amikor a 

manó hangja megállította.

– Nem is vagytok kíváncsiak, hogy mi lehet a zsákomban?

– De! – élénkült fel Misu. – Csak nem szamóca? 
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– Nem, nem.

– Talán méz? – találgatott tovább az éhes medvebocs. – Úgy szere-

tem a lépes mézet!

– Nem méz. Tudom, hogy szamócára fáj a fogatok. Nekem van va-

lamim, ami ugyanolyan édes, sőt még édesebb, mint a szamóca – és 

kinyújtotta a tenyerét, amin egy csillogó piros papírba csomagolt cu-

korka látszódott. – Csak tessék, szívesen adom.

Misu mohón nyújtotta érte a kezét, de Mimi elkapta, és szigorúan 

így szólt:

– Nem szabad elfogadnunk semmit idegenektől.

– Hiszen már nem is vagyok idegen – szólt közbe a manó. – Az előbb 

jól elbeszélgettünk.

Misu ellökte Mimi kezét.

– Hagyjál! Mondtam, hogy éhes vagyok! – és egy gyors mozdulattal 

elvette a cukrot.

A manó közben újabb cukrot vett elő.

– Neked is jut – nyújtotta Mimi felé, aki azonban megrázta a fejét.

– Nem kérek! 

A manónak azonban feltett szándéka volt, hogy a vonakodó med-

velányt is meggyőzze, ezért tovább próbálkozott:

– Ennek a cukorkának nemcsak finom íze van, de különleges a ha-

tása is. – Itt tartott egy kis hatásszünetet, hogy felcsigázza a medve-

bocsok érdeklődését.

– Igazán? – lepődött meg Mimi. – És mi lenne az a különleges hatás?

– Elég egyetlenegy szem, és utána órákig nem leszel éhes.

– Az nagyon jó lenne! – lelkendezett Misu.

– Miért lenne az jó? – vitatkozott a nővére. – Nekünk éppen arra van 

szükségünk, hogy a téli álom után sokat együnk. Vissza kell nyernünk 

a korábbi súlyunkat, és még tartalékot is kell képeznünk.

A manó éppen válaszolni akart, amikor megrebbent a lombkorona, 

és Mókus Peti bukkant elő az ágak közül:

– Mi történik itt?
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Ahogy a manó észrevette a mókust, összerezzent. Misu kihasznál-

ta az alkalmat, és a testvérének szánt cukrot is kikapta a manó kezé-

ből, aki nem tiltakozott, hanem sietve búcsút intett:

– Majd holnap is eljövök.

Mókus Peti izgatottan kiáltott:

– Ne edd meg Misu, hallgass Mimire!

– Csak nem fogok egy ilyen nyápicra hallgatni? – mondta Misu mér-

gesen. – Ha akarom, felemellek a magasba, és úgy dobállak, mint egy 

labdát.

– Hogy beszélsz a kisebbel? – szólt rá Mimi szégyenkezve.

– Úgy beszélek, ahogy akarok – emelte fel egyre jobban a hangját 

Misu. – Most már juszt is megeszem a cukrokat – és be is kapta mind-

kettőt egyszerre, mielőtt a nővére megakadályozhatta volna.

– Jaj, Misu! – sikoltott fel Mimi.

– Hű, de finom! – nyalogatta a száját a testvére. – Tényleg nagyon 

édes. Ha nem lennél olyan finnyás, te is kaphattál volna.

– Én majd igazi szamócát akarok enni – felelte határozottan Mimi, 

és felszegte a fejét. – De menjünk, addig beszéltél az evésről, hogy én 

is megéheztem. 

– Én is megyek – jegyezte meg Mókus Peti, majd sértett hangon hoz-

zátette –, és nem is vagyok nyápic! 

A mókus egy szempillantás alatt eltűnt a lombok között, és egy perc-

cel később egy másik lombkoronán is megmozdult egy ág.

– Izgága mókusok! – dörmögte Misu. – Na, gyerünk, mert még éhe-

sebb és mérgesebb leszek.

A két medvebocs elindult, de pár lépés után Misu lemaradt.

– Misu! Gyere már! – nógatta Mimi. – Mi van veled? 

Misu nem felelt, csak egy nagyot ásított, közben a lába megroggyant, 

botladozni kezdett, majd elesett.

– Mi történt? – hajolt oda a nővére aggódva. – Megbotlottál?

– Nem tudom – felelte Misu, és közben le-lecsukódtak a pillái. 

– Nagyon álmos vagyok.

Előrebukott a feje, és elaludt. 
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– Kelj fel! Hallod? Kelj már fel! – mondta Mimi és tanácstalanul kör-

benézett. – Jaj, mitévő legyek? Ki segít rajtunk? Megvan! Hozok egy kis 

virágot, az előbb láttam itt kankalint.

Hamarosan visszatért egy kis sárga virággal, és a testvére orra alá 

tartotta, de hiába, Misu nem ébredt fel, csak egyre hangosabban horkolt. 

– Hozok egy kis vizet. 

Mimi egy kis levélen vizet hozott a közeli patakból, rácsepegtette 

Misu orrára, de az nem ébredt fel, így a medvelány sírva fakadt.

– Jaj, mitévő legyek? Ki segít rajtunk? Jobb lesz, ha behúzom a bo-

kor mögé, ha már felébreszteni nem tudom. Ott legalább biztonság-

ban lesz, amíg alszik. 

Megfogta Misu két lábát és vonszolni kezdte.

– Hórukk! Hórukk! 

Amikor végre sikerült betuszkolni Misut egy kis bokor mögé, Mimi 

megtörölte a homlokát.

– Megyek és szólok Medve apónak. Csak tudnám, hol találom! Medve 

apó! Medve apó! 

És a tenyeres-talpas medvelány nem is nézte, merre vezet az ös-

vény, csak nekilódult, keresztül-kasul a bokrokon, rémült kiáltozásá-

val felverve a többi állatot.


