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A vitéz kisegér

Volt egyszer kisegér, éppen akkora, mint egy almacsutka. A mamája 
figyelmeztetése ellenére gyakran kalandozott odakint.

Egy napon ismét útra kelt. Ahogy ment-mendegélt, egy-
szer csak egy hatalmas vízhez ért. Azt gondolta, hogy ez egy 
óriási, krokodilokkal teli tó, de ő bátran átkelt rajta. A kkor 
vette csak észre, hogy nem tó, hanem mindössze egy 
cipőnyomban felgyűlt esővíz volt.

Merészen lépkedett tovább az úton. A közelben két, 
egymással harcoló árnyékot pillantott meg. Nagyok voltak, 
a kisegér pedig azt hitte, hogy két morcos medve hada-
kozik egymással.

De ahogy közelebb ért hozzájuk, látta, hogy valójában 
két játszadozó hörcsöggel találkozott.

Mivel már estefelé járt az idő, gyors léptekkel elindult 
hazafelé.

A sötéttől nem félt, annál inkább a mamájától. Nagyon 
fáradt volt, de azért elmesélte a mamájának a kalandjait.

Az egérmama mosolyogva végighallgatta, majd ennyit 
mondott:

— Mikor nagyobb lesz a farkincád, te is bölcsebb leszel, kicsim!

The Brave Little Mouse

Once upon a time, there was a little mouse, no bigger than an apple core. Despite his grand-
mother’s warning, the little mouse would often venture outside.

One day he went out again. He walked and walked, until 
he reached a wide expanse of water. He thought it was 

probably a big lake, full of crocodiles, but he crossed 
it bravely. Then he realized the big lake was nothing 

more than a footmark filled with rain water.
He went bravely on his way. 
He saw two shadows nearby, that were fight-

ing each other. They were big, so the little mouse 
thought they were two grumpy bears having a 

quarrel. But when he drew nearer, he realized they were 
actually two hamsters playing.

Because it was starting to get dark, the little mouse hurried home. 
He was not afraid of the dark, but of his grandmother. He was very 

tired, but he told his grandmother of his adventures.
His grandmother listened to everything he had to say with a smile on 

her face, and then she told him:
“When your tail grows longer, you will grow wiser, my little one!”
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A nyúlhúsleves

Egyszer egy vadász egy nyúllal tért vissza a vadászatról. A 
nyulat odaajándékozta a barátjának. A barátja nagyon meg-

örült, és köszönetképpen meghívta ebédre a vadászt. Az ebéd olyan 
finomra sikeredett, hogy híre ment az egész környéken.

Másnap öt ember jelent meg a házigazda ajtajában, akik hallo ttak 
a fenséges ebédről, és meg akarták ismerni a vendéglátót.

— Kik vagytok? – kérdezte a gazda.
— Mi a barátod barátai vagyunk, akitől a nyulat kaptad. Épp erre 

jártunk és meg akartunk ismerni téged.
A házigazda behívta és megkínálta őket a nyúlhúslevessel.

Pár nap múlva megjelent kilenc ember az ajtaja előtt. Csodálkozva 
kérdezte tőlük:
— Hát ti kik vagytok, és mit akartok itt?
— Mi a barátod barátainak a barátai vagyunk, akitől a nyulat kaptad – 

mutatkoztak be.
Az ember udvariasan behívta őket, és asztalhoz ültette. Hamarosan egy tál sárga folyadékot tett az 

asztalra.
— Mi ez? – lepődtek meg a vendégek, hiszen nem erre számítottak.
— Ez a leves levesének a levese, amit abból a nyúlból készítettem, amit a múltkor a barátomtól kap-

tam – felelte a leleményes gazda.

The Hare Soup

Once a hunter came home from his hunt with a hare. He gave the hare to his friend. The friend 
was very pleased and, as a thank you, he invited the hunter over for dinner. The food was so 

good, that everyone in the neighborhood heard about it.
A few days later, five men who had heard of the delicious food and 

wanted to meet the host showed up on the man’s doorstep.
“Who are you?” asked the host.
“We are the friends of the friend who gave you the hare. We 

were just passing by and we wanted to meet you.”
The host asked them inside and offered them hare soup.
A few days later, nine people showed up at his door.  

Surprised, the man asked them:
“Who are you and what are you doing here?”
“We are the friends of the friends of the friend who 

brought you the hare,” they introduced themselves.
The man asked them inside, politely, and sat them down to 

eat. In a little while he put a bowl full of yellow liquid on the table.
“What is this?” asked the guests, surprised, as they were expecting something else.
“This is the soup I made on the soup I made on the soup I made on the hare I got a while ago from 

my friend,” answered the resourceful host.
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A mindentudó doktor

Egyszer egy parasztember megirigyelte az ügyvédek és 
bírók gondtalan életét. Vásárolt egy fehér parókát, és 

kifüggesztett egy táblát az ajtajára, amin ez állt: „Minden-
tudó doktor”.

Arra járt egy ember, akinek nem sokkal azelőtt ellopták 
a pénzét. Azt gondolta, hogy a mindentudó doktor 
biztosan tud segíteni neki kideríteni, hogy ki volt a 
tolvaj. Meghívta a doktort magához ebédre. 

Bejött a szolgáló az első fogással, és ekkor a 
„doktor” felkiáltott:

— Itt jön az első!
A „doktor” azt akarta mondani, hogy megjött az első fogás, 

de a szolgáló, aki nem volt más, mint az egyik tolvaj, azt hitte, leleplezték. Ré-
mülten ment vissza a konyhára, és többé nem is mert visszamenni, csak a társat küldte ki maga helyett. 

A második szolgáló, aki a másik tolvaj volt, behozta a második fogást.
A „doktor” megint felkiáltott:
— Íme, itt a következő!
Így nem maradt más hátra, minthogy a két szolgáló beismerje a tettét, hogy ők lopták meg a ke-

nyéradó gazdájukat. A ház ura rendőrkézre adta a tolvajokat, és bőségesen megjutalmazta a minden-
tudó doktort.

Doctor Know-All

Once upon a time, a peasant got jealous of the carefree life of the lawyers and judges. So he 
bought a white wig and hung a sign on his door, saying: ‘Doctor Know-All’.

A man whose money had been stolen not long ago happened to 
pass by. He thought that Doctor Know-All could certainly help 
him find the thief. So he invited him over for dinner.

The servant walked in with the first course of the meal and 
the ‘doctor’ cried out:

“Here comes the first!”
The ‘doctor’ meant to say that the first course had come, but the 

servant, who was none other than one of the thieves, thought he had 
been exposed. Frightened, he went back to the kitchen and didn’t dare 
come out again, so he sent his companion instead.

The second servant, who was the other thief, walked in with the second 
course. The ‘doctor’ cried out again:

“And here comes the second!”
The two servants had no other choice but to admit to their deed, that 

they had stolen the money from their master employer. The master of the 
house turned the two thieves in to the authorities and rewarded generously 

Doctor Know-All.


