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Gyönyörű napsütéses áprilisi reggel volt.
A többi állat még mély álommal aludt, amikor Marica, a mókus, már a
gyümölcsöt készítette a kiránduláshoz. Gyors szökkenésekkel rakta
nyírfaágacskákból fonott kosarába az érett almákat és körtéket, valamint a
mogyorót és egy kevés diót.

Bilo je divno sunčano travanjsko jutro.
Dok su ostale životinje spavale dubokim snom, vjeverica Marica pripremala je
voće za piknik. U košaru ispletenu od brezinih grančica brzim je skokom
stavljala dozrele jabuke i kruške te lješnjake i ponešto oraha.
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Tegnap ugyanis a mókus Bernivel a medvével tett sétából hazatérve, a
bejárati ajtónál egy gesztenyefalevelet talált, amelyen a következő üzenet
állt: „Meghívlak holnap délután kirándulásra és léggömb-eregetésre a
folyóparta.
Barátnőd Nina, a bagoly.“

Vjeverica je naime jučer, nakon povratka iz šetnje s medom Bernijem, ispred
kućnih vrata pronašla list kestena na kojemu je bila ispisana poruka: "Pozivam
te na piknik i puštanje balona na obali rijeke sutra u podne.
Tvoja prijateljica sova Nina."

4

Amikor Marica már majdnem a folyóparthoz ért, az erdőben az öreg juharfa
odujának mély hangja hallatszott, kopácsolásával Pero Kopács a harkály
jelezte a delet.
Kada je vjeverica već bila nadomak obale, šumom odjekne zvuk dubljenja
starog javora kojim je djetlić Pero Kljucalo označavao podne.
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A folyó partján a mókust, Berni a medve fogadta, aki egy nagy fűzöld színű
léggömböt és egy kisebb tölgyfalevélből készült sárkányt tartott a kezében,
ezt a másikat azért hozta magával, hátha valamelyik barátja elfelejt
léggömböt hozni a kirándulásra.

Na obali rijeke vjevericu je dočekao prijatelj medo Berni koji je u ruci držao
veliki zeleni balon i nešto manji zmaj napravljen od hrastova lišća, koji je ponio
u slučaju da je netko od njegovih prijatelja zaboravio svoj balon.
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- Berni, te egyedül vagy? – kérdezte a mókus a szemmel láthatóan dühös
medvét.
- Azt a száz mézesüvegét! Mindig mindenki késik! – brummogott válaszul Berni
- Hmmm… Furcsa! – mondta Marica, miközben díszes farkát tisztogatta a
levelektől.
- Mi a furcsa, Marica? Joško, Marko, Luka, Cicó, Lola és Nina mindig késnek.
Joškóról ezt nem is csodálom, mert … Várj csak! Nina sohasem késik. Sőt,
mindig előbb érkezik, még nálam is! – állapította meg a mackó, s leugrott a
tuskóról.
-Berni, samo si ti tu? - upita vjeverica naočigled ljutog medvjeda.
-Sto mu medova! Uvijek svi kasne! - gunđajući odvrati joj Berni.
-Hm... Čudno! - reče Marica dok je skidala lišće sa svoga kitnjastog repa.
-Što je tu čudno, Marice? Joško, Marko, Luka, Cica, Lola i Nina uvijek kasne.
Za Joška nije ni čudno jer... Čekaj! Nina nikad ne kasni. Naprotiv ona uvijek
dođe, čak i prije mene! - zaključi medo skočivši s panja.
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- Úgy van! – igazolta egy bólintással a mókus Berni észrevételét.
Míg Berni és Marica, Nina barátnőjük eltűnéséről tanakodtak, levélsusogás
hallatszott, majd Joško a sün hangja csendült fel, aki egy nagy, lédús piros
almát cipelt a hátán.
- Berni, Marica! – kiáltotta a kis Joško.
- Ki kiabál? – kérdezte Berni.
- Berni, nézz le. - felelte a sün.
-Upravo tako! - potvrdi Bernijev zaključak vjeverica.
Dok su Berni i Marica raspravljali o nestanku
prijateljice Nine, začuje se prvo šuštanje lišća, a
potom i glasić ježa Joška koji je na leđima nosio
veliku sočnu crvenu jabuku.
-Berni, Marice! - vikne maleni Joško.
-Tko to viče? - upita se Berni.
-Berni, pogledaj dolje. - odvrati ježić.
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- Ó, te vagy az Joško! – mondta nevetve Marica a mókus.
- Fiatalúr, miért késik? – kérdezte szigorú hangon Berni.
- Hosszú történet az medve bácsi. Időben indultam én. Úgy határoztam, hogy a
rövidebb úton jövök. Ismeritek a Szedres utcát? Na, ott kezdődtek az én
problémáim! Menet közben a léggömböm beleakadt a szeder tüskéjébe és
kilyukadt. Megpróbáltam megmenteni, de csak még jobban belegabalyodtam abba a
szerencsétlen szederbokorba. – magyarázta szomorú hangon Joško.
- Jól van, na. Te mindig valami bajba keveredsz. De most fontosabb problémánk
van… Nina… - kezdte el meséjét Berni.

-A to si ti, Joško! - kroz smijeh reče vjeverica Marica.
-Mladiću, zašto kasniš? - upita ga strogim glasom Berni.
-Duga je to priča, striček Medo. Krenuo sam na vrijeme. Odlučio sam ići prečicom.
Znate onu Ulicu kupina? Upravo su tamo počeli moji problemi! Dok sam šetao, moj
je balon zapeo u trnje kupine i probušio se. Pokušao sam ga spasiti, no samo sam se
još više upleo u te nesretne kupine. - žalosnim glasom objasni Joško.
-Dobro, dobro. Maleni moj, ti se uvijek nađeš u krivo vrijeme na krivom mjestu.
Sada imamo važniji problem... Nina je... - reče Berni.
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Miközben a medve a kialakult helyzet komolyságát próbálta ecsetelni, a
közelben Marko a nyúl apró lépései hallatszottak, aki két léggömböt tartott a
kezében, egy nagyobbat, rózsaszínű szív alakút és egy kisebbet, felhő
formájút, amelyet apró fehér virágok díszítettek.
- Mi volt Ninával? Megint túl korán érkezett? – kérdezte vidáman a nyulacska.
- Nina … - kezdte mérgesen magyarázni ismét a medve.
- Mi van Ninával? – hallatszott egyszerre több felől is, Luka az egér, Cicó a
macska és Lola a róka hangja.
Kada je medo nastojao objasniti ozbiljnost novonastale situacije ježiću i
vjeverici, začuju se sitni koraci zeke Marka koji je u ruci nosio dva balona,
jedan roza balon u obliku srca, a drugi, malo manji od prvog, u obliku oblaka
koji je krasilo sitno bijelo cvijeće.
-Što je bilo s Ninom? Opet je došla prerano? - veselo upita zečić.
-Nina je... - započne ponovno objašnjavati ljutito medo.
-Što je Nina? - začuje se zbor glasova miša Luke, mačke Cice i
lisice Lole.
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Az egér néhány fiatal, ízletes juharfa hajtást, Cicó a macska tejet és sajtot,
Lola a róka pedig mézet és egy érett földiepret hozott magával.
- Hát hol késtek ennyit?! – kérdezte az ujjával fenyegetőzve a medve.
- Hagyd most a késésünk okát… hanem, mondd, mi van Ninával? – válaszolt
bölcsen Lola a róka.
- Nina eltűnt! – mondta búsan a medve.
- Eltűnt? – jajdult fel egyszerre Marko a nyúl, Luka az egér és Cicó a macska.
- Igen. Nina eltűnt! – ismételte még szomorúbb hangon Berni.
- Azonnal meg kell keresnünk! – mondta határozottan a mókus.
Miš je ponio nekoliko ukusnih listova mladog javora, mačka Cica mlijeko i sir, a
lisica Lola med i jednu dozrelu jagodu.
-Pa gdje ste vi do sada?! - upita ih medo mašući prijeteći prstom.
-Pusti sada naš razlog kašnjenja... Reci, što je s Ninom? - odvrati mu mudro lija
Lola.
-Nina je nestala! - reče tužno medo.
-Nestala? - zavape u isti glas zeko Marko, miš Luka i mačka Cica.
-Da. Nina je nestala! - ponovi medo Berni još tužnijim glasom.
-Moramo je smjesta potražiti! - reče odlučno vjeverica.
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- Hát akkor mire várunk? – mondta vékonyka hangjával Joško a sün.
- Úgy van! Gyerünk! – kiáltották kórusban az
egér, a róka és a mókus.
- Várjatok! – mondta a medve.
- Hova megyünk először? – morfondírozott
Marko a nyúl.
- Várjatok! – ismételte Berni.

-Što još čekamo? - upita sitnim glasićem jež
Joško.
-Tako je! Idemo! - zborno poviknu miš, lisica i
vjeverica.
-Čekajte! - reče im medo.
-Kamo prvo idemo? - gunđajući reče zeko Marko.
-Čekajte! - ponovi Berni.
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A társaság azon vitatkozott merre mehetett Nina, miközben a medve azt
próbálta elmagyarázni, hogy az eltűnt állatok keresése sokkal komolyabb
folyamat, mint ahogy az első látásra tűnhet.
- Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát! Csend legyen! Hallgassatok ide
mindannyian! – brummogta mérgesen Berni.
- Na végre! Hallgassatok most rám! Ez egy komoly helyzet! Nina sosem késik,
de nem is hagyja el az erdőnket. – szögezte le a medve.
- Ez azt jelenti, hogy Nina itt van valahol? – kérdezte félénken Luka az egér.
- Így van Luka. A barátnőnk valahol itt van az erdőben. – felelte Berni.
Društvo je nastavljalo raspravljati kamo bi Nina mogla otići dok im je medo
pokušavao objasniti kako je proces traženja nestalih životinja složeniji nego
što se čini na prvi pogled.
-Sto mu medova i pčela! Tišina! Slušajte pažljivo sada svi! - zagrmi ljutito
Berni.
-E, tako! Slušajte sada! Ovo je ozbiljna situacija. Nina nikada ne kasni, a
ni ne napušta našu šumu. - iznese medo svoje zaključke.
-Znači, Nina je ovdje negdje? - plaho upita miš Luka.
-Tako je, Luka. Naša prijateljica je tu negdje u šumi. - odgovori Berni.
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- Csak megtaláljuk a sötétség leszállta előtt – mondta szomorúan a nyuszi.
- Miért a sötétség előtt? – kérdezte kíváncsian Lola a róka.
- Markonak igaza van! Meg kell találnunk Ninát az éj leszállta előtt. Pero a
harkály esőt jósolt ma és holnap estére – szögezte le Marica.
- A terv a következő… Lola, Luka és Marko, ti járjátok be a Szeder utcát és a
Hársfa utcát, Joško, Marica és Cicó pedig a Tölgyfa utcát és a Napsugár
völgyet. – parancsolta határozott hangon Berni.
-Samo da je nađemo prije noći. - reče tužno zeko.
-Zašto prije noći? - upita radoznalo lisica Lola.
-Slažem se s Markom! Ninu valja naći prije večeri. Djetlić Pero je
najavio kišu za danas i za sutra u večernjim satima. - zaključi Marica.
-Ovako ćemo... Lolo, Luka i Marko, vi obiđite Ulicu kupina i Ulicu lipa, a Joško,
Marice i Cico, Ulicu hrasta lužnjaka i Dolinu sunca. - reče jasno i glasno Berni.
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- És te merre mész Berni? – kérdezte a sün.
- Ne félj, Joško! Én elmegyek Trenko a pók barlangjába, mert Nina azt mondta
valamelyik nap, hogy Trenko meghívta egy csésze friss hársfa levélre és málna
sütire. – felelte elmosolyodva a nagy mackó.
- Akkor rendben van, induljunk máris.
Már későre jár! – kiáltotta mérgelődve Marica a mókus.

-A, kamo ćeš ti, Berni? - upita ga ježić.
-Ne brini, Joško! Obići ću špilju pauka Trenka jer je Nina neki dan rekla kako
ju je Trenko pozvao na šalicu svježe ubrane lipe i na kolač od malina. - kroz
smiješak odvrati veliki medo.
-Dobro, hajdemo odmah. Već je kasni sat! - ljutito poviče vjeverica Marica.
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A társaság elindult kideríteni hova is tűnhetett barátnőjük a bagoly.
Bekukkantottak az erdő minden zugába, felemeltek minden tölgy és gesztenye
levelet, megkérdeztek mindenkit, akivel találkoztak nem látták-e Ninát, de
semmi nyomát nem találták.
- Nina, hol vagy? – esedezett a kis sün.
- Nina, Nina! – kiáltozta sírós hangon Cicó a macska.
- Na jól van, de merre lehet? – kérdezte Lola a róka.
Društvo je pošlo u čudnovatu potragu za prijateljicom sovom. Pregledali su
svaki kutak šume, nadigli svaki list hrasta i kestena, upitali sve poznanike jesu
li vidjeli Ninu, no njoj nije bilo ni traga.
-Nina, gdje si? - zavapi maleni jež.
-Nina, Nina! - poviče plačljivim glasom mačka Cica.
-No, dobro gdje bi mogla biti? - upita se lisica Lola.

19

20

Néhány órás hiábavaló kutatás után a társaság Nina odújánál gyűlt össze.
- És most mit csinálunk, Berni? Nináról még mindig nincs semmi hír, semmi
nyom? – kérdezte a mókus.
Miközben a társaság megpróbálta kideríteni, hogy hová tűnhetett Nina
barátnőjük, vidám énekszó hangzott fel.
- Milyen énekszó ez? - kérdezte Luka az egér.

Nakon nekoliko sati uzaludnog traženja društvo se sastalo kod Ninine duplje.
-Berni, što ćemo sada? Nini još uvijek nema ni glasa ni traga? - upita vjeverica.
Dok je društvo nastojalo saznati gdje bi im prijateljica Nina mogla biti, začuje
se veselo pjevušenje.
- Što se to čuje? - upita miš Luka.
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- Ismerős nekem ez a hang, meg a dal is! – mondta zavartan Joško a sün.
- Várjatok csak egy kicsit! De hiszen ez… - makogta Berni.
- Ez Nina! – kiáltották vidáman egyszerre.
A bagoly csodálkozva nézett végig rajtuk, majd megkérdezte: - Hát ti, mit
kerestek itt mindannyian?
- Téged kerestünk! – válaszolta a róka.
- Engem? Mi a manó! Hát, de miért? – kérdezte zavartan a bagoly.
- Azt hittük eltűntél! – magyarázta Berni a medve.
- Eltűntem? Én? Miért? Hát ezt meg honnan szedtétek?? – kérdezte még
jobban csodálkozva a bagoly.
- Igen, te! – ismételte mérgelődve Lola.
- Bolondgombát reggeliztél, Lola? Miért tűntem volna el? – kérdezte dühösen
Nina a rókát.
- Nina, hol voltál egész idő alatt? – kérdezte könnyein keresztül Marko.
- Poznat mi je taj glas, a i pjesmica! - reče zbunjeno ježić
Joško.
- Čekajte malo! Pa to je.... - zamuca medo Berni.
- To je Nina! - veselo će svi u glas.
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Sova ih u čuđenju pogleda, a potom reče: - Što vi svi radite ovdje?
- Tražili smo te! - odvrati joj lisica.
- Mene? Žira mu! Zašto? - zbunjeno će sova.
- Mislili smo da si nestala! - objasni medo Berni.
-Nestala? Ja? Zašto? Pa što je vama? - upita ih sova u još većem čuđenju.
-Da, ti. - ljutito ponovi Lola.
-Jesi li doručkovala lude gljive, Lolo? Zašto bih nestala? - bijesno upita Nina
lisicu.
-Nina, gdje si bila cijelo ovo vrijeme? - kroz suze upita Marko.

24

- Jól van, jól van. Nyugodjatok le mindannyian. Majd én mindent elmagyarázok
neki. – mondta Marica a mókus.
Miután a mókus aprólékosan elmesélte a kutatás minden részletét, a bagoly
csak elmosolyodott.
- Neked ez nevetséges, Nina? – kérdezte Cicó.
- Ti azt hittétek, hogy eltűntem? – kérdezte a bagoly mosolyogva.
- Igen! – felelték kórusban a barátai.
-Dobro, dobro. Smirite se svi. Objasnit ću joj sve. - reče vjeverica Marica.
Nakon što joj je vjeverica potanko objasnila svaki trenutak i djelić potrage,
sova se samo nasmiješi.
-Što je smiješno, Nina? - upita ju Cica.
- Vi ste mislili da sam nestala? - upita ih smiješeći se sova.
- Da! - odvrate joj prijatelji.
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- Látom, hogy Brzić mosómedve, a postás, megint összekeverte a napokat. Még
tegnapelőtt átadtam neki a meghívókat a kirándulásra és léggömberegetésre a
Hosszú folyó partján. – mesélte nekik Nina.
- Akkor a kirándulás tegnap volt? – kérdezte zavartan a mókus.
- Igen, két órát vártalak benneteket tegnap a folyóparton. – mondta
szomorúan a bagoly.

- Vidim da je poštar Rakun Brzić ponovno pomiješao dane. Pozivnice za izlet i
puštanje balona pokraj rijeke Duge predala sam mu još prekjučer. - obrazloži
Nina.
-Znači piknik je trebao biti jučer? - upita zbunjeno vjeverica.
- Da, jučer sam vas čekala dva sata na obali. - reče
žalosno sova.
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És tényleg, Brzić gyakran összekeverte a nap óráit és perceit, úgyhogy Dinko
szöcske az új házához szükséges illatos babérlevél küldeményt, amelyet
minden nap dél körül kapott, csak este kapta meg. Azonban az erdő állatai nem
vették zokon, nagy türelemmel várták a küldeményeiket.

Doista, Brzić je često znao pomiješati sate i minute, tako bi skakavac Dinko
prijeko potrebnu pošiljku mirisnih lovorovih listova za izradu nove kuće, koju
inače preuzima svakim danom u podne, dobio tek u navečer. No, šumske
životinje nisu mu to uzimale za zlo, već su s velikim strpljenjem
čekale na svoje pošiljke.
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- A csirkecombját neki! Megint ez a Brzić! Egyszer még a fejét is elhagyja
valahol! – kiáltotta hangosan Lola.
- Hmm… Vizsgáljuk ezt meg közelebbről, Brzić szokott ugyan késni egy-két
órát, de még sosem késett két napot! – szögezte le Marica.
- Szegény Brzić, biztosan valami baj történt vele! – jajdult fel Cicó.
- Nyugodjatok le, különösen te Lola! Brzić biztosan csak fáradt. Tudjuk
mindannyian, hogy rengeteg dolga van és hogy az erdőnk is hatalmas. – mondta
Berni
- Most csak az a fontos, hogy megtaláltuk Ninát! – cincogta Luka az egér.
Egy pillanatra csend lett a barátok között.

-Piletine mi! Opet taj Brzić! Jednom će i glavu negdje
zaboraviti! - poviče glasnije Lola.
-Hm… Istinu na stol, Brzić zna kasniti sat ili dva, ali nikada nije kasnio dva
dana! - zaključi Marica.
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-Jadan Brzić, sigurno mu se nešto loše dogodilo! - jadno će Cica.
-Smirite se, posebno, Lolo, ti! Brzić je samo umoran. Znamo svi jako dobro da
ima posla preko glave i da naša šuma nije mala. - reče Berni.
-Sada je samo bitno da smo pronašli Ninu! - izusti miš Luka.
Na trenutak nasta muk među prijateljima.
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Marica mókus állandóan kócos farkát fésülgette; Luka az egér egy
sajtdarabkát rágcsált, amit Cicó a macska hozott; Lola a róka Nina odúja előtt
repdeső szentjánosbogarakat nézte, Marko egy könnycseppel a szemében a
teli kosár sárgarépára meredt, míg Joško, Berni, Nina és Cicó az erdei
patakból tükröződő telihold fényét figyelték.
Vjeverica Marica češljala je svoj vječno razbarušen rep; mišić Luka grickao je
komade sira koje je donijela mačka Cica; lisica Lola promatrala je krijesnice
koje su okupile oko Ninine duplje, Marko je sa suzom u oku gledao u košaru
punu mrkvi, dok su Joško, Berni, Nina i Cica promatrali odraz svjetlosti punog
mjeseca u šumskom potočiću.
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- Az ügyet lezártuk! A kirándulás… - kezdte kedvetlenül Marko a nyúl.
- A kirándulás feledhetetlen volt! – kiáltották mindannyian kórusban.
Miután Nina eltűnésének titokzatos esete megoldódott, a mi kis társaságunk a
telihold fénye mellett, késő estig beszélgetve fejezte be a hosszú, de
különösen izgalmas és feledhetetlen napját.
- Slučaj je riješen! A izlet.... - bezvoljno će zeko Marko.
- A izlet je bio nezaboravan! - svi će zajedno u glas.
Nakon što je misteriozan slučaj nestanka sove Nine bio riješen, naše je
društvo završilo dug, a posebno uzbudljiv i nezaboravan dan uz čašicu
razgovora koji se nastavilo dugo u noć pod okriljem punog Mjeseca.
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Kisszótár
Mali rječnik
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

erdő -šuma
állat - životinja
bagoly -sova
mókus - vjeverica
nyúl - zec
sündisznó - jež
medve - medvjed
macska - mačka
egér - miš
róka - lisica
★ mosómedve - rakun
★ mogyoró - lješnjak

★
★
★
★

★ folyó - rijeka
★ alma 
- jabuka
★ sajt 
- sir

hónap - mjesec
barát - prijatelj
pók - pauk
sütemény -kolač

★ léggömb- balon
★ szív - srce
★ felhő- oblak
★ nap - sunce, dan
★ este- noć

★ tej - mlijeko
★ körte - kruška
★ dió - orah
★ folyópart - obala rijeke
★ fa - drvo

