
 

Csizmás Ágnes: A Moha erdő összefog 

 

– Figyelem, figyelem! – rikácsolta egy hangosbemondó hangját utánozva Szilvia, a szajkó. – A Moha erdő lakói 

gyülekezzenek a Gomba-háznál! Sürgős megbeszélés! – Majd, mivel az erdő melletti faluban más hangokat is 

megtanult utánozni, dalolt néhány ismert dallamot, és kukorékolt egyet. 

– A felét sem értem annak, amit ez a madár mond – mormogott a lyukból kimászva Róka koma, akit a rendkívüli 

események mindig vonzottak, így máris útra kelt. 

A hangyakirálynő legmegbízhatóbb felderítőjét küldte a házhoz, és Évike, a szelíd szemű őz néhány szökelléssel 

szintén ott termett a találkozóhelyen. A gomba csodálatos módon olyan nagyra nőtt, hogy a cincérek szorgos munkája 

eredményeképpen a belsejében akár még a nagyobb állatok is elfértek. Persze azért volt, aki mindig kívülről hallgatta a 

beszélgetést, mint például Rézi, a jámbor vaddisznó. Részben azért, mert nem fért volna be, részben pedig, mivel 

gyakori dagonyázásai miatt igen erős sárszagot árasztott. Igaz, így barátai mindig tudták, hol jár. Kívülről hallatszó 

csámcsogása még a nappalozást rosszul bíró Bagoly ásítását is elnyomta. 

– Barátaim, örülök, hogy mindannyian itt vagytok a lezajlott nehéz árvíz után! – kezdte máris mondandóját Bagoly. 

– Értesültem róla, hogy a mókuscsalád odúját rejtő fa, amely épp a folyó mellett állt, az árvíz áldozata lett. Annyira 

elkeseredtek, hogy most is a közeli nagy mohás kövön itatják az egereket. A családfő, Marci mókus megsérült, felesége 

pedig a rakoncátlan kismókusokat próbálja egy helyen tartani, így nem képesek gyorsan új otthont keresni maguknak. 

Úgy gondolom, segítenünk kell rajtuk, ahogyan ők is oly sokszor adtak kamrájukból élelmet a rászoruló állatoknak. 

Kinek van ötlete? – nyomott el egy újabb ásítást az álmatag, de bölcs Bagoly. 

Nagy csönd lett. Senki sem jelentkezett. Bagoly félálomba merült. 

– Hát, én nem tudom, mit tudnék segíteni a mókuscsaládnak – mondta Évike, az őzike bizonytalanul. – Ha adok 

nekik egy kis falevelet meg gyümölcsdarabokat, az nem sokat jelent… 

– Szívesen segítenék – mondta a jóra törekvő róka –, de semmi sem jut az eszembe. Annyit tudok vállalni, hogy 

kihagyom az otthontalan mókusokat a vacsorámból. Talán örökre – tette hozzá sóhajtva, mert ez már kicsit nehezebb 

elhatározás volt. 

– Mi csak morzsákat, kis darabokat tudunk szállítani, nem hiszem, hogy az túl sokat segítene nekik – csatlakozott a 

dologhoz kedvetlenül a helyi hangyamegbízott. 

– Káár! – utánzott viccelődve egy másik hangot Szilvia, a szajkó, mire Bagoly kizökkent a félálomból. 

– Hu-húha! – ásította. – Ha jól hallom, mindenki azt mondta el, miért kevés az ő segítsége. Nagy bajban azonban 

nem a nagy segítséget kell keresni, hanem a kicsit. Ha mindenki tesz valamit, a mókuscsalád biztosan megmenekül. 

Kintről nagy horkantás hallatszott. Ez Rézi, a vaddisznó részéről annyit jelentett, hogy valami bölcset hallott. Lassú 

beszéddel szólásra nyitotta félig telt száját: 

– Én szívesen szállítok bárkit és bármit. Így útközben a mocsaras részeken nem fognak elsüllyedni a dolgok. Tudok 

egy jó makklelőhelyet is. Úgy tudom, Marciék főleg mogyorót és makkot tartottak az odújukban. 



 

– Máris felírom – mondta a szajkó elismerően, és csőrével egy kéregdarab belsejére kezdett jegyzetelni. – Szállítás 

és makkok: Rézi. 

– A kidőlt fa helyett ajánlok egy másik hasonlót, a tisztástól nem messze, de a folyótól távolabb. Kikémlelhetem, 

hogy ott biztonságos-e a mókusoknak – tette hozzá ravaszul a róka, utalva arra, hogy természetesen más ragadozó 

állatokra gondol. 

– Nagyon jó, az közel van a bolyhoz! – kiáltott a hangya. – Akkor a katonáink gyümölcsdarabokat visznek a fához! 

– Várjatok csak! – gondolkodott Évike. – Marciék odúban laktak. Van abban a fában odú? 

– Ismerem az odúkészítő verseny győztes fakopáncsát! – jelezte Szilvia büszkén, azonnali megoldásként. – Ha 

idehívom, néhány óra alatt elrendezi a dolgot. Főleg ha a fa kérgében finom falatokat is talál. Már írom is tovább: fa, 

odú, élelem. 

– Ohó! – mondta Bagoly egy újabb megoldandó dolgot találva. – Egy üres odú még elég kényelmetlen, főleg 

kismókusokkal. Be is kellene rendezni ahhoz, hogy ott lakhassanak! 

– Én sok növényszárat és levelet tudok hozni, amivel puhává és otthonossá varázsolhatjuk a belsejét! – kiáltott 

Évike, és nagyon örült, hogy ő is tehet valamit. 

– Nos, barátaim – mondta ünnepélyesen és álmosan Bagoly –, azt hiszem, ti is látjátok, hogy együtt igenis 

segíthetünk Marci családjának. Jó munkát kívánok, szürkületkor találkozunk! Remélhetőleg kipihentebben – tette hozzá 

magának, és elrepült. 

A Moha erdő kedves lakói máris jókedvűen munkához láttak, és a nap végére mindent elrendeztek. Szürkületkor egy 

meglepett mókuscsalád csusszant le Rézi sáros hátáról. A tisztás melletti egyik fa körül már várta őket az összes állat, 

aki aznap összefogott a segítésükre. 

– Mi történt, miért hoztál minket ide? – kérdezte Marci mókus Rézitől, sejtve, hogy itt valami nagy meglepetés 

készül. 

– Apa, nézd! – mutatott fel az előttük álló fára az egyik kismókus.  

Marci és családja egy pillanatig habozott, majd gyors ütemben felszaladt a fára, ahol a frissen kivájt, puha, 

komfortos odú fogadta őket. A kismókusok kurjongatva vetették bele magukat a falevélből készült ágyakba, és szinte 

azonnal megtalálták a berendezett kamra makktartalékait. Máris vidáman ropogtatták a csemegét.  Szüleik leugráltak a 

fa alatt várakozó segítő csapathoz, és örömkönnyekkel küzdve mondtak köszönetet barátaiknak. Aznap minden állat 

mosolyogva ünnepelt. Boldogok voltak, hogy átélhették: akármilyen kevésnek tűnik, amit adnak, együtt akár életeket is 

menthetnek vele. Így az árvíz utáni nap nemcsak a mókuscsalád új otthonának, hanem a Moha erdő összefogásának 

születésnapja is lett. 

– Ez pedig, barátaim – tette hozzá hosszú és szép beszéde végén a bölcs Bagoly –, nem kevés, hanem sok! Hu-hú, 

nagyon is sok! 

 

 

 


