
Szabó Tódor: Az őszi betakarítás 

 

Marci mókus és Matyi mókus még kis mókusok voltak, amikor eljött a betakarítás ideje. 

Szüleik fürgén ugráltak egyik ágról a másikra, testvéreik is hordták a sok fenyőmagot, 

mogyorót és gombát. 

Marci és Matyi hempergett az avarban, bújócskáztak, fogócskáztak. Nagyapjuk nem nézte jó 

szemmel a két kis unoka lustaságát, ezért egy jó kis kalandot tervezett. 

A nagyapa meghívta idős barátját, a pelét. Megkérte őt, hogy ijesszen rá a két kis 

gézengúzra. A terv az volt, hogy a két kis mókust tőrbe csalják, elviszik pele kuckójába,ahol 

feladatokat kell megoldaniuk, ha meg akarnak menekülni. 

A két kis mókus nagyon megijedt, amikor pele bácsi bezárta őket az odú egy sötét sarkába, A 

pele elmondta, hogy nem mehetnek haza, amíg nem teljesítenek három próbát. 

Az első próba az volt, hogy számolják meg, hány szem mogyoró van a szomszéd 

mogyoróbokron. A két kis mókus nézegette a bokrot balról is, jobbról is, de nem tudták 

megszámolni a mogyorókat. Panaszkodtak, hogy nem látják jól, mindig más lesz az 

eredmény. Az öreg pele azt javasolta, hogy szedjék le a mogyorókat, majd a földön 

könnyebben megszámolják. A kis mókusok így is tettek .A földön szép sorrendbe rakták, és 

meg is mondták a jó eredményt: összesen százhuszonöt mogyoró volt a bokron. 

A második próba az volt, hogy fenyőtobozokból építsenek egy szép nagy pelevárat. A 

mókusok el is mentek, és begyűjtötték a szebbnél szebb tobozokat. Jól elszórakoztak, mire 

megépült a vár, szép kerítéssel, négy balakkal. Pele büszkén fészkelődött benne. A jó illatú 

várban a földön szétterült a sok fenyőmag. 

A harmadik próba sem volt könnyű. Pele bácsi az kérte, hogy a mókusok hozzanak neki egy 

kosár gombát, majd hívják oda az erdő gombaszakértőjét, a vaddisznót. A mókusok fürgén 

gyűjtötték a gombát, s később felkeresték a vaddisznót. Útközben jól elbeszélgettek. a 

vaddisznó csak mesélt, csak mesélt a különböző gombafajokról. A mókusok megmutatták 

neki a kosarukat, melyért nagy dicséretet kaptak a gombaszakértőtől. 

Végül pele bácsi csengetett, mire egy szempillantásra ott termet az egész mókus család. Pele 

bácsi vendégül látta őket Marci és Matyi által gyűjtött mogyorókkal, fenyőmagokkal és 

gombákkal. A cslád jóllakott, de volt bőven mit eltenni a téli pihenés idejére is. 

Bezzeg a következő évben nem kellett noszogatni a két kis mókust, mert mentek maguktól is 

betakarítani az erdő kincseit. 

 


