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FARKAS ERZSÉBET 

 
Együtt mindent legyőzünk 

 
Az állatok békésen éltek az otthont adó erdő védelmében. Dús 

lombkoronák, és a sok bokor termése biztosították az ott élők 

táplálkozását. Sajnos ez a béke életveszélybe került, amikor az 

ember megjelent a területen. Egyre több fát vágtak ki, ezért sok 

állat elveszítette a rejtekhelyét.  

Egyre beljebb kellett menekülniük az erdőbe. Ezért elhatároz-

ták, hogy félreteszik a különböző fajok közt néha előforduló el-

lentéteket, és összetartva elmennek új otthont keresni, de tudták, 

hogy békés vidéket egyre nehezebb találni, mivel az ember 

mindenhol pusztít. A sok erdőtűz is fenyegette az ott élőket. 

Összegyűltek kicsik-nagyok, hogy megvitassák, mit tegyenek. 

Eldöntötték, hogy keresnek olyan helyet, ahol biztonságban él-

hetnek. Fájó szívvel indultak útnak, féltek, vajon találnak-e va-

lahol olyan helyet, ahol boldogok lehetnek. Az erdő szélére érve 

még egyszer hátranéztek, s aztán szomorúan mentek tovább. 

Érezték, hogy egymásra lesznek utalva. Tudták, nem lesz köny-

nyű megtalálni a megfelelő helyet, amit otthonuknak érezhet-

nek. A hosszú úton haladva sok akadályba ütköztek. Forrón 

perzselt a nap, ezért sokat szenvedtek a szomjúságtól, és az éle-

lem is kevés volt. A fáradtságtól nehezen tudták kikerülni a sok 

kidőlt fát. Egy szegény őzike beleesett egy csapdába. Megijedt, 

azt hitte, soha nem kerül ki onnan, de a medve segített neki úgy, 

hogy odagörgetett egy kidöntött fát, amire felmászott az őz, így 

megmenekült. Ahogy tovább mentek, újabb csapda állta útjukat. 

Ezúttal a medve lépett bele a hálóba, amit az emberek raktak ki, 

hogy azzal állatot fogjanak. A mókus azonnal a segítségére sie-

tett, nyugtatta a medvét: „Ne félj, kiszabadítalak!” Addig rágta 

a hálót, amíg a lyukon ki nem fért a medve. Tovább indultak, de 

érezték, hogy ilyen fáradtan nem jutnak messzire, ezért úgy 

döntöttek, megpihennek. Másnap napfelkeltekor ébredtek, és 

indulhattak tovább. Sok erdőt, mezőt hagytak el, ott élésre egyik 
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sem felelt volna meg. Kezdték feladni a reményt, hogy megta-

lálják egyszer az igazi otthont, ahol nem kell félniük az embe-

rek tevékenységeitől. 

Elértek egy útelágazáshoz, s azon gondolkodtak, merre menje-

nek tovább. A könnyebbnek látszó utat választották, de meg-

bánták, mert átláthatatlan, bozótos területre vitte őket, ahol kép-

telenek voltak még előre jutni is. Megtanulták, hogy nem min-

dig az a jó, ami könnyűnek látszik, sokszor a nehezebb út vezet 

a célhoz. Így visszatértek az elágazásig, és elindultak a másik 

irányba. Ez az út is tele volt nehézségekkel, göröngyökkel, he-

gyekkel, völgyekkel. Egymást biztatták, hogy „Gyerünk, men-

jünk, talán már nincs messze az a hely, amit keresünk!”  

Felértek egy magas hegyre. Csodálatos táj tárult eléjük. Hatalmas 

erdő, nagy fákkal és ígéretes bokrokkal hívogatta őket. A látvány 

erőt adott az állatseregnek, hogy elérjenek addig az erdőig. Oda-

értek, és alig hittek a szemüknek, közelről még szebb volt, és tele 

mindenféle terméssel, magvakkal, gyümölccsel. Letelepedtek és 

benépesítették az új otthonukat. Megegyeztek, hogy mindig ösz-

szetartanak, bármi történjen is ezután. Ezzel az új hellyel nem-

csak otthont találtak, de örök barátok is maradtak, megtanulták, 

hogy együtt minden nehézséget és rosszat legyőzhetnek.  

 
Remény 
 

Hosszú út van már mögöttem 

Nem tudom mennyi van még előttem 

A múltban sok volt a vakvágány 

A jövőben nem tudhatom mi vár rám 

Szeretném megtalálni azt az utat 

Amely végre örömet és boldogságot ad 

Mert eddig csak pokoli utakon jártam 

És mindenhol csalódtam e világban 

Jó lenne azt az ösvényt megtalálni 

Ahol már nem bánt meg senki 

Talán megtanulok újra nevetni 

És az emberekben újra megbízni 
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Egy süni története 

 

Csodálatos napsütésre ébredve úgy gondoltam, jó lenne sétálni 

az erdőben, amely nincs messze. El is indultam, és hamar elér-

tem az erdő széléhez. A fák nagyon magasra nőttek, s eltakarták 

a napot. Befelé menve az erdő sötétsége vett körül. Nagyon fé-

lelmetes volt. Egyszer csak furcsa hang ütötte meg a fülemet. 

Mentem a hang felé, míg egy árokhoz értem, benne sírt fájdal-

masan egy süni. Kivettem a gödörből.  

Úgy látszott, hogy nem sok élet van benne. A tüskéi is el voltak 

gyengülve. Gyorsan hazarohantam vele. Kiabáltam a családomnak: 

– Gyertek ide, nézzétek, mit hoztam! 

Nem örültek, ahogy én azt vártam.  

– Miért hoztad haza ezt a sünit? Úgysem fog ő már meggyó-

gyulni, csak a gond lesz vele! 

– Én legalább mindent megtettem érte – válaszoltam –, nem fog 

gyötörni a lelkiismeret.  

Betettem egy ládába. Szegény nagyon megsebesült. Ki tudja, mi-

óta volt a gödörben, biztos kiszáradt, éhes, a fák gyökerei is meg-

sebesítették. Adtam neki tejet és almát, bekötöztem a sebeit. 

Minden nap ápoltam, míg azt nem láttam, már egészséges. Úgy 

gondoltam, itt az ideje visszavinni az erdőbe, ahol találtam. Fel-

emeltem, és a hegyes tüskéi megszúrták a kezem. Ennek örültem, 

mert ez is azt bizonyította, hogy meggyógyult. Ruhába tettem, 

hogy ne szúrjon, és elvittem az erdőbe. Majd kis idő múlva újra 

furcsa hangot hallottam az udvarról. Kimentem, hogy megnéz-

zem, mi ez a hang. Meglepetésemre ott volt a süni, körülötte ki-

csinyei. Igazán meghatódtam. Bekiabáltam a családomnak: 

– Gyertek ki, nézzétek, ki van itt! Ez a süni nagyon hálás, és há-

lája jeléül elhozta bemutatni a kis családját.  

Körbeálltuk, és együtt örültünk nekik, hogy a kis süniknek nem 

kell az anyjukat elveszítve élniük. Én csak annyit mondtam: 

„Látjátok, nem szabad feladni a reményt, és nem szabad senki-

ről és semmiről lemondani, mert történnek még csodák ebben a 

világban!” Remélem, hogy ez a kis sünicsalád boldogan fog él-

ni, bajoktól mentesen. 


