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a jószívű Mogyoróbokor

Nagyon forrón sütött a nyári nap, olyan eső előtti me-
leg volt. A kertben a növények a hosszú szárazság után 

nagyon várták az esőt. Kókadtan, szomjas levelekkel nézegettek 
felfelé, mikor nyílik meg az égi csatorna és kezdődik a frissítő 
zuhany. Nemcsak a növények, az állatok is nagyon várták már a 
hűsítő nyári záport.

Hátul a kert végében a mogyoróbokrok álltak. A középső, 
legnagyobb bokor tövében élt Csiga Csaba. A száraz időben jól 
elbújt a bokor tövében, és házának is a legmélyére húzódott. A 
nagy melegben inkább csak szundikált, amikor meghallotta a zá-
por zajait. Először messziről hallatszott, ahogy az ég dörög, majd 
megjött a vihar szele. Hatalmas erővel támadott, tépte, rázta a 
fákat, bokrokat. Ahogy erősödött a szél, úgy erősödött a meny-
nydörgés, majd lassanként minden csendesebb lett. Csiga Csaba 
kopogtatást hallott. Az esőcseppek kopogtak a házán. A zápor 
amilyen gyorsan jött, ugyanolyan gyorsan távozott. A fekete fel-
hők felültek a szél hátára és tovaszálltak. Csaba kibújt a házából, 
illetve hátára vette, majd lassan ahogy a csigák szokta, elindult 
sétálni. Közben újra kisütött a nap, és a mogyoróbokron a víz-
cseppek gyöngyszemekké váltak. 

A kis csiga felnézett a bokorra és csak most látta, hogy egy ma-
dárfészek van két vastagabb ág között. A többi mogyorón nem volt 
fészek, csak a fákon. Csaba furcsállta a dolgot és mivel igen kíván-
csi természet volt, ezért elhatározta, hogy megkérdezi a mogyorót.

– Szervusz, kedves mogyoróbokor! – köszönt illedelme-
sen-Szép időnk van!

– Szervusz, Csaba – mondta a bokor –, valóban nagyon szép 
időnk van. Kellett már ez a kis eső, igen csak szomjas voltam.
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– Igen, igen – mondta Csaba szórakozottan, aztán rákérde-
zett az őt érdeklő dologra: – Mondd csak, ki lakik az ágaid közt? 
Hogy került oda? A többi bokron miért nincs fészek? 

A mogyoróbokor megrázta a leveleit, ez náluk azt jelenti, 
hogy nevetnek.

– Várj csak! – mondta vidáman – egyszerre csak egyet kér-
dezz! De tudod, mit, inkább elmesélem az egész történetet, és 
akkor minden kérdésedre választ kapsz.

– Ugyanolyan nap volt, mint a mai – kezdte a mogyoróbo-
kor –, amikor a történet elkezdődött. Szépen sütött a nap és vár-
tuk, hogy jöjjön az eső. A zápor akkor is hatalmas széllel érkezett. 
A fák ágai meghajoltak a szél ereje előtt. A fecskék, akik a vihar 
előtt még egy jót lakomáztak a levegőben, most gyorsan menekül-
tek a tyúkólban lévő fészkükbe. Az én ágaimat is rázta szél úrfi, 
de szerencsére igen hajlékony vagyok, ezért még jól is esett a kis 
mozgás. Egyszer csak észre vettem, hogy egy kis madár menekül 
a szél elől. Kicsi volt és nem bírt a szél erejével, felkapta a vihar 
és vitte, mint a pihét!

Megsajnáltam a kismadarat, összefontam a gallyaimat, és 
elkaptam a repülő tollast. Szegényke rémülten kapaszkodott az 
ágaimba, én pedig egyre jobban körülöleltem, hogy megvédjem. 
A vihar akkor is gyorsan tovaszállt. Amikor kisütött a nap, a kis-
madár elkezdett hálálkodni.

– Nagyon köszönöm kedves bokor, hogy megmentetted az 
életemet – mondta.

– Ha te nem kapsz el bizonyára összetör a szél. 
– Ugyan – mondtam vidáman –, semmiség!
Most néztem meg jobban kis pártfogoltamat, egy sárgarigó 

volt. A tolla sok helyen hiányzott, csúnya, verzett kismadár volt.
– Mi történt veled, madárka? – kérdeztem.
– Ne is kérdezd! – kezdte a rigó szomorúan – tegnap elka-

pott a macska, miközben szállást kerestem és éppen leszálltam 
egy picit a földre. Szerencsére arra jött egy kisfiú, és a macska 
megijedt, elszaladt. De addigra már megtépte a tollaimat, sőt a 
torkomat próbálta átharapni. Ezért ilyen rekedtes a hangom. A 
kaland után megpróbáltam folytatni a szálláskeresést, de bizony 
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a gyümölcsfáknak nem kellettem ilyen csúnyán, rekedt hanggal. 
Hiszen egy fának büszkesége, ha egy madár fészket rak rá. Hát 
milyen büszkeség lennék én? Bánatosan repkedtem, ahogy ilyen 
kopott tollazattal lehet. Aztán jött a vihar és a többit már tudod. 

Nagyon megsajnáltam a csúnya kis állatot. 
– Tudod mit – mondtam – rakjál fészket az én ágaim kö-

zött! Van két szép erős ágam, biztosan megfelel.
A kis rigó örömmel mondott igent, és gyorsan felépült a fé-

szek is. Azóta kinőtt a tolla, és megjött a hangja is. Figyelj csak!
Csiga Csaba most látta, hogy egy szép kis sárgarigó repül a 

fészekbe és gyönyörű nótába kezd. Csak úgy zengett a kert vége! 
Csodálatos rögtönzött koncert volt, a kis csiga álmélkodva hall-
gatta.

– Ez gyönyörű volt – mondta Csiga Csaba –, a dal is a tör-
ténet is. Te nagyon barátságos mogyoróbokor vagy. Ugye leszel a 
z én barátom is? Bár én nem tudok énekelni.

– Amikor a barátom lett – felelte a bokor – a rigó sem tu-
dott szépen énekelni. Az igazi barátot nem a külső alapján kell 
keresni. Persze azért te igen helyes kis csiga vagy! Szóval legyünk 
barátok!

Csiga Csaba most már sokkal nyugodtabban ballagott vissza 
a bokor tövébe, mert tudta nagy barátja vigyáz rá.

– Tudod mit Nagyapó? – kérdezte Peti a mese után – vissza-
viszem Csabát a bokor alá, jó?

– Inkább hagyjad, hadd sétálgasson! – mondta nagyapó. – 
Téged meg várnak a barátaid.

– Csiga Csaba is a barátom – kiáltott vissza futtában a kisfiú, 
ahogy szaladt ki az utcára.


