
Őszi mese 
 
Egy szép őszi napon Süni Soma elégedetten tekintett végig éléskamrájának polcain. 
- Remek nyarunk és őszünk volt. Ennyi tartalékot még soha nem sikerült eltennem- állapította 
meg vidáman, mivel a kicsi kamra zsúfolásig volt piros almával, zamatos körtével és illatos 
szőlővel. 
- Talán meg se bírok ennyi gyümölcsöt enni- gondolta magában, és tovább szorgoskodott. 
Éppen még egy láda almát szuszakolt be a már meglévők mellé, amikor Ugri nyuszi érkezett 
látogatóba. 
 - Úgy látom, neked is nagyszerű termésed volt. Én is most pakoltam tele a kamrámat, és 
mondhatom, alig érek el a rengeteg sárgarépától és káposztától, nem is beszélve az óriási 
zellereimtől. Talán rá is fogok unni erre a finomságra. 
- Nahát, én is pont ezen gondolkodtam az előbb!- mondta a süni. 
- Mondd csak, mi lenne, ha cserélnénk? Én adnék neked gyümölcsöket, te pedig adnál nekem 
zöldséget. Így mind a ketten jól járnánk, és nem unnánk rá hamar a téli tartalékainkra. 
 - Ez aztán a pompás ötlet!- lelkesedett a nyúl, s már épp haza akart rohanni pár zellerért, 
amikor az egyik fa tetejéről Rágcsa, a mókus ugrott eléjük. 
-Hallottam, hogy miről beszélgettetek. Az a helyzet, hogy én is jó termést takarítottam be. 
Alig férek a sok diós-, mogyorós- és makkos zsáktól. 
Nem csereberélhetnék veletek én is? 
  
- Miért is ne?- mondta a sün.- Bár nekem még jobb gondolatom támadt! Mivel az összes 
erdőlakó több gyümölcsöt és zöldséget szüretelt, mint amennyit meg bír enni, ezért talán 
legjobb lenne, ha mindenki mindenkivel cserélgetne. Talán mások is örülnének ennek a 
lehetőségnek- folytatta, majd papírt vett elő, amelyre hatalmas betűkkel felírta; 
”Minden erdőlakónak! Holnap az erdei tisztáson csereberét rendezünk. Akinek fölösleges 
gyümölcse, zöldsége van, hozza el, és cserélje olyan termésre, amilyenre szüksége van!” 
  
- Lett is nagy izgalom a felhívásra, s másnap reggel a tisztás csak úgy nyüzsgött a sok 
erdőlakótól, akik ládából, zsákokból, szekerekről kínálták bőséges terméseiket. Soma almát és 
körtét vitt, Ugri rengeteg káposztát, a mókus pedig természetesen mogyorót. A vaddisznó egy 
zsák gesztenyét, a hörcsög búzaszemet, a rigó áfonyát hozott, de akadt ott napraforgómag, 
sütőtök, sőt még ízletes eperlekvár is. Mire dél lett, mindenki elégedetten pakolta össze a 
terméseiért elcserélt portékákat. 
  
- Ezt jól kigondoltad!- fordult Ugri Somához, miközben a szekerére pakolászott. - Van most 
már gesztenyém, gombám, makkom, és almát is kaptam. 
- Nekem pedig sikerült szert tennem sütőtökre és áfonyára- örvendezett a sün. - Így aztán nem 
kell aggódnunk amiatt, hogy ráununk a csemegékre. 
- Úgy bizony- helyeselt a nyuszi- S mivel mindenki elégedett, talán jövőre is 
megismételhetnénk az erdei csereberét. 
 Így is lett. Ezentúl az erdő lakói minden ősszel kicserélték fölösleges élelmüket egymás 
között, s valamennyien változatos termésekkel teli kamrával várták a hosszú téli napokat. 

  

  



Őszi mese-Osváth Erzsébet: A fecskerepülőtéren 

  A Nyár gondolt egyet és nagytitokban összecsomagolt. Elvitte az égről a kéket, a fákról a  zöldet, 

elvitte a virágok szép színes szirmát, a napsugarak melegét és elrepült messze tájak felé. 

  Az Ősz csak ezt leste. Mindjárt a Nyár helyére költözött, de nem egyedül. Magával 
hozta  barátait, a  mindig mérges Szelet és a hol pityergő, hol síró-rívó Esőt. 
  Hűvösre fordult az idő. A legöregebb fecskék nagygyűlésre hívták össze az öregeket, 
fiatalokat a fecskerepülőtérre, a villanydrótokra. 
  A fiatal fecskék szüleik körül csivogtak. Nem értették, micsoda nagy esemény van 
készülőben, bár hallották már a fecskerokonságtól emlegetni. 
  - Itt az ideje, hogy elköltözzünk. 
  De a kisfecskék, akik itt születtek, nem tudták elképzelni, hogy itt hagyják puha fészküket, a 
gyerekeket, akikkel egy fedél alatt laktak. Az ő ereszük alól repdestek ki és be fészkükbe, 
onnan kukucskáltak kíváncsian ki a fogócskázó, bújócskázó kislányokra, kisfiúkra. 
Megszerették őket, de a gyerekek is örültek nekik. A gyülekezés előtt nem sokkal azonban a 
kis fecskék furcsa dolgokat láttak, amikor bekandikáltak az ablakukon. Piros, kék, sárga 
táskákba könyveket, füzeteket rakosgattak. ”Talán ők is elköltöznek?” - gondolták a 
kisfecskék. Fecskemama akkor elmesélte nekik, hogy ilyenkor iskolába készülődnek a 
gyerekek, ahol - mondta büszkén - róluk is tanulnak. 
  - És mi hova költözünk? - kérdezték a kisfecskék. 
  - Figyeljetek csak, mindjárt megtudjátok - hangzott a válasz. 
  Valóban. A legöregebb fecske csendet kért és fecskenyelven érdekes dolgokat mondott a 
fiatal fecskéknek, amikor már megtelt a fecskerepülőtér: 
  - Ti, akik itt születtetek, nemsokára meglátjátok majd messze-messze másik hazátokat, a mi 
téli otthonunkat. Itt már hidegre fordult az idő- folytatta a bölcs öreg fecske-, és mi fecskék 
csak a meleget szeretjük, a napsugarat. Télen tollunk nem óv meg a hótól, fagytól, 
elpusztulnánk, ha itt maradnánk. Ott túl a tengereken, a másik hazánkban nyár van, amikor itt 
hideg a tél. Kék az ég, zöld a fű, simogató a napsugár. Ott is várnak, szeretnek minket a 
gyerekek. De nem leszünk hűtlenek ehhez a hazánkhoz sem. Amint meghalljuk a tavasz 
csengetését, visszatérünk ide, a régi fészkünkbe. 
  Az öreg fecske ezután elhallgatott. A fiatal fecskék elámultak azon, amit a másik hazáról, a 
tengerekről hallottak. Izgatottan várták már az indulás idejét. Nem kellett soká várniuk - mint 
egy titkos jelre - egyszerre repültek fel a fecskerepülőterekről-villanydrótokról, háztetőkről a 
fecskék. 
  Egyszer csak megpillantották lent a piros, sárga, kék hátitáskás kis iskolásokat, amint búcsút 
integettek feléjük a magasba. 
  - Gyertek vissza nemsokára! - kiáltották. 
  De ezt már nem hallották a messze magasan szálló fecskék. Barátságos, fodros felhők 
kisérték őket, vigyáztak rájuk hosszú útjukon. 
  
 


