TERSÁNSZKY JÓZSI JEN
MISI MÓKUS KALANDJAI
Els fejezet


Misi Mókus az erd egyik HATALMAS fájának tágas, kényelmes odvában született négy
kistestvérével együtt. volt közöttük a legvirgoncabb, a legnagyobb. Azonkívül volt még egy
különös ismertet jele: a farkincája fekete volt.






Van ugyan mókusfajta, amelyiknek fekete szín a bundája, ám Misi családja a vörös
mókusokhoz tartozott. Azoknak pedig legfeljebb a ragyogó, élelmes szemük fekete, minden
tagjukat szép, rozsdavörös sz rzet fedi.
Mókus anyó gyöngéden, szeretettel táplálta, babusgatta kicsinyeit. Hogyha nagyon
ny gösködtek, Mókus anyó buzgón fújta nekik az srégi mókusaltatódalt:
TÖRVE JÓ A DIÓ, MOGYORÓ,
TEREM ITT AZ ERD N MILLIÓ,
AZÉRT TEREM OLYAN SOK,
HÍZZANAK A MÓKUSOK.
Mókus apó is ott sürgött az odúban az újszülöttek körül. Így vette észre Misi fia fekete szín
farkát. Bizony elh lt kissé.
- Ejnye, hát ez micsoda? - kérdezte Mókus anyót. - Ennek a kölyöknek nem olyan a farka,
mint a többinek.
- Hát aztán! Mi bajod van vele? Így született az édeském - felelte Mókus anyó.
- De hát arra nem gondolsz, hogy ki fogják nevetni, az összes mókus a fekete farka miatt? És
bennünket is! - pattogott most már ingerülten Mókus apó. - Én ezt nem t röm el. Vagy
levágom ennek a kölyöknek a farkát, vagy befestem vörösre!
- Hogyisne! - sikoltozott Mókus anyó. - Nem engedem bántani legaranyosabb kicsikémet. Aki
kineveti, vagy éppen hozzányúl, azt úgy megharapom, hogy egész életében megemlegeti.
Tudni való, hogy minden édesanya körömszakadtáig védi a kicsinyét. Hát erre Mókus apó is
meghunyászkodott kissé.
- De valamit mégiscsak ki kell találnunk, hogy elhárítsuk e miatt a hibás farkszín miatt a
kellemetlenséget a gyerk cr l és magunkról.Gondolkozz csak!
- Ez igaz - hagyta helyben Mókus anyó, aztán töprenkedésbe merült egy darabig.
- Hát mire való az erd tudós mókusa, Rókus Mókus bácsi? Hívjuk ide, és folyamodjunk
hozzá tanácsért.
- Ez már okos beszéd! - hagyta rá feleségére Mókus apó.
Azzal rögtön intézkedett, hogy az erd tudós mókusát, Rókus Mókust kerítsék el .


























