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Már este volt, amikor valaki bekopogott a cickányok 
házába.
– Anya, ki ez? – a Kiscickány megijedt.
Anya bátran kinyitotta az ajtót. A küszöbön két erdei 
egér volt: egy nagy, és lába mögé bújva
egy kicsi. A cickány először látott erdei egereket. Ha-
sonlítottak rájuk, de kissé mégis
különböztek.
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– Anya, miért nem értem, amit mondanak? – kér-
dezte, amikor anya behívta őket, és teával
kínálta őket. – És ez a kislány miért nem kér a 
kedvenc sütimből?
– Drágám, az erdei egerek hozzászoktak a gyümöl-
csökhöz és a gombákhoz, nem ismerik a
gabonából készült kekszeket – válaszolta anya. – 
Tiszteletben kell tartanunk, hogy ételeink nem biztos 
hogy ízleni fognak nekik.
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– Anya, nem akarom, hogy ez az Egér az ágyamban 
aludjon! – Sírt fel a Kiscickány, amikor
anya szállást ajánlott fel az elveszett Egereknek.
– Értem kincsem– mondta anya – jogod van dühö-
snek és szomorúnak érezni magad, de
néha vannak olyan dolgok, amelyeket meg kell ten-
nünk, még ha nincs is hozzá kedvünk.
Ezek az egerek hosszú utat tettek meg, és nagyon 
fáradtak. Jót fognak aludni az ágyadban,
mi pedig aludhatunk együtt.
– Nem szeretem, amikor az én játékaimmal játszik – 
panaszkodott tovább a Kiscickány.
– Tegyük a szekrénybe azokat a játékokat, amiket 
csak magadnak szeretnél, a többin pedig
osztozkodtok, így jó lesz? – javasolta Anya és me-
gölelte a már nyugodt Kiscickányt.
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Az Egérházat lerombolták. Menekülniük kellett az 
erdőből, amelyben éltek, és csak egy kis
batyut és az Egérke kedvenc kabaláját vitték 
magukkal. 
A Cickány adott Egérkének néhány
ruhát és játékot. Kiválasztotta, 
hogy min szeretne osztozkodni. 
Az Egérke furcsa volt, sokat
sírt, felébredt az éjszaka, és 
alig evett valamit. A mamája 
is sokszor szomorúan és néha
hosszan nézte az ablakot, 
mintha keresne ott valamit.
– Anya miért nem akar velem játszani? – kérdezte 
csalódottan a Kiscickány?
– Tudod édesem, az Egérke hosszú utat járt be, ot-
thagyta a házát az erdőben, a kedvenc
plüssjátékait, könyveit és leginkább az apukáját, aki 
hiányzik neki. Ez biztosan nagyon nehéz
neki, és ezért nem akar most játszani – válaszolta 
anya.
– Szörnyű, hogy mindent el kellett hagynia – mond-
ta a Kiscickány szomorúan. - Nekünk is
menekülnünk kell majd?
– Remélem nem, édesem – ölelte meg anya a Ki-
scickányt. – De az életben minden változik,
néha jóra, néha rosszra. Ez már csak így van, és így 
lesz.
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Anya, az egérke egy hős, ha sikerült ilyen hosszú 
utat megtennie! – kiáltott fel a Kiscickány.
– Ez igaz – mondta anya. – Mindketten nagyon 
bátrak. A mamája számára is rendkívül nehéz
lehet a holmija nélkül élni, valaki más otthonában.
– És én is hős vagyok? – A Kiscickány elszomoro-
dott.
– Természetesen! Anya puszit nyomott az orrára. – 
Csak a hősök hagyják, hogy mások az
ágyukban aludjanak, és játszanak a játékaikkal.
A Kiscickány nagyon büszke volt magára.



6

A Kiscickány nem értette az Egérke nyelvét, de 
néha szavak nélkül is sikerült kijönniük.
Például leültek egymás mellé, és elkezdtek együtt 
rajzolni vagy egy pillangókról szóló
könyveket nézegetni. Akkor nem kellett semmit 
mondani, elég volt egy mosoly, hogy
megtudják, mi tetszik nekik. Néha az Egérke leült 
és előre nézett, akkor a Kiscickány
megpróbálta nem zavarni. Talán eszébe jutott az 
apukája, vagy az otthonára gondolt?
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– Anya, jobban szerettem, amikor egyedül éltünk, 
most mindent meg kell osztanom, és
nincs saját szobám – sírt a Kiscickány.
– Tudom, drágám – ölelte meg anya. -– Egy ilyen 
változás biztosan nehéz lesz számodra. De
tudod, az igazi hősök ezt teszik: elfogadják a vál-
tozást. Még azokat is, amiket nem szeretnek.
Próbálnak valami jót találni bennük, vagy tanulni 
tőlük valamit.
– Már tudok néhány szót az Egérke nyelvén! – 
örvendezett Kiscickány. - Az Egérke
megtanított leveleket is rajzolni.



8

A cickány szülei gyakran beszéltek arról, hogy mi 
történik az erdőben, ahonnan az Egérke
megszökött. A Kiscickány nem egészen értette meg 
a beszélgetésüket, és ez időnként
nagyon zavarta.
– Drágám – mondta egy nap apa, látva lánya ijedt 
arcát – , bármikor megkérdezheted, mi
aggaszt, mi pedig megpróbáljuk elmagyarázni nek-
ed.
– Neked is el kell hagynod minket egy napon, mint 
az Egérkét az apukája? – kérdezte a
Kiscickány remegő hangon.
Apa az ölébe vette és szorosan megölelte.
– Remélem, nem – válaszolta. – Tudod, az életben 
semmiben sem lehetsz biztos, de nem
érdemes előre aggódni. Koncentráljunk inkább arra, 
amit tehetünk.
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Tudom! – kiáltott fel a Kiscickány. – Megtanítjuk az 
egereket húslevest főzni! A húsleves
után mindig felmelegszünk, és nem gondolunk sem-
mi rosszra!
– Jó ötlet! – mosolygott apa.
A Kiscickány megmutatta Egérkének, hogyan pucol-
jon répát a húsleveshez, mert Egérke is
segíteni akart. Együtt meghámozták az összes zöld-
séget, majd a Kiscickány anyja és apja
feldarabolta őket. A ház fűszerszagú volt, és a forró 
leves bugyogása olyan volt, mintha zene
szólna. Mindenki kicsit vidámabb lett.
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– Ha mindennek vége, segítünk újjáépíteni az erdőt 
– mondta a Kiscickány. - Sok magunk
van, szép fákat fognak nevelni, melyek majd megint 
himbálózni fognak a szélben, és a
madarak új fészket építenek belőlük.


