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1. A kismadár és a picinyke
magocska

Hol volt, hol nem volt, történt egy közeli szép nagy kerek
erdőben. Élt ott egy picinyke kismadár, aki olyan árva volt
mint egy fűszál. Egy gonosz ember ugyanis lelőtte a szüleit,
meg a  testvéreit,  így  a  családjából  egyes-egyedül  maradt.
Szegényke gyakran éhezett, mert azt sem tudta megtanulni a
szüleitől, hogy hogyan kell élelmet szerezni.

Egyik  ilyen  éhezős  napon  elhatározta,  hogy  messzebb
merészkedik az eddig megszokottól. El is indult egy óriási
sötét erdő felé. Hosszú repülés után megérkezett. Nem mert
azonnal a fák közé menni,  mert kicsit  félt  ettől az idegen
helytől. Azon morfondírozott, vajon hol és mit lehetne ott enni?
Letelepedett  egy kis  faágra,  és  úgy döntött,  hogy először
kipiheni  az  út  fáradalmait.  Hamarosan el  is  szenderedett.
Álmában édesanyja és édesapja finom étkeket hozott neki a
puha fészekbe.  A  jobbnál  jobb falatok gondolatára  még a
nyála is kicsordult. Azonban az álommal nem lehet az éhséget



csillapítani, így hamarosan felébredt.

Újra nekibátorodott és kinézett magának egy hatalmas,
gyönyörű kerek fát. Ahogy közelebb ért hozzá, igen elámult.
Azon a nagy fán ugyanis annyi volt az érett gyümölcs, mint
égen  a  csillag.  Az  ágak  között  sokféle-fajta  madár
lakmározott,  közben  pedig  egymással  cseverésztek.

Mivel félt, hogy elzavarják, csak egy szélső ágról, mert
néhány szikkadtabb gyümölcsöt bekapni. Eleinte arra gondolt,
hátha odahívják maguk közé a többiek. A madarak azonban
ügyet sem vetettek rá. Hiába csipogta nekik gyenge hangján,
hogy  mennyire  éhes  és  egyedül  van.  Aztán  egyszer  csak
összeszedte  minden  erejét  és  odamerészkedett  a  többiek
közé. Ám mielőtt még egy szem gyümölcsöt is elfogyasztott
volna, az idegen madarak nyomban ráripakodtak.

– Takarodj innen te betolakodó, te sehova tartozó, ez itt a
mi területünk – kiáltották.

Ő ugyan próbálta megmagyarázni, hogy van itt annyi étek,
mint a nyű, jut belőle mindenkinek, de hiába. Végül csőrében
egy jól megtermett gyümölccsel kénytelen volt tovarepülni.
De még szálltában is hallotta, hogy szidalmazzák. Volt aki
utána is repült, hogy minél messzebbre zavarja. Nem értette
hogy miért voltak vele ellenségesek, hiszen ő is csak enni
szeretett volna, mint a többiek. Nem tehet semmiről, csak
kibújt a tojásból és élni akar.

Ismét eszébe jutottak a szülei, hogyha ők élnének biztosan
nem hagyták volna ennyiben a dolgot.

Eközben  csak  repült-repült.  Már  jó  messze  járt  a
gyümölcsös fától, amikor elfáradt. Leszállt egy erdő szélén



árválkodó bokorra. Mikor letelepedett, csak akkor vette észre,
hogy a gyümölcs még mindenestül a szájában volt. Ekkor ő is
megpróbálta  úgy  enni,  mint  a  többi  madár.  Kényelmesen
körülcsipegette és egyszer csak elé került a szép kerekded
magocska.  Életében  először  evett  ilyen  finomat,  amit  ő
szerzett  meg.  Úgy  határozott,  elteszi  emlékbe  a  piciny
magocskát.

Amíg ezeken gondolkozott, beesteledett. Álmosan lepihent
az árva bokor alatt egy kis fűcsomóra, a magocskát pedig a
fűszálak alá rejtette. A fekhelye olyan selymes volt, mintha a
madárcsalád  fészke  lett  volna.  Másnap,  mikor  felébredt,
ismét tovarepült élelmet szerezni. Teltek a napok, múltak a
hónapok,  a  kismadárka  már  teljesen  önállóan  meg  tudta
szerezni a napi betevőjét. Éjszakánként mindig visszatért a jó
meleg fűcsomó fészkébe. Ez igen jó búvóhelynek bizonyult,
mert  se  lentről,  se  fentről  nem  lehetett  észrevenni,  így
nyugalomban pihenhetett.  Megtanulta, hogy a rosszakat el
kell kerülnie a békesség kedvéért, bár továbbra sem értette,
miért ilyen ellenségesek és irigyek a többiek. Megfogadta, ha
ő  egyszer  felnőtt  lesz,  akkor  nem  erre  fogja  tanítani  a
kicsinyeit  és  a  körülötte lévőket.

Ahogy  a  nyár  a  vége  felé  közeledett,  a  féltve  őrzött
magocska egyik végéből előbújt egy szép, világos színű kis
száracska, majd két levelecske. Hamarosan egyre több ágat
növesztett, rajtuk ezernyi levéllel. A sok napsütés és langyos
esők hatására még a tél beállta előtt szép kis fa cseperedett a
magocskából.


