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Csipogó, a piros veréb

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy  
Kerekerdő, és annak a közepén egy fényes tisztás. A 
tisztás közepén állt egy gyönyörű, piros bogyós csip-
kebokor. Itt élt Csipogó a kis veréb, a szüleivel és két 
testvérével.

Telt-múlt az idő és a szülők egyre öregebbek lettek. A 
három testvér elindult magot gyűjteni, hogy legyen en-
nivalójuk.

Egyszer Csipogó kimerészkedett egészen az erdő szé-
léig. Ott meglátott egy vödröt a bokor tövében és azt 
mondta:

- Megnézem, mi van benne? Talán búza?

A vödör szélére repült és belenézett. De bár ne tette 
volna, mert a vödörben nem búza volt, hanem kidobott 
piros festék. Csipogó a hígító szagától megszédült és 
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belepottyant. Próbált kimászni, de nem tudott. Kétség-
beesetten csipogott, vergődött, de egyedül nem boldo-
gult. Szerencsére a testvérei meghallották, odarepül-
tek és kihúzták. Mindene piros volt, még a feje búbja 
is. Bánatosan sírdogált, panaszkodott, hogy ő most már 
örökre piros marad. Mikor hazaértek, a szülei alig is-
merték meg. Szidták, amiért ügyetlen volt. A testvérei 
gúnyolódtak rajta és tökkelütöttnek, málészájúnak csú-
folták. A kis veréb kérdezgette a testvéreit:

- Miért csúfoltok? Miért bántotok? Én csak jót akartam!

De azok csak nevettek rajta és tovább csúfolták. Csipo-
gó búslakodott, szomorkodott, aztán elhatározta, hogy 
világgá megy.

Itt hagylak benneteket, gondolta magában és úgy is tett, 
elindult világgá.

Keresték a szülei, a testvérei, de sehol nem találták. 
Most már sajnálták, hogy olyan gonoszul bántak vele. 
Gyakran mondogatták, vajon hol lehet Csipogó, vissza-
jön-e valaha? A piros csipkebogyók mindig eszükbe jut-
tatták a hiányzó kis piros verebet.

Csipogó: Senki 
sem próféta a saját 

hazájában.
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Lapu Lali

Repült, repült Csipogó, hajtotta a kíváncsiság. Meg 
akarta tudni, hogy milyen a nagy világ. Bátor kis szíve 
izgatottan dobogott és azt gondolta, visszajövök én, de 
akkor csodálkozni fogtok az ügyességemen. Megmu-
tatom mindenkinek, hogy okos vagyok, bátor vagyok. 
Bejárom a nagy világot és mindent megtanulok. Repült, 
repült a kis veréb, míg egyszer csak elfáradt és leült 
egy kis zöld bokorra megpihenni. Ekkor megszólította 
valaki:

- Ideadnád a kalapomat?

Csipogó szétnézett, de nem látott senkit.

- Piros veréb, ideadnád a kalapomat?

Szólt újra egy hang.

- Ki vagy, és hol vagy? – kérdezte bátran Csipogó.

- A fejemen ülsz.

- Bocsánat! – mondta Csipogó és leröppent a földre, 
majd felnézett.

Egy zöld madárijesztő állt előtte.

- Szia kis piros! Lapu Lali vagyok, a zöld madárijesztő.

- Szia! Én meg Csipogó vagyok, a piros veréb.

- Miért vagy piros?

- Azért, hogy el tudjak bújni a cseresznyefán. És te mi-
ért vagy zöld?

- Azért, hogy legyen mit kérdezned.

Mindketten jót nevettek és Csipogó elmesélte, hogy 
mi történt vele. Mikor befejezte, azt mondta elgondol- 
kodva:

- Csak azt tudnám, hogy került az erdő szélére az a fes-
tékes vödör?

- Csipogókám, biztosra veheted, hogy nem a lábán jött 
ide, hanem hozta valaki. Egy felelőtlen tökfilkó így 

Csipogó: De kár, 
hogy nem búza volt 
abban a vödörben! 
Akkor most útra 
sem keltem volna.
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szabadult meg a szemetétől.

- De Lalikám, akkor ez már két szemét! Az egyiket hoz-
ták, a másik meg hozta.

- Úgy látom, mi jól megértjük egymást – nevetett a ma-
dárijesztő – hanem tudod-e, hogy miért csúfoltak a 
testvéreid?

Csipogó törte a fejét, gondolkodott, végül kibökte, hogy 
nem tudja.

- Azért, – mondta Lapu Lali – mert szégyellték a saját 
gyávaságukat. Ők nem merészkedtek ki az erdő szé-
léig, de te igen. Te bátor voltál, és belenéztél az isme-
retlen vödörbe. A testvéreid nem akarták, hogy dicse-
kedj a bátorságoddal.

Csipogó kihúzta magát és azt mondta:

- Te nagyon okos vagy Lapu Lali. Örülök, hogy pont a te 
fejedre ültem.

- Ha majd a te fejedre ülnek, én is örülök, de most in-
kább add ide a kalapomat! Most kérem harmadszor.


