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Kippkopp, a gesztenye-gyerek arra ébredt egy téli 

reggelen, hogy fázik. Hideg volt a kamrában, nagyon 

hideg. Valami történt odakint! 
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Kilépett az ajtón, és csodálkozva nézett körül. Fehérbe 

öltözött az egész világ! Csillogó, puha hó borította a 

dombokat. Kippkopp elindult, hogy körülnézzen. 
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Csend volt. Ahogy lépkedett, ropogott a hó a talpa 

alatt. Dombra föl, völgybe le, jó messzire elsétált. Egy 

távoli bokron három széncinke didergett. Madárnyomok 

barázdálták a havat. 

 

 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


6 

Kippkopp követte a nyomokat. Egyszer csak 

megtorpant. A havon egy dermedt kismadárra bukkant. 

– Széncinege! De mi történhetett vele? Beteg talán? 
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Kippkopp melengette, élesztgette a madárkát, de 

hiába. Még a szemét sem nyitotta ki. 

– Beviszem a cinkét a kamrába – gondolta – ott talán 

magához tér. 

 

 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


8 

Gyengéden a kosárba fektette, vízzel és 

napraforgómaggal kínálta. Akkor a cinke lassan 

megmozdult.  

Azt suttogta: – Etesd meg a barátaimat, nehogy úgy 

járjanak, mint én… – Menj, siess már! 
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Kippkopp nehéz szívvel hagyta magára a törődött 

madárkát, de szót fogadott neki. Magához vett két diót, 

és nekivágott a fárasztó útnak. 
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Elszántan lépegetett a hóban s vigyázva szorította 

magához a diókat. Bizony, nehéz volt így felkapaszkodni 

a meredek domboldalon! Vissza-visszacsúszott, de csak 

mászott tovább. 
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Annál könnyebb volt az út a dombról lefelé! Kippkopp 

egy nagy, száraz falevélre telepedett, s vidáman lesiklott 

rajta a völgybe. 

– Ez jó volt! – mondta elégedette. 
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Szaporán szedte a lábát, és nem vette észre a hó alatt 

a síkos jeget. Megcsúszott, hanyatt vágódott. Elejtette a 

diókat, s azok reccs, kettérepedtek. 
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Kippkopp feltápászkodott.  

– Hogyan menjek tovább ezen a befagyott tavon? 

Korcsolyát készítek, az lesz a legjobb.  

Jó is volt: egy pillanat alatt átszáguldott a jégen. 
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Az ég hirtelen elsötétedett. Zúgott a szél. Szakadni 

kezdett a hó, s olyan vadul kavargott, hogy Kippkopp 

egy lépést sem tudott tenni. Megijedt.  

– Jaj nekem! Hova bújjak? Mit csináljak? 
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Egy öreg fa ágas-bogas gyökerei között talált 

menedéket. Bevitte a diókat is, és türelmetlenül várta, 

hogy mikor csendesül el a hóvihar. 
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Nem kellett sokáig várnia. Elült a szél, újra kiderült az 

ég. Kippkopp végre odaszaladhatott a madarakhoz. 

– Hahó! Hoztam nektek diót! – kiáltotta messziről. 

Hangjára szétrebbentek a cinkék. 
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Kippkopp a bokor ágai közé szorította a diókat. 

– Milyen jó, hogy széttörtek! – gondolta. – De hol 

vannak a madarak? Miért nem jönnek enni? Lehet, hogy 

megijedtek tőlem? 
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– Tudom már, mit csinálok! Elrejtőzöm egy hóbucka 

mögé, mintha én is egy hóbucka lennék. 

Kippkopp lekuporodott, és mozdulatlanul leste, hogy 

mi történik. 
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Kis idő múlva óvatosan visszaröppentek a bokorra a 

széncinegék. Felfedezték a diókat és lakmározni 

kezdtek.  

– Végre! – örvendezett Kippkopp. – Csak az a kár, 

hogy az én cinkém nincs köztük! 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


20 

Sarkon fordult, és aggódva sietett hazafelé, olyan 

gyorsan, ahogy csak tudott. 

– Vajon mi történhetett otthon, amíg távolt voltam? Él-e 

a kismadár? Vagy már nem tudom megmenteni? 
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Micsoda meglepetés! A madárka élt, és erőre kapott. 

– Átmelegedtem, jól is laktam. Ettek-e a többiek? – 

kérdezte. 

– Ők is jóllakta. Csak téged várnak – válaszolta 

Kippkopp. 
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Útnak indultak. Dombra föl, völgybe le, jó messzire 

mentek. 

– Köszönöm, Kippkopp! – csipogta a cinke, és 

társaihoz röppent. 

Kippkopp hosszan integetett utána. Örült, hogy az ő 

madarának is jut majd egy fél dió. 
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Egyszeriben elmúlt Kippkopp fáradsága. Nagy-nagy 

jókedve kerekedett. Belehemperedett a puha hóba. 

Bukfencezett, kurjongatott. 
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Hirtelen megtorpant.  

– Nini! Csak nem hóvirágot látok? Akkor már nincs 

messze a tavasz. De amíg ilyen hideg van, addig 

minden nap viszek a cinkéimnek ennivalót! – határozta 

el Kippkopp. 
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