
 

  

 

 

 

 

Randizz a felhők között 



Üdvözöllek, Kedves Olvasó egy újabb történet kapujában. Te is várod már 2018. 

május 5-ét, hogy Lipóton újra együtt figyelhessük a madarakat?! Ha igen, ha 

nem, el fog jönni, abban biztos vagyok. Addig se maradjunk tollas barátaink 

nélkül, érkezzen egy mese, mely segíthet abban, hogy a szombat délelőttön 

feltett kérdésekre meg tudd adni a választ. Ne is habozzunk tovább, 

indulááááás!  

 

Hol volt, hol nem volt, képzeld el, hogy a Szigetköz közepén lépdelsz előre, 

majd egy barátságos manó eléd kerül. Állj meg madárbarát! – szólít meg téged. 

Lábad földbe gyökerezik, nem hiszel a szemednek, s kíváncsian nézel rá. Én 

vagyok a szigeti birodalom mágusa, ma azt a feladatot kaptam, hogy valakit 

elvarázsoljak egy kis időre madárrá! Te lettél az! Várj, kedves manó. Mondom, 

várj, várj, várj, vááárj! … 

 

 

Hopp, máris a felhők között teremtél, de egyenlőre magányosan. Az élet nem 

magányosan szép, úgyhogy választanod kell párt magadnak. Le is ülsz egy 

laptop elé és a www.parosszarnyas.hu honlapon már válogathatsz is a 

jelentkezők között. Lássuk csak, kivel szeretnék barátkozni.  Máris bejön az első 

lap.  

  



 

 

A nevem Asio Otus, magyarul Erdei fülesbagoly. Harmincöt centi magas, egy 

méter szárnyfesztávolságú madár vagyok. Válassz engem, foglaljunk el együtt jó 

kis vetési varjú fészkeket. Megígérem, hogy napközben békén hagylak. Nem 

foglak zavarni, csak amikor szürkülni kezd, akkor hívlak meg egy hangulatos 

gyertyafényes vacsorára, hol mezei pockok, egerek kerülnek az tányérba, de ha 

nagyon szeretnéd, akár verebeket is tudok szervírozni. Ha eljön a tél, látogassuk 

meg együtt az embereket és üljünk be közösen az örökzöldek közé. Úgy is 

jönnek tél végén a madarászok és megszámolnak minket. Várom hívásod! 

 

 

Na, mit szólsz az első párjelölthöz?  

De lapozz tovább! 



 

 

Hello, szia! A nevem, Aythya fuligula! Na, már ennek hallatán is mosoly ül a 

pofidra mi? És akkor még nem láttad a menő séróm!  Olyan kontyom van 

öcsém, hogy a magyar nevemet is arról kaptam, kontyos réce! A távcsövesek 

meg bedőltek rajta! Ha szereted a pancsit, itt a helyed mellettem. Egész nap 

fürdünk, s ha csípem a búrád, megmutatom búvártudásomat is. Kétemeletnyi 

mélyre is lemerülök, és ott hamizzuk majd be a jó kis puhatestűeket, rovarokat 

meg ilyesmiket. A Balatonra is leruccanhatsz velem, mondjuk karácsonykor? 

Nyáron?! Romlott sprotnit csusszantottál le a torkodon? Akkor már fent, 

északon leszünk a tengerpartokon!  Ha tetszik az ötlet! Szántsuk együtt a vizet! 

Csááá… 

 

Hát igen, ő egy választási lehetőség!  

De még nagyon az elején vagyunk, jöjjön a következő lehetőség! 

 

  



 

 

Szia! Köszönöm szépen, hogy hirdetésem olvasásába kezdtél. Mint látod, 

édesapán nem Dugovics Titusz volt, s terminátor vére sem csörgedezik 

ereimben. Ha mellém szegődsz, nem fogunk sasokat riogatni és sakálok hátán 

sem vágtázunk a pusztában. Csupán gyom magvakat fogunk csipegetni és 

behúzzuk a nyakunkat, ha karvalyt látunk. De azért a látszat ellenére, ne hidd, 

hogy gagyik vagyunk!  

 

Nézd ott a réti sast az égen! Azt hiszed ő a király? Belőle csak pár száz pár él az 

országban, de mi olyan sikeresek vagyunk, hogy állományunk 700 000 pár fölött 

jár! Ha pedig tavasszal az erdőben madárbarát jár, a mi cip cip cű, hangunktól 

mosolyog majd el, s gombolja ki kabátját! Ha így is tetszem, legyél 

citromsármány pár. 

 

No, most már alakul a lista, pedig még a felénél sem járunk! 

 Jöhet a következő páciens? 



 

 

Engedd, meg Kedves párkereső, hogy letegezzek! Szervusz! A nevem erdei 

pinty, de az ornitológusok, különösen a szakkönyvek Fringilla coalebs 

tudományos nevet is aggattak rám. Mi több, Angliában Common Chaffinchnak 

hívnak. A városok parkjaiban, erdők sűrűjében élem hétköznapjaimat. 

Elsősorban növényi étkeket fogyasztok, magokat, gyümölcsöket gyűjtök a 

csőrömbe, de nem vagyok teljesen vega. Olykor jól esik egy kis rovar csemege 

is. Tavasszal dalomtól ne várj csodát, könnyen felismerhető szólót fújok, de az 

szívből jön! Ha tetszik, légy a párom, s erdei pintyné címen te is 25 000 Ft 

természetvédelmi értékűvé válsz.  

 

Lassan elérkeztünk a kínálat közepére, jöjjön egy újabb tollas! 

 

  



 

 

Ráröppent szemed a bemutatkozó soraimra. Azt bizony jól tetted kisangyal, 

főleg ha a sebesség és a száguldás megszállottja vagy. Csak akkor olvasd 

soraimat tovább, ha a hullámvasúttal mész le a boltba kenyérért. Tudod, én 

vagyok a világ leggyorsabb állata, a vándorsólyom.  Igaz, azért a mi életünk sem 

játék és mese. Több támadást kell indítanunk a galambok, és kisebb-nagyobb 

madarak ellen, mire sikerül a levegőben elgázolnunk és a földre zuhanva 

lakmároznunk belőle. Cserébe viszont egy olyan fajhoz tartozhatsz, mely 2018-

ban az év madara, miközben a világon az Antarktisz kivételével bárhol 

találkozhatsz.  

 

 

Hoppá, azért ezt már érdemes megfontolni. 

Persze van még lehetőséged bőven. Itt a következő! 

  



 

 

Szia, sziamia. Az én nevem csuszka! Találós kérdés! Melyik az a madár, mely 

fejjel lefelé is tud közlekedni a fán? Na, ki! Hát én! Szeretsz csavarogni, világot 

látni, kontinenseken át utazgatni? Akkor pechem van! Mert nem Te leszel a 

párom.  Klausztrofóbiás is vagy! Azta, akkor tényleg szingli leszek. Mi csuszkák 

odúban költünk, így azt hiszem, kiestem a kosaradból. De azért,ha egy sáros 

szélű odú felé sodor a szél, nyugodtan kopogj be, lehet hogy otthon leszek és 

csipoghatunk egyet. 

 

 

Hú, azért ez meredek volt. 

Sebaj, van még itt egy két jómadár. 

  



 

 

Mi van, nincs más dolgod, mint a társkeresőt bújni… Fogadjunk, hogy nem 

ájultál el a külsőmtől. Na és… Minek díszelegjek úgy, mint egy gyurgyalag. 

Hajlott csőröm tele ezekkel az öntelt majmokkal. Told ide a képed és csüccs 

ide…  Látod azt a repedést a fa törzsén, abban biztos mozog valami. Ha arra 

járunk, kikapjuk onnan… Ja, még a nevem se tudod. Ezek a sápadt erdőkerülők 

a fán kuszásom miatt, a fakusz nevet adták. Hogy dőljön rájuk a mamutfenyő. 

Fakusz, ilyen név… Tudod ki fog ezeknek bármit is tenni… Még vonulni se.. 

Egész évben a nyakukon lógok, ha tetszik, lógjunk együtt… 

 

 

Hát igen, különbözőek vagyunk. 

De van még három hirdetés. 

Talán közöttük lesz a nagy Ő! 

  



 

 

Üdvözöllek dicső lovag, szép a ruhád, szép a fogad! Úgy látom kerekre nyílt a 

szemed! Nem láttál még ilyen madarat? Pedig nehogy azt hidd, hogy olyat 

tudunk, mit más nem. Aki először meglát, tekintete beleakad a hosszú 

csőrömbe.  Ez azonban kell, hogy életben tudjak maradni. Ezzel gyűjtöm össze a 

férgeket, csigákat. Ja, kérem, tetszik a lábam is? Tudod, amikor ezeket 

növesztettem, akkor még nem volt a boltokban gumicsizma, így a nedves, 

tocsogós réteken muszáj volt a fecskétől eltérő pálcikákat használnom. Most, 

hogy jó alaposan megnéztél, gondold át. Hol szeretnél élni? Ha egy emberektől 

viszonylag távoli halastavakon, elárasztott területeken, hol azért az emlősöktől, 

és a kampóscsőrűektől megriadunk, de azért kellő békében együtt élhetünk, 

legyél egy nagy póling társa.  

 

 

Na, ez azért már elég okés volt. 

Lássuk; ki bújkál még a végeken? 

  



 

 

Örülök Neked, Kedves Látogató, hogy rám találtál. A nevem tengelic, de a 

barátaim stiglicnek hívnak.  Színes tollakkal, káros szenvedélyektől mentes 

józan életmódot élek. Asztalomra főként apró magok kerülnek, például a 

bogáncs és aszatfélék. Sötét erdők csörgő patak partjára nem hívlak talizni, 

inkább a mozaikos helyeket szeretem, akár városi parkokat is. Nem vagyok egy 

világutazó, de azért otthon sem ülök minden nap. Komolyabb tél beálltával pár 

száz kilométert délre vonulok, de vannak társaim, kik inkább itt maradnak és 

csoportba állnak az északról érkező társainkkal. Ha felkeltettem 

érdeklődésedet, keress meg!  

 

 

Hipp-hopp, a lista végérére értél, jöjjön egy igazi karakter. 

  



 

 

Hello! Mizu? Tök jó, hogy felkerültem én is a listádra. A nevem bíbic. Ha már a 

fentiek közül választottál nem én leszek a szíved csücske. Ha azonban még 

nyitva a szíved ajtaja, nézz rám. Hát persze, kiszúrtad fejemen a bóbitát. Mit 

szólsz a fekete fehér kontrasztos fejemhez. Színes ruhámmal sem kellene 

szégyenkezned, s lábaim formásak és a csőröm pont tökéletes. Mi több, még 

repülés közben is simán felismersz! Vacsira rovarokat, pókokat, puhatestűeket 

nyomok be, desszertnek egy kis növényi hamit.  Ha bejövök neked így is, csipogj 

rám!  

 

Íme, a felhozatal. 

Ha Te madárrá változnál, melyiket választanád? 

 

 

Nagy Kornél 


