Kia kirjosieppo
Kia ei osannut lentää. Et sinäkään varmaan osaa lentää, vai
mitä? Vaikka kuinka räpyttelisit käsilläsi, niin et lähde lentoon.
Mutta se ei ole ongelma. Ihmisten ei ole tarkoituskaan lentää.
Päinvastoin. Kuvitelepa, kuinka kaikki hämmästelisivät, jos sinä
oikeasti OSAISIT lentää! Mutta Kian kohdalla tilanne oli toinen.
Kia oli näes kirjosieppo, siis pikkuinen lintu. Ja linnulle on
totisesti ongelma, jos se ei osaa lentää. Kaikki Kian siskot ja
veljet osasivat jo lentää. Pikku Kia vain ei osannut. Se katseli
pesästä haikeana sisarustensa leikkiä ja lentelyä. Äiti ja isä
kirjosieppo olivat huolissaan. Miten Kian kävisi, jos se ei oppisi
ollenkaan lentämään? Kia yritti kyllä parhaansa. Se räpytteli
siipiään ja hyppi ja huitoi. Mutta ilmaan se ei noussut.
Eräänä päivänä orava huomasi Kian istuvan pesässä yksin
itkemässä. "Miksi sinä itket?" orava kysyi pikku linnulta. "Minä
itken, koska minä en osaa lentää", Kia nyyhkytti. Sitten Kia
räpytti taas siipiään. Orava istui oksalla pää kallellaan ja katsoi
pikku kirjosieppoa. "Oletko koettanut hypätä alas?" orava kysyi.
Kia katsoi pesän laidan yli. Maa tuntui olevan kamalan kaukana.
"En ole koettanut. Miten pääsisin sitten takakisin ylös, jos
lentäminen ei onnistuisi?" pikku lintu kysyi. "Minä voin kantaa
sinut takaisin, jos lento ei onnistu", orava lupasi. Kia katsoi alas.
Sitten se kokosi rohkeutensa ja nousi pesän reunalle. Lintu
räpytteli siipiään hetken verryttelyksi. Sitten se sulki silmänsä,
veti henkeä - ja hyppäsi. Kia putosi kuin kivi. Viime hetkessä
lintu muisti alkaa räpytellä. Ja hetken aikaa, ihan hetken, se
tosiaan lensi. Sitten pikku kirjosieppo pudota tömähti pehmeään
sammalikkoon. "Näitkö?" Kia kysyi innoissaan, "Minä lensin!
Minä oikeasti lensin vähän aikaa!" "Niin lensit!" orava kannusti,
"Haluatko yrittää uudelleen?" "Joo!" Kia vastasi. Orava kantoi

www.satupalvelu.fi

pikku linnun takaisin puuhun. Siellä pikku lintu räpytti taas
hetken siipiään ja hyppäsi uudelleen. Tällä kertaa Kia muisti
räpytellä siipiään heti. Nyt Kia lensi hiukan pidemmän aikaa,
ennen kuin tömähti maahan. "Uudelleen!" Kia kiljaisi heti. Orava
kantoi sinnikkään pikku linnun taas puuhun. Kia hyppäsi heti
uudelleen. Ja nyt se pysyi ilmassa selvästi kauemmin. Juuri
silloin äitilintu tuli paikalle. "Kia! Sinähän osaat lentää!" äiti
huudahti ilahtuneena, juuri ennen kuin Kia tömähti taas maahan.
"Minä ihan melkein osaan jo!" Kia sanoi ylpeänä, "Orava auttoi
minua harjoittelemaan." "Kiitos, kiitos" äitilintu sirkutti oravalle.
"Auttaisitko minua taas huomenna, jos harjoittelen silloin lisää?"
Kia kysyi oravalta. "Minä tulen auttamaan", orava lupasi, "Olet
sinä kyllä sinnikäs pikkulintu!"
Niin Kia kirjosieppo harjoitteli lentämistä joka päivä ja lopulta
siitä tuli oikein hyvä lentäjä.
Kirjoittanut Päivi Honkakoski

Kysymyksiä
Mikä ongelma Kia kirjosiepolla oli?
Miten orava auttoi Kiaa?
Oppiko Kia lentämään, kun harjoitteli ahkerasti?
Linnut voivat oppia lentämään. Mitä asioita ihmiset voivat oppia
tekemään?
Tehtävä
Valitkaa joka harjoittelua vaativa asia, vaikkapa yhdellä jalalla
hyppiminen tai kuperkeikka, ja harjoitelkaa sitä
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