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Esőcsepp hazaérkezik

– De jó, hogy megjöttél – fogadták Cseppet a barátai.
– Én is örülök.
– Te merre jártál? – kérdezte Csipp, és a válaszra sem várva így folytatta. – Én egy hatalmas tóba
estem bele, ahol sok más vízcsepp vett körül. Ott lebegtem, úszkáltam, amíg a Nap fel nem emelt.
Csöpp azt mondta:
– Én egy nagy tárolóba estem, ahonnan szürke csöveken keresztül utaztam sokáig. Amikor végre
kiléptem a csőből, akkor egy tálba kerültem, amibe valami habos folyadékot tettek, és azzal mosták le
az ablakot. Nagyon koszosak lettünk mindannyian, akkor beöntöttek minket egy lefolyóba, és megint
hosszú, kanyargós csöveken át utaztam, míg végre tiszta nem lettem.
Csepp ámultan hallgatta a barátait.
– Én egy szomjazó bokornak segítettem.
A többiek szerettek volna további részleteket hallani, de Csepp másra terelte a szót.
– Ugye igaz, hogy mi már a tornácokon is játszhatunk?
– Igen – szólalt meg egy új hang.
– Hát te ki vagy? – fordult felé a három barát.
– Csepergő – hangzott a válasz. – Gyertek velem, megmutatom, mi hogyan edzünk.
Csepp és társai követték az új barátjukat, aki egy kicsit nagyobb, és magasabb volt, mint ők.
Amikor kiértek a tornácokra, akkor látták, hogy a többi esőcsepp a korlátokon egyensúlyozik.
– Mi lesz azokkal, akik leesnek? – kérdezte Csöpp.
– Mi lenne? Utaznak a szél hátán.
Csöpp nem mert többet kérdezni, nehogy gyávának tartsák a többiek.
– Nézzétek! – kiáltott fel Csepp.
A jó barátok látták, hogy néhány bátor esőcsepp ráugrik a felhőpalota leszakadozó foszlányaira, és
mint egy paripát meglovagolják.
– Van kedvetek kipróbálni? – nézett rájuk vidáman Csepergő.
– Hát persze – vágta rá Csepp, és már húzta is a társait.
Kimásztak a korlátra, és ugrottak. Ügyesen landoltak egy-egy fellegdarabon, és máris indulhatott a
vágta. Mennyivel izgalmasabb volt ez, mint korábbi hancúrozás.
Sokáig játszottak, mire fáradtan visszatértek a palotába, el is felejtették a félelmeiket.
Következő nap kocsivá formálták a leszakadozó felhőnyúlványokat, és fogathajtó versenyt rendeztek,
amit Csepergő nyert meg. Csepp lett a második.
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