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Det var en gång i Japan en hårt arbetande och snäll gammal man. Hans fru var 
dock girig och elak. Paret hade inga barn, men den gamle höll en liten sparv som 
husdjur. Mannen älskade sparven. Sparven sjöng för honom och gjorde hans dagar 
glada och ljusa. Men frun klagade över att sparvens kvitter gav henne huvudvärk. 

En dag, när mannen tog en promenad i skogen, var hans fru inne i köket och 
lagade middag. Hon lade lite mjöl i en skål. Hon gick i väg en minut och när hon 
kom tillbaka upptäckte hon att sparven satt i skålen och åt mjölet. Kvinnan blev så 
arg att hon tog tag i sparven och tog sedan upp en sax ur fickan. Hon klippte av 
sparvens tunga. "Nu kan du inte äta mitt mjöl!" skrek hon ilsket. 

Sparven flög snabbt i väg. 

Några timmar senare återvände mannen hem. "Var är min lilla sparv?" frågade 
mannen. 

"Jag vet inte," sa hans fru. "Han måste ha flugit i väg." 

Men den gamle visste att sparven var hans vän, och han visste att sparven inte 
skulle lämna utan anledning. Så den gamle mannen frågade sin fru gång på gång 
vad som hänt med sparven. Till slut berättade kvinnan för sin man vad som hade 
hänt. Gubben var mycket ledsen. Nästa morgon lämnade han huset för att leta 
efter sparven. Han gick långt. Han gick uppför ett berg, nerför på andra sidan, han 
gick över en flod och han gick genom en djup skog. Han gick i timmar och timmar 
och ropade: "Lilla sparv, lilla sparv! Kom tillbaka till mig, kom tillbaka till mig!" 

Till slut hörde han det välbekanta ljudet av en sparv som kvittrade. Han visste 
att det var hans lilla sparv! Han sprang till sparven, och sparven flög till hans hand. 
Gubben blev otroligt glad över att få se sin sparv igen. Och sparven blev otroligt 
glad över att se gubben igen. 

Plötsligt började sparven tala. Han sa till mannen: "Jag är så glad att se dig! Låt 
mig bjuda dig hem till mitt hus på middag." 

Mannen blev mycket förvånad över att höra sparven tala, men han svarade: "Ja, 
självklart!" Och han följde sparven till dennes hus. När de kom till sparvens hus 
visade sparven den gamle mannen två lådor. Den ena var en mycket stor låda; den 
andra var en liten låda. "Jag vill ge dig en gåva," sa sparven till mannen. "Snälla ta 
med dig en av dessa lådor hem." 

"Tack så mycket för din vänlighet," sa den gamle mannen. "Jag tar den lilla 
lådan för jag är gammal och svag och jag har en lång resa hem." 

Så gubben tog den lilla lådan och lämnade den lilla sparven. Han gick tillbaka 
genom skogen tills han nådde sitt hem. 
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Den gamla blev rasande när hon såg sin man. "Var har du varit hela den här 
tiden?" frågade hon. Gubben berättade för henne vad som hade hänt. När han 
hade berättat klart visade han henne den lilla lådan. Han öppnade locket och såg till 
sin förvåning att det svämmade över av guld- och silvermynt och dyra smycken. 

Den gamla kvinnans ögon lyste upp av girighet. Hon kunde inte tro det - vilken 
fantastisk gåva! Men så plötsligt blev hon arg på sin man. "Hur kunde du vara så 
dum?!" skrek hon åt honom. ”Du borde ha tagit den stora lådan istället för den här 
lilla! Då skulle vi ha haft så mycket mer!” Utan ett ord lämnade kvinnan huset. Hon 
var fast besluten att hitta den lilla sparven och ta den stora lådan. Hon gjorde 
samma långa resa som hennes man just hade gjort: hon gick uppför ett berg, nerför 
på andra sidan, korsade en flod och gick genom en djup skog. 

Till slut hittade hon den lilla sparven. "Hallå!" skrek hon ut. ”Jag kom för att 
hämta den stora lådan som min man lämnade här. Var är lådan?" 

Sparven sa åt henne att följa honom. Sparven flög till sitt hem, och han visade 
henne den stora lådan. Kvinnan tog upp den och lämnade sparvens hem utan att 
säga tack. 

Lådan var extremt tung. Den var nästan för tung för kvinnan att lyfta. Men hon 
lyfte den och bar den på sin långa resa hem: uppför berget, nerför berget, över en 
flod och genom träden. Hon kämpade för att bära korgen, men hon fortsatte och 
tänkte upprymt på alla rikedomar som väntade på henne i lådan. Till slut, efter att 
hon hade gått en lång tid, kunde hon inte längre hålla sig från att öppna lådan. Så 
hon lade ner den på marken och öppnade locket, ögonen vidgades av girighet. Men 
när hon öppnade locket fick hon en hemsk överraskning. Lådan var fylld med 
fruktansvärda varelser – ormar, paddor, spindlar och bin! De hoppade ur lådan för 
att attackera henne. 

Kvinnan blev så rädd att hon hoppade upp och sprang hela vägen hem. Hon 
fann sin man väntades på henne, och hon berättade för honom vad som hade hänt. 

"Jag kan inte tro att den dumma sparven skulle göra något så fruktansvärt och 
hemskt!" grät kvinnan. 

Men mannen avbröt henne innan hon hann säga något mer. "Nej!" han sa. 
”Sparven är snäll och god. Det var din girighet som skapade detta problem.” 

Kvinnan insåg att hennes man hade rätt. Och från den dagen var hon som 
förändrad. Hon var inte längre girig och elak. Istället lärde hon sig att vara snäll mot 
alla människor och djur runt omkring henne. Hon och gubben levde lyckliga 
tillsammans resten av sina dagar. Och de matade alltid alla sparvar som kom nära 
deras hus. 


