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A kakas 

Francia népmese∗ 
 

De nem mondtam még el, hogy amikor a legidősebb fiú vi-
lággá ment, hamarosan utána a középső is odaállt az apja elé. Ő 
sem akart a család terhére lenni. 

– Apám, nem tudhatjuk, hogy a bátyám sikerrel jár-e. Ne-
kem is van egy ötletem. 

– És mi ez az ötlet, fiam? 

– Hallgass meg… A tanító éppen tegnap beszélte, hogy 
vannak országok, ahol hat hónapig egyfolytában éjszaka van. 
És ez nagyon elkeseríti azokat, akik ott élnek. Én hát arra gon-
doltam: kakasokat viszek ebbe az országba, és a nap rögtön fel-
kel, mihelyt a kakasaim kukorékolni kezdenek. Ha ezt látják az 

ottani emberek, sok pénzt fi-
zetnek majd a kakasaimért: 
hadd kukorékolják fel a napot 
az égre, hadd legyen náluk is 
ugyanolyan rövid az éjszaka, 
mint mindenhol másutt.  

– Hát ez ragyogó ötlet! – 
bólintott az öreg. – Indulj csak, 
fiam! Bár olyan gazdagon térnél 
vissza, ahogyan mondod. 

Így is lett. Elindult a kö-
zépső fiú is, és sokáig-sokáig 
ment, mindig csak előre, míg 
kakasaival el nem érkezett abba 
a bizonyos országba, ahol egy-
folytában hat hónapig tart az 
éjszaka. 

                                                 
∗ A sarló, a kakas és a fehér rigó című mese második része. Az első részt lapunk előző szá-

mában közöltük. 
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És ekkor kihirdette az ott élőknek, hogy csodálatos mada-
rakat hozott nekik. Ezeknek a madaraknak éppen csak énekelni 
kell, és a nap máris felkel, s átmelegíti a földet: kihajtanak a nö-
vények, és zöldbe borulnak a fák. 

Annak az országnak lakói áhítatosan hallgatták őt, s azt 
hitték, valamelyik jó szellem szállt a földre. 

A fiú folytatta: 
– Nézzétek ezt a szép madarat! Kakas a neve. Amikor éne-

kelni kezd, felkel a nap, nem fáztok többé, s egész nap vadász-
hattok és halászhattok. És feláshatjátok a kerteket, és szép 
gyümölcseitek lesznek! És felszánthatjátok a földeket is, a csor-
gó, meleg fényben magot szórtok a barázdákba, és szép gazdag 
termésetek lesz. 

– Vigyázz! Ha hazudsz, megölünk! – kiáltották izgatottan 
és vágyakozva annak az országnak a lakosai, ahol egyfolytában 
hat hónapig tart az éjszaka. – De ha igazat mondtál, annyi ara-
nyat kapsz a kakasaidért, hogy haza sem tudod vinni! 

Ebben a pillanatban – mert mindenhol másutt a földön ez 
volt a napkelte ideje – az egyik kakas rákezdte: 

– Kukurikúú!… Kukurikúúú! 
És egyszerre mindenki úgy látta, hogy az éjszaka már nem 

olyan fekete. 
Majd egy másik ka-

kas felelt az elsőnek: 
– Kukurikúú!… 

Kukurikúúú! 
És egymással vetél-

kedve lassan mind szól-
tak már. Egyik „kukuri-
kú” harsányabb volt, 
mint a másik. S ahogy rit-
kult a kukorékolás, a sö-
tétség is egyre oszlott. 

A nap méltóságtelje-
sen feltűnt a láthatáron, 
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és lassan-lassan emelkedett mind magasabbra. Először még 
olyan volt, mint egy hatalmas, vörös golyó. De amint az utolsó 
„kukurikú” is elhalt, már fényesen és vakítva felragyogott a 
kéklő magasságban. 

Az emberek boldogan összeölelkeztek. Nevettek és kiáltoz-
tak. Mindenki kakast akart venni! Minden aranyukat odaszór-
ták a fiúnak, s csak azt sajnálták, hogy nem fizethetnek még 
többet ezekért a csodálatos madarakért. 

Így a szegény ember középső fia is több pénzt vitt haza a 
szülői házba, mint amennyire szükségük volt, hogy ezentúl bő-
ségben és boldogságban éljenek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


