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A jó madarak 

 
EGYSZER így szólt a kakas a tyúkhoz? 
– Tyúkocskám, most érik a dió, gyere ki a szőlőhegybe, 

lakjunk jól belőle, mielőtt elhordanák a mókusok. 
– Gyerünk! – felelte a tyúkocska. – Éljünk ma vígan, ked-

vünk szerint, és hadd lássunk egy kicsit világot. 
Ezzel elmentek a szőlőbe, és ott jóllaktak a sok finom 

dióval. Mikor aztán beesteledett, vagy már nagyon teletömte 
magát a tyúkocska, vagy talán csak csupa kényességből így 
szólt: 

– Kakaskám! Én nem megyek ám gyalog haza, csinálj ne-
kem egy kocsit! 

A kakaska mindjárt csinált is egyet dióhéjból, a tyúkocska 
pedig beleült, és azt mondta: 

– No, most húzzad a kocsit! 
– Nem addig van az! – mondta a kakaska. – Kocsis szíve-

sen leszek, és elhajtok a bakról, de biz a kocsiba bé nem fogsz, 
azt tudom! 

Erre a tyúkocska felhúzta az orrát, és lett belőle egy kis 
perpatvar. Amint ott pörölnek, hát egyszer csak ott terem ám 
egy kacsa, és ugyancsak nagy lármával hápogja: 

– Ti, semmirekellő tolvajok; ki engedte meg nektek, hogy 
az én dióskertembe jöjjetek lopni?  

S ezzel se szedte, se vette, csak nekimegy a kakaskának. De 
kakaska sem volt ám rest, hegyes orrával és sarkantyújával úgy 
nekiment a kacsának, hogy az végül is jobbnak látta könyör-
géshez folyamodni, sőt még azt is megígérte, hogy engedi 
magát befogni a kocsiba, és hazahúzza őket. 
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Erre a kakaska a bakra ült, a tyúkocska pedig a hátulsó 

ülésre, és így kiáltoztak: 
 

Kacsa, szaladj, szaladj! 

Későre ne maradj! 
 

Amint már egy jó darabig haladtak, hát egyszer csak össze-

találkoznak két utassal, ezek pedig nem voltak mások, mint a 

gombostű és a varrótű. Már messziről kiáltozták: 

– Megálljatok! Megálljatok! – és ugyancsak könyörögtek 

ám a kakaskának, hogy vegye fel őket a kocsira, mert már na-

gyon elfáradtak, sötét is van, és az út is sáros. És mivel nem 

voltak valami kövér legények, és nem foglaltak el sok helyet a 

kocsiban, kakaska megengedte, hogy felüljenek, de azt kikötötte, 

hogy neki vagy a tyúkocskának valahogy a lábára ne hágjanak, 

mert akkor eldanolja nekik ezt a nótát: 
 

Szállj le Balázs, a hintóról! … 
 

Késő este egy vendégfogadóhoz értek. Már sötét volt. A 

kacsa nem volt éppen a legjobb gyalogló, és egyik oldaláról a 

másikra bukott, hát elhatározták, hogy éjszakára ott maradnak. 

A fogadós eleinte ugyan szabadkozott, hogy a szobái mind tele 

vannak vendéggel, aztán meg mi tagadás, valami szegény fic-

kóknak nézte őket. 

Addig s addig, míg végül mégis beleegyezett, főként, ami-

kor megígérték, hogy azt a tojást, amelyet a tyúkocska útközben 

tojt, nekiadják, sőt ráadásul még a kacsát is, pedig az minden-

nap tojik egyet. Ekkor aztán a kakaska odahordatott mindent, 

ami jó és drága, és nagy mulatságot csaptak. 



 3

Hajnalban, amikor pitymallani kezdett, felkelt kakaska, föl-

ébresztette tyúkocskát, aztán felvágta a tojást, ketten együtt 

kiszívták, a héját pedig a tűzhelyre tették. Azután elment a var-

rótűhöz, aki még aludt, megfogta, és belészúrta a karosszék 

párnájába, a gombostűt pedig a vendéglős törülközőjébe tűzte, 

s aztán se szedte, se vette, a nyitott ablakon kirepültek. A kacsa 

szívesen aludt kinn a szabad ég alatt, és az udvaron maradt, de 

amint tyúkocskát a kakaskával együtt elrepülni látta, tüstént 

megérezte a pecsenye szagát, és szépen kisuhant a kapu alatt. 

Odakint talált egy patakot, és vígan elúszott. 

Egypár óra múlva felébred a fogadós is, kitörüli a szemét, 

megmosakodik, de amikor törülközni akar, a gombostű 

ugyancsak jól belészúr az arcába, s rögtön kibuggyant a vére. 

Azután a konyhába ment, hogy pipára gyújtson, hát amint a 

tűzhelyhez közeledik, egyszer csak pattog ám szeme közé a két 

tojás héja. 

– Úgy látszik – dörmögte magában –, ma nagyon rossz 

napom lesz. 

Ezzel visszafordul a szobába, és kényelmesen beléereszke-

dik a karosszékbe. Hanem jajgatva fel is ugrott nagy hirtelen, 

mert amint a székre ült, a varrótű felébredt, és ijedtében úgy 

megszúrta, hogy csakúgy jajgatott belé. Most már végképp na-

gyon megharagudott a fogadós, mindjárt a vendégeire gyana-

kodott, de hiába kereste őket, már csak a hűlt helyüket találta. 

Meg is esküdött, hogy az ilyen jómadarakat, akik sokat paran-

csolnak, semmit sem fizetnek, és ráadásul még bolonddá is 

teszik az embert, sohasem fogad többé a házába.  


