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A falánk tyúkocska 

 

EGYSZER elment a kakaska a tyúkocskával az erdőre mogyorót 

keresni, s megígérték egymásnak, hogy ki mit talál, azt megosztja a másik-

kal. A tyúkocska azonban egy nagy mogyorót talált, és azt nem akarta 

megosztani a kakaskával, hanem egyedül akarta megenni. De meg is lakolt 

érette, mert a mogyoró a torkán akadt, és sehogy sem tudta lenyelni. Végül 

is, ezért a kakaskához fordult: 

– Kakaska! Kakaska! Szaladj a kúthoz, hozz egy kis vizet, mert 

mindjárt megfulladok! 

A kakaska szaladt a kúthoz, s mondja: 

– Kutacskám, adj nekem vizecskét, pityikém egy nagy mogyorót 

nyelt, és mindjárt megfullad tőle. 

– Nem adok biz én – felelt neki a kút –, míg nekem a szép leánytól 

nem hozol veres selymet. 

Elment a kakaska a szép leányhoz: 

– Szép leány, adj nekem veres selymet, azt elviszem kutacskának, a 

kutacska ad vizecskét, azt elviszem pityikémnek. 

– Bizony nem adok én! – felelt a szép leány – fuss, és hozd el előbb a 

koszorúmat, ott akadt egy fűzfaágon. 

Kakaska futott, levette a koszorút, és vitte vissza a szép leánynak, a 

szép leány adott neki veres selymet, a kutacska pedig a veres selyemért 

vizecskét. De amikor a vizecskével visszaért tyúkocskához, akkorra az már 

kiadta a páráját. Ezen aztán igen elszomorodott a kakaska, és olyan nagyot 

kukorékolt, hogy az egész világból összesereglettek az állatok, hogy a tyú-

kocska halálát megsirassák. 

Ezalatt hat egérke egy kis kocsit készített, ráfektették a tyúkocskát, és 

elvitték temetni. Útközben találkoztak a rókával, és az kérdi tőlük: 

– Hová, hová, kakas koma? 

– Megyek eltemetni pityikémet. 
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– Szabad-e nekem veled menni? – kérdi újra a róka. 

– Szabad, hanem ülj hátul a kocsira, mert nem bírnak el a lovaim. 

A róka felült, azután a többi állatok, és megindultak.  

Egyszer csak elérnek egy nagy folyóvízhez, amelyen nem volt se híd, 

se komp, csak egy kis szalmaszál feküdt ott, és ajánlkozott, hogy ő keresz-

tül fekszik a vizen, s így lesz híd. Úgy is lett, de a hat egérke lecsúszott a 

szalmaszálról, beleesett a vízbe, s bele is fulladt. 

Ekkor egy kő szánta meg őket, és ő feküdt által a vizen hídnak, és a 

kakaska először áthúzta a kocsit a tyúkocskával, azután pedig visszament 

a többi állatokért. De azok olyan sokan rakodtak fel a kocsi hátuljára, hogy 

a kocsi felbillent, s mind beleestek vízbe, és bele is fulladtak. 

Maga maradt tehát a kakaska, és amikor megásta tyúkocskájának a 

sírját, úgy elbúsulta magát, hogy bánatában magát is belétemette, s akkor 

három napig nem volt a világon semmiféle kakaskukorékolás.  


