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A farkas, a kecske és a káposzta 

 

 

VOLT EGYSZER, hol nem volt egy szegény ember. 

Ennek a szegény embernek volt egy farkasa, egy kecskéje és egy 

káposztája. Mennyi baja volt ezért szegénynek, hogy ügyeljen 

rájuk, nehogy a farkas megegye a kecskét vagy pedig a kecske a 

káposztát. Vigyázott, vigyázott reájuk egy ideig, de végül is 

ráunt, és gondolta magában: 

– Én bizony nem kínlódom veletek, hanem eladlak. 

Éppen vásár volt a szomszéd városban, hát elindította 

oda a jószágait, mégpedig ilyen renddel: elöl ment a káposzta, 

utána a farkas, aztán a kecske, és leghátul a gazdájuk.  

Mentek, mendegéltek, hát egyszer csak elérkeztek egy 

széles folyóhoz. Ezen valahogy át kellett vinni a jószágokat, de 

miképpen? Ez volt ám a bökkenő, mert híd nem volt, a csónak 

pedig olyan kicsi volt, hogy ketten ülhettek csak belé. 

– Hm, hm! – töprenkedik s pödri bajuszát emberünk. – Ej, 

no, vajon mitévő legyek? Talán átszállítom elébb a káposztát. 

S ezzel be is vitte magával a káposztát. De alig megy el 

egypár lépésnyire a parttól, hát amint hátra néz, látja, hogy a 

farkas nyaggatni kezdi a kecskét. 

– Hohó! Látom bizony, hogy vissza kell térnem, mert a 

gonosz farkas megeszi a kecskémet, míg a túlsó partot megjár-

nám. 

Visszafordul hát, jól eldöngeti a farkast, s így szól: 

– No, várj csak, várj, tudom már, hogy mit tegyek, téged 

viszlek át elébb. 
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Erre aztán a csónakban maga mellé ülteti a farkast, de 

alig távoztak el a parttól egy-két ölnyire, s hát amint hátranéz, 

mit lát? A kecske már vígan nyalogatja a káposztát, s már-már a 

torzsához akar fogni. 

– Ejnye no, nem is jutott eszembe ez a haszontalan kecs-

ke. Bizony mindjárt felfalja a káposztámat. 

S így másodszor is vissza kellett fordulnia, de jól elpüföl-

te ám a kecskét is. 

Most már mind a négyen ismét a parton állanak, a gazda 

tanakodik, fel- és lenéz a parton, hogy vajon a szeme nem lát-e 

valami alkalmat az átkelésre. Vakarja, vakarja a fejét, és gondol-

kozik, és egyszerre csak felkiált: 

– Kitaláltam! 

Nos, ki mondja meg, hogy mit talált ki? 

– Én bizony fogom magam – így szól –, és legelőször is 

átviszem a kecskét a túlsó partra. Az innenső parton marad a 

farkas és a káposzta. Tudom, a farkas nem bántja a káposztát. 

Második utamban átszállítom a káposztát, és vissza is hozom, 

de a kecskét nem hagyom ott, mert felfalná a szegény káposz-

tát, hanem magammal visszahozom, s leteszem az innenső par-

ton. Harmadikszor a farkast viszem át a káposztához, s ott ha-

gyom. Utoljára aztán átalviszem a kecskét is. 

Így szerencsésen, baj nélkül átkeltek a túlsó partra, és 

elérkeztek a vásárba. 

 


