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Lusta Gyurka 
 

 

HOL VOLT, hol nem volt, volt egy apának egy nagydarab, 

erős, naplopó, semmirekellő fia, aki egész nap csak lézengett, 

heverészett, és ezért a faluban Lusta Gyurkának hívták. 

Amikor megérett a zab, így szólott hozzá az apja: 

– Eredj, fiam, Gyurka, vedd a kaszádat, menj ki a mezőre, 

arasd le  a zabot, de mihelyt learattad, teremj itthon, mert még 

más dolgunk is van. 

Gyurka előveszi a kaszáját, kimegy a zabföldre, de bizony 

nem volt kedve nekifogni a munkának, hanem szépen leült egy 

fa alá, és elaludt. 

Hogy Gyurka olyan sokáig odamaradt, az apja nyugtalan-

kodni kezdett. Vajon mi lehet vele? Nem volt otthon senki, akit 

utána küldjön, ezért elküldte a pumiját, hogy mardossa, és ne 

hagyjon békét neki addig, amíg a zabot le nem aratja. Azután 

jöjjenek haza sietve. De a pumi látta, hogy Gyurka jóízűen 

alszik, ő is melléje húzódott, és elszunnyadt. A gazda hiába 

várta őket, megharagudott, és így szólt a mogyorópálcájához: 

- Édes kis pálcám, siess, szaladj ki a mezőre, verd meg a 

pumit, hogy marja meg Gyurkát, és Gyurka arassa le a zabot, 

aztán gyertek haza mind a hárman! 

A pálca odaszaladt, de amint látta, hogy a pumi szépen 

horkol, azt gondolta magában: 

Hiszen megvárhatom, amíg fölébred, azután is még jól 

elpáholhatom. 
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Így ő is odatelepedett a többiek mellé, és csakhamar ela-

ludt. Hogy a pálca sem érkezett haza, a gazda végül kifogyott a 

türelméből, és haragosan maga ment ki, hogy lássa, mit csinál-

nak. Hát bizony ott hortyogtak javában mind a hárman a hűvös 

árnyékban, és a zab még mindig hiába várta az aratót. 

– No hiszen, mindjárt lábra állítom én Gyurkát! – mondja 

az apa, és ezzel megragadja a pálcát, jókat sóz a pumira, a pumi 

ordítva felugrik, harapni kezdi Gyurkát úgy, hogy az tolvajt 

kiált. De amint meglátta az apját, bezzeg eszébe jutott a zab és a 

reá váró munka. Nosza, fogja gyorsan a kaszát, és délutánra 

már az egész kis zabtábla le volt aratva. Erre Gyurka, a pumi és 

a pálca hazamehettek. A gazda pedig így szólt: 

– Aztán tanuljátok meg, hogy első a kötelesség, azután 

szundíthattok egyet az árnyékban, ha éppen kedvetek van rá. 

Máskor is így járhattok. 
 


