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Kakóca és Jércike 
 
KAKÓCA ÉS JÉRCIKE testvérek voltak. Egy délután a 

kertben sétálgattak, ahol sok szép málna volt, de még mind 
éretlen. Jércike így szólt: 

– Várjunk, míg megérik, mert még keserű, és még betegek 
lehetünk tőle. 

De Kakóca nem hallgatott a kis testvére tanácsára, és addig 
tömte magát, míg végül megfájult a hasa. Bezzeg most nagy jaj-
gatva ért haza, de Jércike megsajnálta, főzött neki jóízű herba-
teát*, melegen betakarta, s így szerencsére jobban lett. 

Máskor pedig a mezőn jártak, játszadoztak. A sok futko-
sásban úgy kimelegedtek, hogy csakúgy csorgott róluk az 
izzadság, és nagyon megszomjaztak. Egyszer csak egy szép 
forráshoz értek. Vígan csordogált a tiszta, hideg víz. A kis kakas 
mindjárt inni akart, de Jércike figyelmeztette: 

– Ne igyál ilyen kihevülve, mert még beteg leszel! 
A kis kakas nem fogadott szót, móhon inni kezdett, de 

olyan beteg lett azután, hogy egyet sem tudott mozdulni. Nyar-
gal haza Jércike, fut a patikába orvosságért, és főzi a jó bod-
zateát. Attól mindjárt jobban lett egy kicsit, de azután még sok 
orvosságot kellett nyelnie, és még sokáig kellett feküdnie, s a 
szobát őriznie.  

Na – gondolta Jércike –, ebből most már biztosan tanult 
Kakóca. Megtanult várni, és nem lesz többé baj. 

De jött a tél, kezdett befagyni a víz, és a kis kakas nagyon 
vágyott csúszkálni a jégen. 
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– Édes Kakócám – mondta Jércike –, várj még egy kicsit. 
Ne menj most a jégre, mert még nem fagyott be eléggé! Holnap 
majd együtt megyünk. 

De a kis kakas most sem fogadott szót, és kiment a gyenge 
jégre. A jég egyszerre zsupsz!, beszakadt; s a kis kakas mindjárt 
beesett a vízne, és bele is fúlt. 

Amikor kifogták Jércike keservesen siratta: 
– Jaj! Bárcsak hallgatott volna rám az én Kakócám, és várt 

volna még egy keveset. Most még vígan élne, s nem volnék 
egyedül. 

 
*herbatea – gyógynövénytea; kamilla- vagy bodzatea 

 


