
19

mese tyúkocskáról  
és kakaskáról

Pirostarajú Kakaska volt a baromfiudvar királya. Nagyon 
szép hangja volt, és az összes tyúk hallgatott rá. Az egyik 

reggel Kakaska felkelt, kiállt az udvar közepére, nagyra tátotta a 
csőrét, de bizony olyan halk kukorékolás jött ki a torkán, hogy 
arra még az éber tyúkok se kelletek fel. Nagyon megijedt a kakas, 
hogy mi lesz így vele? 

A tyúkok is észrevették, hogy a kakasnak nincs olyan szép 
hangos nótája. Mérgesek lettek és elzavarták az udvarból. Szegény 
Kakaska bánatosan bújdokolt, bandukolt az úton. Egyszer csak 
egy kendermagos tyúkocskával találkozott. 

– Hová mész, atyafi? – kérdezte Kakaska a tyúkocskát.
– Csak úgy a csőröm után – felelte a tyúkocska. – És te hová 

tartasz?
– Megyek amerre a szem lát – felelte a kakas.
Miután ilyen szépen megismerkedtek, elmesélték egymásnak, 

hogy mi is történt velük. Kendermagos Tyúkocskát is elzavarták a 
tyúkudvarból, mert olyan apró tojásokat tojt, mint egy gombostű 
feje. Mivel ilyen jól egymásra találtak, együtt vándoroltak tovább. 

Mentek mendegéltek, míg egy faluhoz nem értek. De milyen 
falu volt ez! Törpék laktak benne, apró emberek, apró házikók-
ban. A törpék nagyon megörültek a két vándornak, hiszen a 
Kendermagos Tyúkocska apró tojásai pont nekik valók voltak. 
A Kakaska halk kukorékolásának örültek csak igazán, hiszen egy 
rendes hangú kakas hangjától betörtek a házaik ablakai.

Így aztán a Kakaska és a Tyúkocska igazi otthonra találtak. 
Nem búsultak a régi otthonuk után, mert rájöttek arra, hogy 
bármilyenek vagyunk, lesz olyan, akinek mi leszünk a legszebbek, 
legjobbak, leghasznosabbak.
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– Nagyapó, a te tyúkjaid mekkorát tojnak? – kérdezte Peti a 
mese után.

– Biztos rendeset, hiszen a reggeli rántotta abból készült – 
mosolygott nagyapó.

Ezután nagyapó bevitte a kisfiút az istállóba. Felültette, Ráró, 
az öreg ló hátára. Ezután Riskát, a tehenet látogatták meg, aki 
éppen békésen legelte az udvar zöld füvét. Bodri kutyával is csak 
most találkozott a kisfiú, mert eddig megkötötte nagyapó, ne-
hogy megijessze Petit. 

– Simogasd meg! – biztatta nagyapó a fiút. 
Peti bátran lépett a kutyushoz, és miután megsimogatta, ő ol-

dotta le a láncról, ezért aztán Bodri egyből a legjobb barátja lett. 
Peti, Nagyapó és Bodri elsétáltak a napraforgók árnyékában lévő 
lócához, ahol leültek, és Nagyapó újabb mesébe kezdett.


