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A kakaska és a jércike 
Népmese Szabó Enikő rajzaival 

 

ol volt, hol nem  
volt, volt a világon egy 
kis kakaska meg egy 
jércike. Amint ott kapir-
gáltak a szemétdom-
bon, talált a jércike egy 
szem kökényt. Le akar-
ta nyelni, de megakadt a torkán, elkezdett fulladozni. Kérte 
a kakaskát: 

– Eredj, kakaskám, hozz a kútról vizet, mert mindjárt 
megfulladok a kökénytől!  

Elment a kakaska a kúthoz. 
– Kút, adjál vizet, vizet viszem pityikének, mert mind-

járt megfullad a kökénytől. 
– Bizony nem adok én, míg nekem a fától zöld ágat 

nem hozol. 
Elment a kakaska a 

fához. 
– Fa, adjál nekem á-

gat, ágat viszem kútnak, 
kút ád nekem vizet, vi-
zet viszem pityikének, 
mert mindjárt megful-
lad a kökénytől. 
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– Bizony nem adok én, 
míg nekem a szép leánytól 
koszorút nem hozol. 

Elment a kakaska a 
szép leányhoz. 

– Szép leány, adjál ne-
kem koszorút, koszorút 
viszem a fának, fa ád ne-
kem ágat, ágat viszem a 
kútnak, kút ád nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert 
mindjárt megfullad a kökénytől. 

– Bizony nem adok én, míg nekem a vargától cipőt 
nem hozol. 

Elment a kakaska a vargához. 
– Varga, adjál nekem cipőt, cipőt viszem szép leány-

nak, szép leány ád nekem koszorút, koszorút viszem fának, 
fa ád nekem ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem vizet, 
vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kö-
kénytől. 

– Bizony nem adok, míg nekem a molnártól csirizt 
nem hozol. 

Elment a kakaska a molnárhoz. 
– Molnár, adjál nekem csirizt, csirizt viszem vargának, 

varga ád nekem cipőt, cipőt viszem szép leánynak, szép le-
ány ád nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ád nekem 
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ágat, ágat viszem kútnak, kút ád nekem vizet, vizet viszem 
pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. 

– Bizony nem adok én, míg a disznótól hájat nem ho-
zol. 

Elment a kakaska a disznóhoz. 
– Disznó, adjál nekem hájat, hájat viszem molnárnak, 

molnár ád nekem csirizt, csirizt viszem vargának, varga ád 
nekem cipőt, cipőt viszem szép leánynak, szép leány ád ne-
kem koszorút, koszorút viszem fának, fa ád nekem ágat, 
ágat viszem kútnak, kút ád nekem vizet, vizet viszem pi-
tyikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. 

– Bizony nem adok én, míg nekem a szolgálótól mos-
lékot nem hozol. 

Elment a kakaska  a szolgálóhoz. 
– Szolgáló, adjál nekem moslékot, moslékot viszem 

disznónak, disznó ád nekem hájat, hájat viszem molnár-
nak, molnár ád nekem csirizt, csirizt viszem vargának, var-
ga ád nekem cipőt, cipőt viszem szép leánynak, szép leány 
ád nekem koszorút, 
koszorút viszem fá-
nak, fa ád nekem á-
gat, ágat viszem 
kútnak, kút ád ne-
kem vizet, vizet vi-
szem pityikének, 
mert mindjárt meg-
fullad a kökénytől. 
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A szolgáló adott 
neki moslékot, moslé-
kot vitte disznónak; 
disznó adott neki há-
jat, hájat vitte mol-
nárnak; molnár adott 
neki csirizt, csirizt 
vitte vargának; varga 
adott neki cipőt, cipőt 
vitte szép leánynak; 
szép leány adott neki koszorút, koszorút vitte fának; fa 
adott neki ágat, ágat vitte kútnak, kút adott neki vizet, vi-
zet vitte pityikének, s pityike nem fulladt meg a kökénytől.    

 
 
 
 


