
6 GYEREKOLDALUdvarhelyi Híradó  2018. június 14., csütörtök

A héten elkezdődött a visszaszámlálás, és mire ezt az oldalt 

olvassátok, már csak egy hivatalos évzáró vár benneteket. Az 

iskola udvarán felsorakoznak az osztályok, elbúcsúztatjuk, 

kiértékeljük a tanévet, és ki-ki átveheti egész éves munkájáért 

a maga jutalmát. De mindnyájatoknak jár az elismerés a kitar-

tásért, korán kelésért, türelemért, amit nap mint nap tanúsí-

tottatok. Kiérdemeltétek a vakációt, a szabad tevékenységet, 

önfeledt játékot, megértetek a pihenésre, feltöltődésre. Hasz-

náljátok ki a vakáció minden percét, gazdagodjatok élmények-

kel, barátokkal!

Egy messzi-messzi országban egyszer 
olyan forró nyár volt, hogy még az erdei pa-
takok is kiszáradtak. Az állatokat szomjú-
ság gyötörte, és elhatározták, hogy ásnak 
egy kutat, amiből friss vizet ihatnak. A nyu-
lacska azonban nyafogni kezdett:

– Nem akarok ásni! Kicsi vagyok, külön-
ben is gyöngék a mancsaim.

Az állatoknak csöppet sem tet-
szett a nyulacska kényeske-
dése.

– Tudsz te dolgozni, ha 
akarsz! – mondták neki.

– Csakhogy nem akarok! – 
jelentette ki a nyuszi.

Az állatok szorgalmasan 
dolgoztak, az elefánt, a ga-
zella és az oroszlán egymás-
sal versengve ásták a kutat. 
Még a kis madár is segített: 
csőrében hordta el a földet. A 
nyulacska meg csak nézelő-
dött, szundikált, s néha meg-
szólalt:

– Nem, nem tudok és nem 
is akarok segíteni! Hiszen 
olyan csöpp kis jószág va-
gyok.

Az állatok nagyon megha-
ragudtak rá, s mikor elkészült a 
kút, ittak a tiszta, hűvös vízből, de egy 
csöppet sem adtak a nyulacskának.

– Bánom is én! – mondta a nyulacska. – Ha 
most nem adtok, majd adtok később!

– Szégyelld magad! – szólt rá a strucc. – 
Dolgozni nem akarsz, kérni nem tudsz, mi 
lesz így belőled?

– Mi is kicsinyek vagyunk – mondták a ma-

dárkák. – De lásd, mi is dolgoztunk a kútért, 
ihatunk is most kedvünkre!

– A nyulacska egy csöpp vizet sem ihat a 
kutunkból – jelentette ki az oroszlán. – A le-
opárd egész éjszaka ébren lesz, és vigyáz a 
kútra. A nyulacska éjszaka sem kaphat vizet!

A nyulacska sértődötten ment a bokrok 
közé, de nem tudott aludni, gyötörte a szom-
júság. Nagy nehezen megvirradt, minden ál-
lat ihatott kedvére, csak a nyulacska maradt 
szomjan.

Következő éjszaka az elefánt őrködött a 
kút mellett. Csakhogy nappal sokat dolgo-

zott, nagyon elfáradt szegény, és amint le-
telepedett a kút mellé, nyomban elaludt. „Az 
elefánt nagyon jószívű – gondolta a nyulacs-
ka –, ha szépen megkérem, majd csak ad 
egy kis vizet!” Ébresztgetni kezdte az ele-
fántot, de az mélyen aludt, nem ébredt fel. A 
nyulacska ekkor – mit tehetett mást? – meg-

csípte az elefánt fülét. Az elefánt fölug-
rott, közben véletlenül meglökött egy 

nagy követ, az a kútba esett, s 
utána még sok-sok kavics zá-
porozott a gödörbe: beteme-
tődött a kút.

– Ó, jaj, mi lesz velünk?! – 
jajgatott az elefánt. – Szomjan 
pusztulunk mindannyian.

– Dehogy pusztulunk! 
– mondta a nyulacska. – 
Együttes erővel kiszedjük a 
köveket a kútból!

– De hiszen kicsi vagy, és 
gyöngék a mancsocskáid! – 
mondta az elefánt.

– Ne félj – vigasztalta a 
nyulacska –, majd meglátod, 
milyen erős vagyok, ha kell!

Az elefánt és a nyulacska 
egész éjjel dolgozott, s haj-

nalra ismét tiszta víz bugyo-
gott a kútból. Az elefánt elmesélte 

az állatoknak, hogy a nyulacska mi-
lyen szorgalmasan dolgozott, és akkor az 
oroszlán megengedte, hogy igyék, ameny-
nyit csak akar.

A nyulacska ivott, ivott, aztán boldogan le-
telepedett a kút szélére, és megtörölte csi-
nos kis bajuszát.

(Francia népmese)
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A lusta nyulacska Gazdag Erzsi: 
Hol van a nyár?

Kati, kató, katibogár,
mondd meg nekem: 
hol van a nyár?
Ott, hol a fülemüle,
fagyalbokor közepébe,
nádirigó víg sípjában,
patak csobogó fodrában,
búzavirág kék szemében,
ezüsthalak pikkelyében.
Ott trilláz a réti fűben,
egy kis tücsökhegedűben.
Göncölszekér rúdja mellett,
csillagökröket terelget.
Égen-földön megtalálod,
ha a mezőt, rétet járod.

Gazdag Erzsi: 
Nyár

Cserregnek a verebek.
Nagy újság van, gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.
Itt a meleg, itt a nyár,
mezítláb jár a madár.
Ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.
Nézd, hogy zsibog az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.

Az oldalt összeállította: Mircse Zsuzsánna tanítónő




