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Széles fQlyó mellett
volt egy kios1 falu. A faluban' feh~rre rne~' ,
8zel t vörostetős b..áza~fényes aQlakszemei mosoly'Ogtak::-a.
napstités~ "

ben.

,á·~kf!ii.
A falu lakói. egész nap szorgalmasan

dolgoztak. a földeken'.
f

i;~!::ik:~.
tehenek"juhok és báránY~k·békésen\legelésztei.
düs legel~jéft..
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a falu

'\

A falu közelében

hatalmas erdő te:rU1t ~l duslombu,'mag8s fákkal,
A ;t.olllbQk közé,be-bekl.\k\l,cskái6napsugál"ezerny1 szines virágot él~
, tetett ~8el~s
fübea.
- .
,

,
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,:'i)tép.
az erdőben' egy bozontos bundáj ll, gonosz farkas élt.,~.ogai't
esatt0gtatta,. s$emei a mon6ságt61 villogtak. Az erdő szelid álla~
ta1 ~eszkettek t6le. Az erd~ ~éme volt,

Ebben

§'fk4Pt,
.Az' erdei forráshoz inni jár6 szelid 8zik~ket gyakr'an megle,$te,' a
magános óz1kéket megtámadta és eli-agedta. _
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A XlY1Üak k{jztilmár. nehezebben tudott elragadni egyet-eg~et, mert
ha a bokrok alján lapu16 nyul észrevette a g~osz farkast;'Q:l.yan
sebesen fu,~tt e15le, mint a k11Stt nyi1..

ajkdp.
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A fa:tikasnagyen szeretett volna szert tenni egy kis nyulpecsanyé-.
pe. ~~4ta, hogy a káp~szta a ny~lak kedvenc eledele. Elment tehát
a falu határában lévő f~ldekre ,káposztá,tlopni.
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A lpott k.áposztát-elvi tte egy nyulcsaládhQz 6s igy szélti - 5éz~
zétek esak mit hoztam nektek! Ej, de örülnek majd a kis nyuszik
~nnek a finom csemegének. Barátságom jelétil fogadjátok el t6lem '
ezt a kis ajándékot -6s átQyujtotta ~yulany6nak akáposztál,
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T~~t~nt egyszer, ,b~gy ny~lany6t es ~yulap't vendégségbe hivták m~~
kusékl1oz. -.ll~'ki ~igyáz addig a kis nyuszikra?
A fanas;rögttSn felajámlottat hogy ~ vigyáz l'ájukjt Legalább igy
beb~zonyithatja sz~retetét a ny~leealá4i~ánt •• y~anyó ~ossza8
rábesz61éa .tán engedett a kérésn~k.
"
,

,ii@k~pt "
J. farkas,

~
amik(:)~,nYQlany6~k el~~J1tek, v:idám~ ~g:rándcu~ottfs~áj •.

8zélé~nyalogatta, kaszUlt a nag1 lakomára.

'

itjliJi~{
~ 'kianYl.'llak :r-e.szketve bujtalt össze az egyik sarokban,'
~"'-. ',.,. ....
t
12'i-kEtp.. '
Az egyik kis nyuszi ~émül ten nézte a közeled6 farkas ij eszt6 ár~.
nyeltát El szo:b,afalán. '
'"

i"ltdp+
Ezalatt mókuséknál fJsszegyll tek a vendég~k. ~.t.tv&J.tak~ El ~a"a~z
ráka, a d~;rmCSg5 medve két kis medveboocsal. a seel.l-a óil.,~ és a
házigazda.';El fUrge mókus.
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Miko~ nyulanyóék megérkeztek, azt m~Adtá~*
';;;Kissékásón érkéztünk de má~ mennüp,k is'kell, xne+,t a far~asl'a
bizt~k kicsinyeinket. A'ár~~lyen s~6pen beszélt, akárhogy fogadko- ZQtt, Aogy nem bántja 6ket, mégis nagyon nYl;;gtalanok vagyunk mi~
attuk.,'
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i~,lk\4R~
Az állatok megél'tették nY1l1anyóék agg~dalmát,
tek és sz~lsebesen ~ehant,ak a nyus~il;láz felé,
baj~aj~tott
kis nyulakat.
'

nyomban :f'elkereked~
hogy megments,ék a

,i:6}'4p,
~ fSi'kas meglátta

a közeledő állatse~eg$tt

ott hagY$tt esapot~

pap~t és futásnak·eredt.

i?fit~Ü· .
Ez után az eset után ~sszef0gta~ az erd6 állalatai. A fák odvai~
ban figyeló IDÓkusok vel tak az erdő hi%'nakei, 6k é~tesitet:t4k a
t~bbi állatott ha a farkas kQ.zelecJ.tt.
'

i~'i€~i·
.4zállat(\lk ilyenkor elbtljtak,maguQa zárták kicsi
A farkas ko~g6 gy~m?r~al nézhettea
bezárt ajt6kat,
18/~ ,képn~lkUli szavegl

házuk kapuit,
'

:Szért elhatárez"ta, hogya fallilb$ll
keres ennivalót. Igen ázn; de gG~
uQszságár6l a fala állatai is ismerték'6t, Hogy mehetne mégis kö~
zéjtikk'imikép.trab~lhatna közültik egyet-egy~~_! ~ay'asz tervet gODdelt
,.'
'
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j7~Tkép.
A falu felé szaladt.- Hátha akad egy j6tét lélek. aki b~enged a
házába és~lrest ~ gondolta~
Amikor peért a faj.uba1'az egyik ke]?ités tetej én m~g).átta a kandurt.
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~ :lQnddcsak €i:t"mesba~átom '"'! sz61t lih~gvé - AQl találok egy 36
em'be:t't
,~ki elrej t tildezóim elól 1 •••
'
- Miért nem ké~tél menedéket az erdő állalai tál 1'", kérde~te a kan-

!,~
i~ üld6z:m.ek fel~*e-:a farkas.
;.:-luss gyorsan 11sék4fi1Z, az.Qk 36 @mber~k,
1'1I

tal.án beengedn~k. ~
,;.,Azakhoz nem mehetek, mert neinrég ettem m~g egyj,k birkájllkat •.
sz61t a farkas.
A macska a s~~mszéd utca felé mutatott.'
~'f.1.\ss
alf.ko~K~vács~khOZt nekik is j6 szivük van. háthasegitenek
rajta4.~
'
'~ Azoknak egy keeskeg1dájátraga~tam
el •.mondta a fa~k8s.
ll1egos6vál
ta Cirmos a fej et:'
,
'~ Ha mindenkit magadra harag~tasz, akkor mi~~t remélsz bárhonnan
is~egitséget? ,~gérdem1eda
sorsodat .mondotta~s
otthagytá a
fa~ka~t.
'
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A,vadá8~ok épp akkor fordultak az e~dóból a falu 'felé. amikor a
kandur sOl'sára hagyta a hitvány állatot • .A~fark~s észravett~ Ó..;.
ket, ~enekülni ~kart, de már késő .olt.

i'ii{,~p,

,

L6vés dö~ent ésa farkas holdtan esett apalánkhoz.
Aki m1ndenkinek áJ:'tés sok bajt okoz, az ne várjon senkitől Segitséget.
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K~szalt a Felsőoktatási Jegyzetellátó fállalatnál
Felel6s vezetó;'!Qjkovszky Laj~s
/
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