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A farkas és a hét kecskegida

Volt egyszer egy kecskemama, s annak hét gi
dác skája. Egy nap a kecskemamának eleségért 
kellett mennie az erdőbe. Összehívta a gidács
káit, és így szólt hozzájuk:

– Kedves gyermekeim, kimegyek az erdőre. 
Na gyon vigyázzatok magatokra, óvakodjatok a 
farkastól: ha beengeditek, szőröstülbőröstül 
föl fal mindnyájatokat! Ravasz állat a farkas, még 
azt is megteszi, hogy másnak adja ki magát, de 
ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete man
csáról nyomban ráismertek majd.

– Vigyázunk! – felelték a kis gidák. 
Erre a kecskemama búcsút vett tőlük, és elin

dult az erdőbe. Alig telik el egy kis idő, kopogtat
nak az ajtón, s valaki beszól:

– Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, kecs
kemama! Hoztam nektek sok finomságot.

De a gidák tüstént felismerték a farkast reszelős 
hangjáról.

– Nem nyitjuk ki! – kiabálták. – A mi mamács
kánknak kedves, lágy hangja van, neked pedig 
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csúnya, reszelős. Te nem lehetsz a mi mamács
kánk, te a gonosz farkas vagy!

A farkas mordult egyet, elszaladt a boltba, vá
sárolt egy jókora darab krétát.

– Minek neked az a kréta, ordas koma? – tré
fálkozott a boltos. – Talán beiratkoztál az isko
lába?

De a farkasnak nem volt kedve a tréfához, 
meg ette a krétát, s attól egyszerre vékony lett 
a hang ja. Visszament a gidákhoz, és megint be
ko pog tatott az ajtón:

– Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, kecs
kemama! Hoztam nektek sok finomságot.

A gidák már majdnem kinyitották az ajtót, de 
az ablakban meglátták a farkas fekete lábát.

– Nem nyitjuk ki! A mi mamácskánknak szép 
fe hér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete. Te 
nem lehetsz a mi mamácskánk, te a gonosz far
kas vagy!

Ekkor a gonosz farkas nagy mérgesen elsza
ladt a molnárhoz.

– Szórd be liszttel a mancsomat! De gyorsan, 
mert különben fölfallak! – fenyegette meg a 
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