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Két jeles napra hívom fel a figyelmeteket. Tegnap Szent Dömötör napja 
volt, a juhtartó románság kedvelt népszerű szentjének napja. Szent Dömö-
tör a pásztorok patrónusa, akik régen ilyenkor a pappal bárányt szenteltet-
tek a templom előtt. Az Erdélyi népszokások című könyvben olvasom, hogy 
ez a jeles nap a pásztorkalendárium éves rendjét két jelentős időszakra 
tagolta. A nyári periódus április 23-tól  október 26-ig tartott, felezőpontját 
Szent Illés (július 20.) jelentette. A téli időszak Szent Dömötör napjától 
egészen április 23-ig tartott, felezőpontját pedig a január 16-án ünnepelt 
Szent Péter napja jelentette. Szent Dömötör napja tehát a nyári pásztor-
időszak végét jelentette, amikor újra megszámolták a birkákat, a juhászok 
pedig elszámoltak a gazdáknak, majd mulatságot rendeztek. Ha ezen a 
napon hideg szél fújt, azt kemény tél előjelének vélték. 

Holnap Simon-Júdás napja van. Régen Erdélyben – így Kalotaszegen 
is – a szüret napján a rokonság, barátok hajnalban mentek ki a szőlősbe, 
ahová ennivalót is bőven vittek magukkal. A szőlősben muzsikusok zenél-
tek, hogy jobban menjen a munka, a szünetekben pedig még táncoltak is. 
Estefelé aztán, a munka végeztével reggelig tartó mulatságot, szüreti bált 
rendeztek. Székelyföldön az utóbbi időkben honosodott meg a szüreti bálok 
szokása azokon a vidékeken is, ahol szőlő nem terem. 

Verseket, meséket és gyönyörű rajzokat kaptam a csíkszeredai József Attila 
Általános Iskola III. Step by Step osztályától és a gyergóalfalvi Sövér Elek 
iskola II. B osztályosaitól, egy nyárbúcsúztató verset küldött Csíkszeredából 
Tankó Emőke is. Azokat az írásokat és rajzokat, amelyek nem férnek be a 
mai oldalra, a következő hetekben olvashatjátok, láthatjátok. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk helyes megfejtéséért Kelemen Gellértnek 
küldünk könyvajándékot Parajdra. Gondolkodó rejtvényünk megfejtéseit, 
leveleiteket továbbra is várja 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Kassay Dorka, II. osztályos, Gyergyóalfalu

Antal Krisztina, III. osztályos, Csíkszereda

A lepke
Egy reggel, amikor elindultunk 

kirándulni az erdőbe, sétálás köz-
ben egy patak mentén megláttam 
és megfogtam egy gyönyörű lepkét. 
Beletettem egy átlátszó dobozba, 
virágokat és friss leveleket adtam 
neki. A lepke ott állt néhány napig, 
mindennap friss leveleket adtam, 
míg egy napon észrevettem, hogy 
szomorú. Megfigyeltem, hogy csak a 
margarétán van. Fölnyitottam a do-
boz tetejét, és elengedtem a lepkét, 
még vártam néhány percig, hogy 
kirepül-e? Egy kis idő múlva a lepke 
kiszállt a dobozból és rászállt a rózsá-
ra, s remélem, még most is ott él.

Török Botond, II. osztályos,  
Gyergyóalfalu

A kiskutya 
meg a farkas

Valamikor rég történt, hogy 
az erdő szélén bandukolt egy 
kiskutya. A kiskutya bánatában 
ment el az erdő felé, mert megtá-
madta egy nagy tapsifüles kutya. 

Besötétedett, és a kiskutya 
egy fa törzse mögé feküdt. Zajt 
hallott, a farkas közeledett feléje. 
Egy picit félt, de arra gondolt, 
hogy nem fogja bántani. Így is 
történt. Első perctől összebarát-
koztak. Azóta is jó barátságban 
vannak.

Horváth Bence,  
II. osztályos,  

Gyergyóalfalu

Ősz
Hosszú volt a nyár,
lassan a végére jár.
megsárgultak a növények,
megnőttek a zöldségek.
Sürögnek, forognak 
az emberek,
begyűjtik a terméseket.
Van ott krumpli,
van ott répa,
zöldparadicsom meg káposzta.
Behordják a finomságot,
megtöltik a kamarájok.
Jöhetsz hideg,
jöhetsz hó!
Így már túléli nagyapó.

Bodó Dorottya
III. SbS osztály,

Csíkszereda

(Folytatás)

Abban az esztendőben nem 
esett jól semmi más játék, 
csak a katonásdi, hanem 

abba bele nem untunk soha. Egy-
szer, ahogy fáradtan ballagtunk 
hazafelé a nagy csata után, szem-
ben találtuk a Kuckó királyt. Egy 
zsák korpát cipelt hazafelé a szá-
razmalomból, egész belegörnyedt 
a vézna teste. Megriadt az istenad-
ta, ahogy meglátott bennünket, 
de már nem menekülhetett elő-
lünk sehova. Rávetettük magun-
kat, mint a vércsék a galambfióká-
ra. Örültünk neki, hogy valahára 
igazi ellenségre találtunk.

– Megállj, Kuckó király! Ta-
nuld meg, mi az a honvédvitézség!

Szegény fiú ledobta a válláról a 
zsákot, és szomorúan meresztette 
ránk a nagy kék szemét. Sohase 
arattunk ennél könnyebb diadalt. 
Meg se mozdult a jámbor, míg 
csak hátba nem puffogtattuk vala-
mennyien. Mikor aztán kiadtuk a 
mérgünket, akkor megtörülgette 
könnyes szemét a dolmánykája uj-
jával, vállára kapta a zsákot, s csak 
a kapujokból mert visszaszólni:

– Várjatok csak, majd megfi-
zetek én még ezért nektek!

Hanem bizony szegény Kuckó 
király nagyon sokáig az utcára se 
mert kilépni. Mikor megint kö-
zénk vegyült, régen vége volt már 
akkor a honvéddicsőségnek. Né-
met lett az úr az országban, buj-
dosott előle a szegény honvéd, ki 
merre látott.

A mi falunkba is vetődött egy 
bujdosó honvéd tiszt. Ide ugyan 
jó helyre jött. Erről a nádrengeteg 
közé bújt kis faluról nem sokat 
tudott a világ. Mintha csak elte-
mették volna, aki miközénk jött 
lakni.

Éppen ezért választotta ezt a 
helyet a mi tiszt urunk. Halálra 
kereste az ellenség – de nálunk 
keresni ugyan kinek jutott vol-
na eszébe? Különösen, hogy a 
fényes tiszti ruháját felcserélte 
szegényemberes gúnyával, s beállt 
halászlegénynek Galambos Imre 
halászmester uramhoz. Nem is 
tudta a hálót nála jobban meg-
feszíteni senki a halászlegények 
közt. De mesét se hallottunk még 
soha olyan szépet, mint amilye-
neket ő mondott, ha esténként 
körülvettük a Galambos-portán. 
Hol sírtunk, hol ragyogott a sze-
münk, ahogy a honvédek csatá-

iról beszélt, de senkinek a szeme 
nem ragyogott úgy, mint a Kuckó 
királyé.

Egy csúnya téli napon na-
gyon kemény munkájuk volt a 
halászoknak. Léket vágtak a Ti-
sza jegén, hogy halászni lehessen 
a szabad vízben. Alig győztük ha-
zavárni a tiszt urat a Galambosék 
házához. Ott ácsorgott köztünk 
a Kuckó király is, majd meg-
vette az isten hidege, de azért 
váltig a kapuban leselkedett: 
jön-e már a mi mesemondónk? 
Jött is, de most nem volt neki 
mesélhetnékje.

– Jaj, fiaim, baj van – bukott 
be a kapun –, ellenség jár a falu-
ban, megláttak az utcán, a nyo-
momban vannak!

Alig volt ideje beosonni a 
kamraajtón, már akkor ott volt 
az ellenség. Három tollas csákó-
jú, zord tekintetű német katona. 
Úgy szétugrottunk mink, mint 
mezőn a varjak, ha követ hají-
tanak közéjük. Futott, aki bírt, 
néhányan a sövény tövébe, csak a 
Kuckó király maradt ott az udvar 
közepén. Moccanni se bírt sze-
gény ijedtében.

(Folytatjuk)

Móra Ferenc

Kuckó király

10. oldal | 2011. október 27., csütörtökhargitanépe

Pótold a szólások, közmondások hiányzó szavait. Ha megvan a megfejtés, vágd ki és 
küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. 
szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: benedek enikő

Vág az esze, mint a .........

Kicsi a ........, de erős.

Sok lúd ......... győz.

Vak ........... is talál szemet.

Türelem ........... terem.

A ........... négy lába van, mégis megbotlik.


