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DIÁkmeLLÉkLet

D1 A vakond nadrágja

Volt egyszer egy földkupac. Ez a földkupac elkezdett izegni-mozogni, mintha mancsa len-
ne. És bizony nemcsak mancsa volt, hanem orra is.

Nahát, hisz ez egy vakond!
– Tessék, itt vagyok! – kászálódott elő. – És itt vannak a kincseim is, amiket a föld alatt 

találtam. De jó lenne ezeket a kincseket mindig magamnál tartani! A legeslegjobban azt 
szeretném, ha lenne egy zsebes nadrágom! Abba jó sok minden beleférne! Vajon hogyan 
juthatnék egy zsebes nadrághoz?

– Ejha, ki lármázik itt? – mérgelődött a rák.
– Ne… nem akartam, rák bácsi! Ne… nem tudja… hapci… hol kaphatnék zsebes nad-

rágot?
– Ejha! Hozzál vásznat, és kiszabok neked egy nadrágot. De azért nem kell lármáz-

nod!
– De ki fogja megvarrni a nadrágomat? A nádirigó! A csőrével ügyesen megfonja a 

fészkét, biztosan tud nadrágot is varrni – elmélkedett magában a kis vakond.
– Varrok én, varrok – ígérte a nádirigó –, de hozd el előbb a kiszabott vásznat.
– Jaj, jaj! – sírdogált a vakond a földkupac tetején. – A rák kiszabná a nadrágomat, a 

nádirigó megvarrná, de honnan kerítsek vásznat?
Ekkor odahajolt hozzá egy kis virág a vakondtúrás mellől.
– Ne sírj, kis vakond, segítek neked! A nevem lenvirág. Ha minden kérésemet telje-

síted, lesz nadrágod. Nézd, mennyi bogáncs, gyom nőtt körülöttem! Segíts, tépkedd ki a 
gyomot, hogy ne fojtson meg! És az a sok bogár! Tönkreteszik a leveleimet! Segíts rajtam, 
zavard el a bogarakat!

– Hurrá! – örvendezett a vakond. – Lesz nadrágom!
Kitépkedte a gyomot, elzavarta a bogarakat.
– Nagyon szomjas vagyok – sóhajtott a len –, segíts, hozz vizet, öntözz meg!
A vakond csak hordta-hordta a vizet és öntözött. A len közben csak nőtt, növekedett. 

Egy szép napon így szólt:
– Érett vagyok már. Most elmondom, mit kell még tenned, hogy zsebes nadrágod le-

gyen.
A kis vakond hozzá is fogott: először kihúzta a lenszálakat a földből, és kévébe kötötte.
– Kutty-kurutty, hát te mit cipelsz? – csodálkozott a béka.
– Megyek lent áztatni – felelte a vakond. – Vászon készül belőle, hogy legyen nagyzse-

bes nadrágom.
– Segítek neked!
A vakond és a béka lenyomták a lent a víz alá, és követ gördítettek rá, hogy ott marad-

jon. Amikor a len már jól teleszívta magát vízzel, a vakond kivitte a partra. – Most felnya-
lábolom, és elviszem a gólyához – a halastóhoz futott.

– Gólya koma! Gólya koma! – kiáltotta.
– Kelep, kelep – csattogott a gólya a csőrével –, miért hívsz, kis vakond, mi járatban 

vagy?
– Gólya koma, légy szíves, tilold meg a lent!
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– Szóval nadrágnak kell, kelep, kelep. Szívesen segítek.
Most pedig irány a süni.
– Süni, süni!
– Mi történt?
– Süni, drága sünikém – kérlelte a vakond –, engedd meg, hogy a tüskéiden gerebenez-

zem a megtilolt lent! Egy nadrágra való vásznat szeretnék belőle.
– Na gyere, de gyorsan intézd el, mert különben rögtön újra elnyom az álom.
A vakond máris gerebenezte a lent a sün tüskéin.
A kifésült lennel a vakond a pókokhoz sietett.
– Pókocskák, kérlek benneteket, fonjatok fonalat a lenből!
– Segítünk neked – ígérték a pókok, és nekiláttak a fonásnak.
A vakond alig győzte föltekerni az orsóra a szálat.
– Köszönöm, pókocskák!
– Szíves örömest segítettünk.
Az orsóval a vakond a tisztásra sietett.
– Áfonyák, édes, kék áfonyák! Vászonnak való fonalat hoztam. Segítenétek megfesteni 

a fonalat?
A sok kék áfonyafejecske bólogatott. Úgy ment a festés, mint a karikacsapás. A szar-

vasbogár vagdosta, a hangyák, pedig szorgalmasan szőttek, csak szőttek. A vakond jóked-
vűen kiáltott fel:

– Milyen szép vászon!
A hangyák fel-alá futkosnak, és mondogatják:
– Mindjárt, vakond, mindjárt elkészül a vásznad. Még feltekerjük – ajánlották a han-

gyák a vakondnak –, úgy könnyebb lesz vinni.
– Nem is tudom, hogy köszönjem meg nektek – fordult a vakond a hangyákhoz, és 

vállára vetette a vásznat.
Szaladt a vakond a rákhoz.
– Milyen szép! – ámult el a rák. – Nem is láttam még ilyet.
Lemérte és már szabta is. És kiszabott a vászonból egy jó nagy zsebre valót is. A kisza-

bott anyaggal elsietett a nádirigóhoz.
– Amit ígértem megtartom – fogadta a nádirigó a vakondot.
Csőrébe vette a fonalat, és hipp-hopp elkészült a nadrág.
– Kedves nádirigó, köszönöm, hogy megvarrtad a nadrágom! 

(Zdenek Miller–Eduárd Petiska: A vakond nadrágja című meséje nyomán)

Szómagyarázat

– Kéve: levágott gabona, ipari növény szárából kötött nagyobb nyaláb
– Tilol: a len szárának fás részeit ütögetve apró darabokra töri
– Gerebenez: a növényi rostokat fésüli, tisztítja
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D2 Szövegkiegészítés

Mit válaszolt a vakond a következő kérdésekre? Írd le!

Milyen vastag szálú ez a len! – kiáltott fel a gólya. – Hogyan tettél szert ilyen erős nö-
vényre?

Milyen szép színe van! – ámult el a rák. – Hogyan sikerült így megfesteni?

Hogyan tudtad ezt a hatalmas kelmét megszőni? – kérdezte a nádirigó.
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D3 A mese folytatása

A kis vakond nagyon sokáig használta a nadrágját. A sok apró kincs hamar megtöltötte 
a zsebeit. A zsebet rögzítő cérna idővel elszakadozott, majd egy új alagút ásása közben a 
nadrágzseb beakadt egy kiálló gyökérbe, és leszakadt. A kis vakond szomorúan nézte.

– Ó, ne sajnálj! – suttogta egyszer csak a leszakadt zseb. – Elpusztulok, de mindig újjá-
születek.

– Hogyan? – kérdezte a vakond meglepve.
– Igen hosszú történet ez. Most megpihenek itt a földben, és egy idő múlva humusz 

lesz belőlem. Akkor ez a szép vastag gyökér…

Vajon hogyan folytatta a leszakadt zseb? Írd le, vagy rajzold meg a mese folytatását!
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D4 Az élettelen anyagok körforgása




