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1. Címkép
2. A lángtarajos. haragos Tűzkakast a Kisfiú szabadította ki egy gyufásdobozból, ahol bezárva tartották.
Ez így történt:
3. A .Kisfiút nagyon érdekelte a gyutásdoboz.. Tudta,
hogy sok színes, gömbfejű gyufaszál van benne.
4. Kivett egy szál gyufát és végighúzta
lán - ahogy már látta a felnőttektől.
5. A gyufából
Tűzkakas...

fellobbant
_.'

a doboz olda-

a láng,. abból
-

kiröppent

a

6. ... végigfutott a gyufaszál on és megégette a Kisfiú kezét. A Kisfiú földre dobta a lángoló gyufát.
7. A gyufalángból óriássá nőtt Tűzkakas lángnyelvével gyújtogatní kezdett. Égett a közelben minden, a
láng gyorsan terjedt ...
8. . .. sísteregve, surrogva ropogtatta
a fotel
belekapott a szőnyegbe, a heverőn a párnákba.
9. A Kisfiú menekült
futott ...

a Tűzkakas

elől.

lábát,

az ajtó felé

10. . .. majd szembefordult vele. - Ne bánts! - szólt
a Tűzkakashoz. - Menj vissza a gyufásdobozba! - De
hiába.
ll. - Mama! - akarta kiáltani, de már csak suttogni tudott, annyi füstöt nyeltc-Azután elájult.
12. - Segítség! T;üz van! -. sikoltotta a Kisfiú mamája, amínt-belépett
az ajtón és meglá.tm';J1'li történt.
13. - Gyere, kiviszlek a levegőre r'-7r.; }{~rj;!Íbafogta a
kisgyereket: és .átvitte a szomszéd.laká.~~,::J'li
14. - Halló, Tűzoltóság? 'Kérem jöjjenek
Kelemen utca 10. számú házban tűz van!

azonnal,

a

15. Odament
teni őt.

aKisfiúhoz

és próbálta

magához

téri-o

16.- Rögtön jon a doktor néni, maradj nyugodtan!
- mondta a gyermeknek, mikor éledezni kezdett.
17. - Mindjárt jobban
aggódó mamához.

lesz. -

szólt a doktornő

az

18. A Kisfiú lassan éledezni kezdett, egy kicsit még
kábult volt. - Jaj, a Tűzkakas! - suttogta.
19. - Mama, te vagy az? ne félj, biztonságban vagy.

Igen, kisfiam. Most már

20. Közben megérkeztek a tűzoltók. Sszz, sss! sístergett, ágaskodott a láng. Nehezen adta meg magát.
21. - Jaj, de sok minden tönkrement!
mama, mikor visszatértek a lakásba,
vették a tűz kártevését.

- sóhajtott a
és szemügyre

22. - Nemcsak te tehetsz róla! - vigasztalta édesanyja aKisfiút. - Nem raktuk el biztos helyre a gyufát ... Látod, ebben lakik a tűz ...
23. Amíg vigyázunk a tűzre, addig jó barátunk.
gít a sötétben, meleget ad a hidegben.

Vilá-

24. Megfőzi az ebédet, megsüti a süteményt.
25. Az elektromos áram melegíti a vasalót is, ami ha
nem vigyázunk, szintén tüzet okozhat.
26. De szörnyű, pusztító erő is van
hetnek házak, erdők, sőt városok is.

a tűzben.

Elég-

27. Még a gyönyörű karácsonyfa is nagy veszedelmet
okozhat, ha a csillagszóró vagy a gyertya lángja a fenyő ágaiba kap.
28. - Ugye, most már tudod, miért nem szabad a
gyufával játszanód. 'I;átod, most is milyen kárt csinált.
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29. - Nem eresztem többé szabadon a Tűzkakast! mondta a Kisfiú édesany jához bújva, - mert nagyon
félek tőle! - Ne félj, ha nagyobb leszel, megtanulod.
hogyan kell védekezni a tűz ellen.
30. Vége
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