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A farkas meg a róka 
 

Szereplők: Farkas, Róka, Gazdasszony, Gazduram, Első mesemondó, Második 

mesemondó  

 

A pódiumon egy hordócska mellett a Róka meg a Farkas iddogál. Se nem látnak, se 

nem hallanak. A két mesemondó egymás mellett üldögél a pódium másik végében. 

 

I. mesemondó: Hegyen-völgyön vigadalom, 
A faluban lakodalom…  

II. mesemondó: Róka néni s Ordas bátya, 
Besurrantak a kamrába! (Feléjük mutogatnak.) 

I. mesemondó: Mikor mindketten belaktak, 
A boroshordóra kaptak.  

II. mesemondó 

(fejcsóválva): 

Jaj, mi lesz itt bátya, néne! 
Egyik sem fér a bőrébe! 

 

Farkas (kezében 

pohárral, dülöngélve): 

 
Ahány farkas, mind erős, 
Minden állatot legyőz! 

 

Róka (kevésbé részeg): 

 
Ahány róka, mind veres, 
Ha elbújok, ne keress! (Táncolnak, a farkas néha 

elbődül.) Uuuuuu! (Megrántja a farkast.) 

Ne ordíts úgy, hallod-e? 
Mert bejönnek még ide, 
S valaki lenyúz ma még!  

Farkas (ellöki): Hagyj mulatni, állj odébb! (Mulatságos játék kezdődik. 

A farkas üvölt, de a róka betapasztja tenyerével a száját. 

A farkas lerázza, kergetik, püfölik egymást.)  

Gazda (belép, kezében 

a bot):  

Hej a mindenét, no lám, 
Farkas, róka itt zabál?! (Kergeti őket.)  

 

Gazdasszony (kezében 

sodrófa):  

Sült s borocska kell nekik? 
Jó sodrófám majd segít!  

Fut utánuk. Elöl a róka, utána a tántorgó farkas, majd a gazda és a 

gazdasszony. Körbe-körbe futnak, a róka néha ügyesen elugrik a püfölés elől, de 

a részeg farkas kap mindig egyet-egyet a hátuljára. A gazda és a gazdasszony 

minden ütésnél azt mondja: nesze –, a róka jajgat, a farkas üvölt.   
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Gazda (futás közben): Bort nyakalsz, te beste féreg? 
Jöjj fütykös, vakard meg, kérlek. 

Farkas: Semmim se viszket nekem!  
Gazda: Én a tolvajt megverem! 
Róka (ravaszul): Csak őrá üss jó nagyot, 

Mert én ártatlan vagyok! 
Farkas (mérgesen 

rátámad): 

 
Ártatlan vagy, tyúkok átka? 
Ki hívott be a kamrába? 

Róka: Én hívtalak? Meglehet! 
Farkas bátyó, ég veled! (Elrohan.) 

Farkas: Elszelelt a beste róka, 
 Irgalom fütykös, sodrófa!  
(Végül sikerül neki is elszökni.)  

Gazda (elégedetten): Jól kikaptak. Úgyis kellett!  
Gazdasszony: Még több verset érdemeltek! (Férjéhez): 

De most menjünk, édes párom, 
Vár a vejem, vár a lányom. (El.)  

 

* 
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I. mesemondó:  Egész ország-világ látja, 
 

II. mesemondó:  
 
A két tolvaj jól megjárta! 
(A farkas és a róka beoldalognak. A róka sántikál, a 

farkas füle lekonyul.)   

Farkas (nyögve): Szőröm hull, lábam reszket… 
Róka (vihogva):  Miért nem maradtál veszteg? 
Farkas: Még csúfolódsz, ravasz férge? 
Róka: Ez a rókák mestersége.  

(A farkas nekiront, püfölik egymást, majd kirohannak. 

A két mesemondó szembefordul a közönséggel.) 

I. mesemondó: Így váltak el nagy haraggal, 
Mérgelődtek éjjel, nappal… 

II. mesemondó: Összevesztek jól, s azóta 
Haragban van farkas, róka. 

 

 

 

Függöny 
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