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Vigyázz 
Coidado 

 
 Volt egyszer egy róka, aki korgó gyomorral ólálkodott a fa-

lu körül. Valami harapnivaló után lesett, amivel megtömhetné 
magát. Egy reggel, amint ott őgyelgett, egyszerre csak egy kakas 
került elébe. A szemfüles róka egykettőre elkapta őkelmét. Már 
arra készült, hogy belemélyessze a fogát, amikor megszólalt a ka-
kas: 

 – Kedves komám, te is láthatod, milyen sovány vagyok. 
Nem éri meg a fáradságot, hogy felfalj. De hamarosan itt a cséplés 
ideje, s akkor sok szemet eszem, jól meghízom. Ha lehet, várj ad-
dig, mert akkor kövér leszek. 

 A róka, látva, hogy a kakas igazat mond, elengedte, de el-
sőben megtudakolta: 

 – Jól van. De hogy hívnak? Tudnom kell a neved, hogy fe-
lőled érdeklődjem, amikor visszatérek. 

 – Vigyázz a nevem. 
 – Jó – mondta a róka. – Cséplés után itt vagyok. 
 Azzal ment, hogy másfelé keressen magának harapnivalót, 

a kakas meg táncra perdült örömében, hogy megszabadult a róka 
fogától.  

 Telt-múlt az idő és amikor elérkezett az, amiben megálla-
podtak, jött a róka. A kakas, hogy idejében megláthassa, egy gesz-
tenyefa tetejébe kapaszkodott.  

 – Vigyázz! Hé, Vigyázz! – kiáltozta veszettül a róka, mikor 
oda ért, ahol találkozniok kellett. 

 – Már látlak – felelte a kakas a fa tetejéből. 
 – Gyere le, koma, mert most olyan törvényt hoztak, hogy 

senki se tehet rosszat a felebarátjának – mondta a ravaszdi róka, 
látva, hogy a kakast ezúttal nem kaphatja el olyan könnyen.  

 – Jövök íziben, csak várnod kell kicsikét. Amott jő egy ku-
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tya, s ha tovahalad anélkül, hogy valamit is tegyen ellened, le-
szállok innét.  

 – Messze van? – tudakolta a róka. 
 – Hamarosan itt lesz. 
 – No, akkor én megyek, mert mire a kutya ideér, a király 

törvénye is véget ér. 
 Akkor a kutya, aki már meglátta a rókát, szempillantás 

alatt ott termett. A róka erre úgy nekiiramodott, hogy csak úgy 
porzott nyomában az út. A kakas a magasból kiáltott utána: 

 – Tanítsd meg móresre! Tanítsd meg móresre! 
 – Nincs időm – felelte a róka menekülés közben –, mert sok 

országot kell még bejárnom. 


