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A róka a galambdúcban 

 

A RÓKA addig s addig mesterkedett, hogy egyszer csak-

ugyan belopózhatott a galambdúcba. Ki is akart ám itt tenni 

magáért, és ugyancsak kimutatta a foga fehérét. Irgalom és ke-

gyelem nélkül leöldöste mind a szegény galambokat. A kis tojá-

sokat is mind összetörte és felnyalta. Ilyen pusztítást még soha 

senki sem látott errefelé. 

Amikor már jóllakott, és nem volt mit pusztítania, azon 

törte a fejét, hogy vajon miképpen osonhatna el úgy a galamb-

dúcból, hogy senki se vegye észre. Elindult szép csendben, láb-

ujjhegyen lépegetve, de mindhiába! Valaki mégis észrevette. S 

ez nem volt más, mint a házi kakas, aki éppen akkor kelt fel, s 

kitekintett, hogy vajon virrad-e már. 

Mindjárt megpillantotta a sunnyogó rókát, amint kifelé 

iszkol, és hangosan elkezdett kukorékolni, hogy a gazdáját fel-

költse. A gazda ki is ment, meglátta, hogy a szegény galambok 

mind fel vannak fordulva, és elment bepanaszolni a rókát az 

állatok királyánál. 

A király mindjárt maga elé állította a rókát, és keményen 

rászólt, de a ravasz róka mindent letagadott, és azt hazudta: 

– Még csak a lábamat sem tettem a kapumon ki! A kakas 

régi ellenségem, azért rágalmaz meg most is engem, és vádol 

minden gonoszsággal. Pedig én egészen ártatlan vagyok. 

A király ráparancsolt a rókára: 

– Valld be most az igazat, mert ha hazudsz, és ráadásul 

még meg is rágalmazod a kakast, annál nagyobb büntetés vár 

reád! Úgy is már sok tört csereped van. 
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De a róka most is mindent letagadott. 

A király ekkor elküldött a panaszos ember házához, és el-

hozatta azt a deszkát, amely a galambdúc előtt volt. És azon bi-

zony most is látszottak a nyomok … Most megparancsolta a ki-

rály a rókának, hogy a lábait tegye oda, s lám a róka lába éppen 

talált a nyomra. 

Több bizonyság nem is kellett, hiszen mindenki látta, hogy a 

róka milyen hazug gazfickó, s ezért őkelmét halálra ítélték. A 

király előhívatta a szolgáit, kiadta a parancsot, kötelet hurkol-

tak a róka nyakába, és felakasztották.  


