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A kakas, a kutya és a róka 
 
EGYSZER a kutya és a kakas barátságot kötött, elindultak 

együtt a világnak. Mentek, mendegéltek, hanem egyik este nem 
érkezhettek el a fogadóig, az erdőben kellett meghálniok. A 
kutya addig keresgélt, míg egy olyan odvas cserefára talált, 
amely jó hálószobának kínálkozott. 

– Telepedjünk itt le! – szólt az útitársához. 
– Nem bánom – mondja a kakas –, de én jobb szeretek a 

magasban hálni. 
Azzal felszállott egy ágra, jó éjszakát kívánt a pajtásának, 

és csendesen elszenderült. Hajnal felé elkezdett kukorékolni a 
kakas, mert azt gondolta, hogy ideje elindulni. A nagy kukoré-
kolást meghallotta a szomszédban egy róka. Több se kellett 
neki, mindjárt odaugrott, hogy elcsípi a kakast. Igen ám, de a 
kakas jó magasban ült, és így nem érhette el. Mit tegyen? 

Őkelmét szép szóval kell lecsalnom – gondolta –, mert 
olyan magasra nem tudok felmászni. 

A mi rókánk ezért nagy udvariasan meghajtja magát, és 
így kezd udvarolni a kakasnak: 

– Szerencsés  reggelt, kedves komám uram! Hogy jött kend 
ide? Rég nem láttam errefelé. De milyen kényelmetlen szállást 
választott magának ott fenn, és biztosan még nem is reggelizett. 
Szívesen látom komám uramat szerény hajlékomban, lágy cipó-
val, friss kukoricával szolgálhatok. 

De a kakas ismerte jól a vén ravaszt, s nem volt kedve fel-
repülni.  

– Nem bánom – mondta –, ha kend nekem komám, szíve-
sen elfogadom a meghívást. De van még egy pajtásom. Bezár-
tam ott az ajtót, fel kellene költeni. Azután elmehetünk együtt 
reggelizni. 
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A róka azt gondolta, hogy elcsíphet még egy másik kakast 
is, és a fa odvához futott, ahol a kutya meghúzódott. De a kutya 
is ébren volt már, csendesen fülelt, és mindent hallott, amit a 
róka mondott. 

Na, most végre megfoghatom a vén tolvajt, és kitekerem a 
nyakát – gondolta magában. 

Hirtelen előugrott, torkon ragadta a rókát, és végzett vele.  
Azután lehívta a barátját a fáról, és nyugodtan tovább foly-

tatták az útjukat. 
– Ha most nem vagyok itt – mondta a kutya –, bizony nagy 

bajban lettél volna. De a barátok nem hagyják egymást cserben 
a veszedelemben. 

 


