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A róka, a kis madár és az agár 
 
EGY AGÁR sétálni ment egyszer a szép zöld erdőbe. Sétál, 

sétál, de egyszer csak valami sírást hall. 
Mi lehet az – gondolja magában –, csak megnézem. 
Arrafelé megy, s hát látja, hogy egy magas fa tetején egy 

kis madár keservesen sír. Mellette egy fészekben a fiókái 
csipogtak.  

– Ugyan kis madárkám, mi bajod, miért sírsz? – kérdi az 
agár. 

– Hogyne sírnék – mondja kis madár, öt fiacskám volt a 
fészkemben, de tegnap eljött a gonosz róka, s az egyiket elkérte. 

– De hát miért adtad oda neki? 
– Hiszen nem adtam volna – mondta akis madár –, de a 

róka már fente a fogát, hogy a fát levágja, és a fiaimat mind 
megegye. Aztán még azt is mondta, hogy holnap reggel ismét 
visszajön, s tartsam neki készen a legkövérebb fiamat. 

Az agár nagyon megsajnálta a kis madarat; és megvigasz-
talta. 

– Ne sírj, madárkám! Segítek én majd rajtad, csak csináld 
azt, amit mondok. Holnap, amikor jön a róka, és kéri a fiadat, 
feleld neki ezt: 

– Nem vetem le, nem! Nem vetem le, nem! – Aztán nem 
félj, majd én is ott leszek. 

A kis madár örömmel egyezett meg az agárral, és nem sírt 
többé. 

Másnap korán reggel az agár újra kiment az erdőbe, és 
nem messze a fától, elbújt egy bokorban. Egyszer csak nagy 
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csörgés-zörgés hallatszik a bokrok között. Jön a róka! Már 
messziről kiáltja: 

– Vesd le, kicsi madár, a fiadat, mert jövök – és előre nyalta 
száját a kövér falatnak. De a kicsi madár nem felejtette el, amit 
az agár mondott, s visszakiabálta: 

– Nem vetem le, nem! 
– Mi az? Nem veted le? Kutya-tanította madara, mindjárt 

csúful jársz! Még egyszer mondom: vesd le a fiadat, mert 
különben mindjárt levágom a farkammal a fát. 

De a kis madár ismét csak azt felelte: 
– Nem vetem le, nem! 
Most jön a haddelhadd! A róka megharagszik, felborzolja a 

szőrét, eléveszi a lompos farkát, s kenni-fenni kezdi a fákhoz … 
No most, kis madár, jaj neked! – A róka a fához megy, ráteszi a 
farkát, s fűrészelni kezdi, nyiszi, nyiszi, nyisziteli. De most már 
előugrik az agár, és egyenesen nekiszökik a rókának. 

Nem vette ezt tréfára a róka, uccu, vesd el magad, futott, 
ahogy csak tudott. Szaladnak, szaladnak, elöl a róka, utána az 
agár. Ekkor a róka visszanéz, látja, hogy az agár már közel jár a 
bundájához, pedig még nem érték el a rókalyukat. Megijed, s 
biztatni kezdi a szolgáit: 

 
Szemem, fülem, lábam, farkam, siessetek! 
Szemem, fülem, lábam, farkam, siessetek! 
 
És csakugyan olyan jól siettek, hogy hamarosan szerencsé-

sen beérkezett a lyukba. Az agár búsan megállott a lyuk szájá-
nál, mert a szűk ajtón nem bújhatott be. 
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Amikor a róka becsúszott a lyukába, azt vette észre, hogy a 
farka kinn akar maradni. 

– Megállj csak – gondolta magában –, mindjárt megtudom 
én, mi baja van ennek a lompos faroknak. Kikérdezem a szol-
gáimat, mit csináltak az úton, mikor szaladtunk: 

– No, te, szem szolgám, állj elé, mondd el! Mit csináltál, 
amikor az agár kergetett? 

– Én bizony, édes gazdám – felelte a szem –, mindig az utat 
néztem és kerestem, hogy a lyukat megtaláljam. 

– Jól van, édes szolgám, ember vagy. Hát te fülem, mit csi-
náltál? 

– Én mindig hallgatóztam, hol jön az agár, nehogy elfog-
jon. 

– Te is jól viselted magad, édes szolgám. Hát ti lábaim, mit 
csináltatok? 

– Mi bizony futottunk, ahogy csak lehetett, nehogy az agár 
utolérjen. 

– Köszönöm, édes lábaim – mondta a róka. 
– Hát te farkam, mit csináltál? 
– Én mindig az agár orra előtt hánykolódtam, hogy fogjon 

el.  
– Hűh, semmirekellő, rossz farka, azért tartalak én? Kitaka-

rodjál a lyukamból, nekem nem kellesz többé! 
De a lompos fark nem akart kimenni, és a róka haragjában 

taszította kifelé. 
Az agár még mindig a lyuk szájánál várakozott, hallotta a 

lármát, de nem tudta, hogy mi van odabenn. Csak várta, mi lesz 
belőle. Egyszer csak látja, hogy a róka haragosan kergeti ki a 
farkát. Kissé félrehúzódik, hogy ne vegyék észre, s amikor a 
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lompos farkot megpillantja, hirtelen megragadja, és húzni kez-
di. Igen ám, de a farokhoz hozzá volt nőve a róka is! A róka 
ugyan mind cibálta ki a farkát az agár szájából, de már késő 
volt! Az agár szépen kihúzta a lyukból farkánál fogva a rókát, 
és széttépte. 

A kis madár modolyogva nézte a fa tetejéről, hogy mi tör-
ténik ott lenn. Megköszönte az agárnak, hogy megmentette, és 
máig is vígan élnek, ha meg nem haltak.  

 


