
Róka koma 

  

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Róka koma. Ott élt a kerek erdő közepén. Kerek erdő 

közepén volt egy nagy, kerek mező, ennek a kerek mezőnek a közepén volt három bokor. A 

három bokor közül a középső alatt volt egy akkora lyuk, amelybe Róka koma éppen belefért.  

    Egy reggel arra ébred, hogy nagyon éhes. Korog a gyomra, de nem akárhogyan. Folyton 

morog, dörömböl:  

- Adj enni, mert éhen halok! ADJ ENNI, MERT ÉHEN HALOK!  

Ennek a fele se tréfa! Kiugrik Róka koma a lyukból, hogy valamit enni adjon szegény 

gyomrának, mielőtt éhen halna. De ha kiugrott, meg is bánta. Majdhogynem odafagyott a 

földhöz, azaz hogy a hóhoz, mert éjjel hatalmas hó esett, és kegyetlen hideg lett. Hirtelen 

majdnem visszabújt a jó meleg lyukba, de a fagy ottmarasztalta mind a négy talpát. Ezért csak 

szerényen megkérdezte gyomrát:  

- Biztosan enni akarsz ebben a hidegben is?  

De az tovább makacskodott, hogyha nem indul azonnal prédaszerző útra, hát ő azonnal 

meghal. Róka koma kénytelen volt hitelt adni parancsolgató szerve szavának, annál is inkább, 

mert mély horpaszában hasa már kezdett láthatatlanná lenni. Nagyot sóhajtva, kissé kóvályogva 

a friss levegőtől, vagy talán az éhségtől, elindult élelmet szerezni. Végig kutatta a mezőn 

minden bokor alját, de hasztalan.  

  - Majd az erdőben! - gondolta, és iparkodott minél hamarább a nagy fák alá, ahol a hó 

már nem volt olyan vastag, ragadós, mint kinn a mezőn.  

A magas fenyők szétterjesztett ágai alatt még egyes helyeken száraz is volt az avar, és 

Róka koma jó jelnek vette, hogy érkezésére egy szajkó hangosan kiabálni kezdett:  

- Mi az? Vigyázzatok! Csitt-csitt! Vigyázzatok!- és igyekezett minél magasabbra 

emelkedni, ahová Róka komának még a tekintete se nagyon ért el.   

   Nem is sokáig bámult a tollas csemege után, mert nem túl messze egy mókuskát vett 

észre, amint idegesen szaladgál egyik fától a másikig. Nem tudta eldönteni, melyiken is van az 

ő odúja, annyira meg volt ijedve. Róka koma kapott volna utána, de a kis művész addigra már 

biztonságos magasba tornázta magát. Ezt már igazán fájlalta, hogy így elszalasztotta, de 

bánkódásra nem sok ideje maradt.  

 Egy közeli fa mögül nyulacska ugrott ki, és szédületes iramban menekült. Egyéb se 

kellett a haldokló gyomrú Róka komának, uzsgyi, utána! A tapsifüles, mint valami  
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pamutgomolyag, gurult, bukfencezett, hányta hol a fejét, hol a fenekét a magasba, talpalt 

becsületesen! Nem volt könnyű utolérni, Róka koma vékony lábaival, hosszú testével úgy 

rohant, szinte úszott a levegőben. No, még egy-két rugaszkodás, és mancsaiban lesz! Ám a nyúl 

se ma született! Elővette sokszor bevált cseleit: hirtelen jobbra ugrott, aztán hátra, most kétszer 

balra, és mire Róka koma befékezett, megfordult, reggelije eltűnt a bozótosban. Őkelme pedig 

éhes hassal ismét hoppon maradt. Keresgélt, szaglászott utána, ám a leleményes ugrómester 

már messze járt. Lógó orral, kedvetlenül botorkált tovább, mikor halk siránkozás ütötte meg 

fülét:  

- Ühm, ühmm! Fázom! Éhes vagyok! Bühühü! Egyedül vagyok! Beteg vagyok! 

Ühühüm! Hol vagy anyácskám? Krü-krü-krü!  

Most már érezte Róka koma, hogy jó helyen jár. A galagonya alól egy kis nyuszika 

hívogatta, megfázott, és köhögési rohamai voltak. A gyámoltalan jószág, még ki is dugta fejét, 

hátha meglátja, mikor érkezik már mamája. De helyette egy hosszú orrú, szúrós, fekete szemű, 

egyébként mosolygós szájú valaki hajolt fölé:  

- Itt vagyok, kicsim, itt vagyok! – súgta kedvesen. –Most már nem lesz semmi baj. 

Csicsiska!  

Aztán egy-két roppanás, és a kis nyuszika nem élt tovább. Róka koma pedig tovább élt, 

mert a friss nyúlhús gyógyír volt éledő gyomrának. Miután az utolsó csontokat is elropogtatta, 

szépen körülnézett a galagonyabokor alatt. És lám, nem hiába! Akadt még ott másik nyulacska 

is, igaz, hogy az már több napja halott volt, de Róka koma mostanában nem válogatós. 

Nekilátott, megette azt is szőröstül-bőröstül.  

   Most már igazán jóllakott, és mindjárt vidámabb is lett. Jókedvűen baktatott hazafelé, 

útközben még költői hajlamai is feléledtek. Egészen el volt ragadtatva saját tehetségétől, 

hangosan énekelni kezdett:  

Én vagyok az erdő réme, 

  Nyúlfiaknak megmentője, 

        Megmentője éhhaláltól, 

Jóllakom kisnyúl húsától. 

Két lábon pipiskedve, dagadó kebellel, büszkén lépett háza, a középső bokor elé. Lám, 

milyen okos, bátor, sőt jószívű ő!  

   De kár volt úgy hivalkodni! A vadász meglátta pipiskedő őkelmét, meghallotta hencegő 

énekét. Látta, hogy a középső bokor alá bújt be, és nem vagyok biztos abban, hogy Róka koma 

megéri a holnapi napot.    


