
VAHUR ÜLDÖZI KAGOT
Vahur leselkedett odaát, a gyalázatos áruló, aki 
meggyalázta a szabad népet, és a Simabőrű Embert 
szolgálta.
Kagnak nem volt gondolkozni való ideje. Villámgyorsan 
megperdült, és kemény inai repítették a kerítés felé. Vahur
szapora lábait hallotta háta mögött. Kag az életéért 
futott, Vahur pedig a dicsőségért, mert világraszóló dolog 
lenne az, ha Kagot reggelre gazdája küszöbére fektethetné. 
Másként nézne rá az egész majorság. Gazdája csodálatos 
erős szemei szeretettel tekintenének rá, és sima kezei 
lágyan simogatnák. A rokonság pedig holdvilágos
estéken hangosan ugatná faluszerte Vahur dicsőségét…
Kag azonban nehéz falat volt. Már bejövet kinézte a 
helyet, merre lehet menekülni, hol van olyan rés, melyen a 
róka könnyen átcsúszik, míg Vahur okvetlen beleszorul…
Vahur azonban kemény legény volt. Nem törődött sajgó 
bőrével, átszorította magát a nyíláson, aztán hajrá!
Kag nagy előnyt szerzett, de még nem volt biztonságban. 
A réten tejfehér köd hullámzott, mely elnyelte, de Vahur a 
meleg szimaton szélsebesen közeledett.
“Csak a patakig… bírjam… – gondolta Kag –, csak a 
patakig!”
A ködből felszürkültek ekkor a fűzfabokrok, és Kag hangos 
csobbanással ugrott a vízbe.
De rögtön oldalt perdült, szaladt kicsit a vízben, azután 
kiugrott a homokpartra, és becsúszott
egy fűzfabokor alá, amely azon a parton volt, ahonnét 
Vahur jött.
Vahur ekkor ért a partra. Hallotta a csobbanást, orra még 
tele volt Kag szagával – gondolkodás nélkül nyújtotta ki 
hosszú lábait, és átrepült a vízen. Kag csak erre várt.

Ez egy történet második része. Olvasd
el, aztán... Alkosd meg!

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!
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– Eredj, tökfilkó! – suttogta.
Visszarohant előbbi csapására, melyen Vahur üldözte, és 
azon vágtatott a falu felé.
Vahur erősen kinyitotta szemeit, mert már látnia kellett 
volna a rókát, amikor éles, tiszta illatok csaptak orrába, 
melyből azonban hiányzott Kag félreismerhetetlen 
barlangszaga.
“Lehetetlen – gondolta –, hogy elveszítsem” – és hosszú 
lábai olyan iramba csaptak, melyet nem lehetett sokáig 
bírni.
Megállt, és tétován körülnézett. Orrába csak a rétség 
hűvös, élettelen illatai jutottak, és most már érezte, hogy 
Kag túljárt az eszén. Remegett a dühtől. Félkört vágott a 
harmatos fűben. Semmi. Vissza a saját nyomán. Semmi. 
Átugrott az árkon, és ott újból megcsapta Kag
szaga, mely azonban halványodott már, mert harmat 
ereszkedett alá.
– Becsapott! – hörögte. – A vízen szaladt el… ilyen 
gyalázat! – ide-oda szaladgált a patakparton, míg 
rátalált a fűzfabokor alatt Kag fekvőhelyére. Itt feküdt… 
pihent… én meg rohantam ész nélkül…
Szőre felborzolódott a méregtől, és Kagot darabokra tudta 
volna szedni.
Elindult előbbi nyomain – melyen Kag visszarohant a falu 
felé, s amelyen az üldözés is lefolyt – lassú ügetéssel.
Vahur érezte Kag nyomait, de nem törődött vele, mert azt 
hitte, az még akkor maradt ott, amikor Kag előle menekült, 
pedig a furfangos róka éppen azért szaladt az 
összetaposott
csapáson visszafelé is ugyanazon a vonalon, hogy Vahur új 
szimatot ne kapjon, és ha netalán kap is, azt higgye, hogy 
az még a régi.

Ez egy történet második része. Olvasd
el, aztán... Alkosd meg!
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