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Igaz, hogy Nyaút elszalasztotta, de Nyaú még túlságosan 
nagy zsákmány lenne ilyen kis rókához. Vuk kihúzta Tást a 
homokos partra, és leült mellé, hogy kifújja magát, mert 
nehéz volt a kacsa nagyon. És nagy, komoly rókának érezte 
magát.
“Mit szól majd Karak? – gondolta, és előre örült a 
dicséretnek. – Jön is már” – nézett fel a partra Vuk, hol 
mintha Karak lépteit hallotta volna. Lehúzódott, és 
ráfeküdt Tásra, hogy az öreg róka ne lássa meg mindjárt…
Ekkor azonban idegen szimat vágott Vuk orrába, és a 
kisróka megremegett. Idegen rókabarlang szaga volt, tehát 
más róka sompolygott feléje a magas fűben.
”Miért nem jön Karak – gondolta –, hiszen hallhatná, 
hogy idegen jár a parton” – és nem kiáltott. Várta, hogy 
mi lesz.
A másik róka ekkor már odaért. Megállt, és Vuk jól látta a 
felvillanó zöldes szemeket.
Az idegen róka közelebb jött. Látta már, hogy kölyökkel 
van dolga, és rámordult Vukra:
– Ki fia vagy, és mit keresel az én vadászterületemen?!
A kisróka szemei szikráztak a dühtől, és ráfeküdt Tásra, 
aki az első zsákmány volt, melyet megvédett volna még az 
élete árán is.
– Vuk vagyok, Kag fia, és Tást nem adom. Én fogtam. Az 
enyém.
Felállt, és megmutatta apró fogait. A nagy róka dühösen 
nevetett:
– Taknyos! De sokra vagy a nemzetségeddel! Az öreg Vuk 
csak mese volt talán, és apád is kiöltötte a nyelvét, 
amikor a görbe lábú hóhér megszorította. Ha el nem hordod 
az irhád,megfürdetlek, mintha Unka lennél, akinek kiáll a 
szeme, és csak a nagy szája van! Takarodj!
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Vuk még ekkor sem kiáltott Karakért, pedig az idegen róka 
már elindult feléje, hogy elvegye Tást, és őt belelökje a 
vízbe, amely ennek a szégyennek éppen úgy elhordta volna
hírét, mint az előbbi dicsőségnek.
Azonban mozdult a szél, s az idegen róka megállt.
Szemei gonoszul keskenyek, szúrósak lettek, mint télen a 
csillagok. És mézédes hangon folytatta:
– Szóval te Kag fia vagy? A nagy Vuk unokája és Karak
öccse, akinél én senkit többre nem tartok… és máris 
megfogtad Tást. Csodálatos! Bizonyára Karak tanított! 
Ugye? Karak ma az első a rókák közt… s ez a terület az 
övé. Én csak átszaladok rajta, és kérlek, említsd meg neki, 
hogy a napokban készülök hozzá engedélyért…
Vuk lejjebb állt, mint az idegen róka, és nem értette annak 
meghunyászkodását. Az előbb még a vízbe akarta lökni… 
De ekkor Karak szemei gyúltak ki a parton, és megrohanta 
az idegent, aki szinte térdre esett, és Karak alaposan 
megtépte.
– Hordd el a tetves bőröd, Sut, amíg jó dolgod van! –
mondta. – Olyan a nyelved, mint Szié, aki undorító, mert 
hideg, és madárporontyokon él. Megmartad volna ezt a kis 
kölyköt, ha meg nem érzed, hogy jövök, és akkor 
megfordult a nyelved, mely hideg és mérges, mint Unka 
hasa!
Még egyszer megrázta Sutot, aki vinnyogva tűnt el a 
sásban. De még visszakiáltott, és hangjában habzott a 
düh:
– Megálljatok! Karak, te fogatlan kutya! Találkozom még 
az öcséddel, a híres Vuk unokájával, de kirázom a bőréből! 
A nyüvek kopasszanak meg benneteket, és Kró, a holló
játsszon a szemetekkel! Megálljatok!
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