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Az öreg róka meg-megállva indult utána, és egy lépésre
leült a ketrec előtt, melynek hideg vasszaga volt. 
– Ez itt Karak – susogott Vuk –, a legokosabb és
legjobb a rókák között…
Iny kidugta az orrát, és most már Karak is odalépett, mert
bár nem szerette a hideg vas érintését, nem akart
gyávának látszani.
– Igen – mondta Inynek –, éppen olyan vagy, mint az
anyád. Én is rokonod vagyok, de most sietnünk kell, amíg a 
csendet agyonveri az eső – és ásni kezdett szapora
lábakkal a rács előtt. 
– Vuk, figyelj! – rendelkezett aztán. – Te pedig, Iny, azt
tedd, amit én – hangja már újra a régi volt. Veszély nem
volt a levegőben. A kutyákat látta bemenni a házba, s az
öreg komondor is behúzódott az ólba. A szél zúgása s az
eső csapkodása pedig minden zajt elkapott.
A föld teteje kemény volt, de amint ezen túl volt, a lágy
részben már jobban ment a munka. Iny pedig belül –
szemben Karakkal – eszeveszetten dolgozott.
– Csendesen – figyelmeztette néha Karak –, látszik, 
hogy hol nevelkedtél.
Aztán Vuk vette át Karak szerepét, az pedig őrködött. A 
lyuk mélyült rohamosan. Az eső már elállt, csak a szél
kínozta tovább a fákat, amikor kibújt a lyukból Vuk, és
reszketve a fáradtságtól mondta:
– Lent is be van Iny zárva…

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

Jegyezd fel a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehetnek:
Gondolattérkép
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Rajz stb.
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Karak ugrott a lyukba, mely már olyan mély volt, hogy
elnyelte. Vuknak igaza volt. A sodrony nemcsak a föld
fölött, de alatta is őrizte Inyt.
Karak kétségbeesetten fúrta magát lejjebb. Talán csak
vége lesz valahol ennek az átkozott rácsnak! Csupa föld
volt, amikor kijött, és alig szuszogott.
– Eredj! – mondta Vuknak. – Már nincs baj.
Vuk látta, hogy az akadálynak vége szakadt, és minden
erővel ásta magát most már befelé.
Iny még a felén sem volt, amikor Vuk megérezte, hogy Iny
már felette van.
Megállt. Pihent egy kicsit. Iny lassan közeledett. A felhők
ekkor már szakadoztak, és halvány derengés nőtt az
udvaron.
Karak ismét kapkodni kezdett. Leszólt a lyukba: – Mi lesz, 
Vuk? Előre! Múlik a sötét…
Vuk fejére ekkor hullott az első porszem, mert a lyuk
átszakadt, és Inynek már nem sok dolga volt.
– Siess, Iny, siess! Várunk! – és Vuk is kijött a lyukból.
Mind világosabb lett. A két róka remegve ült az üreg
szájában, mert Iny kaparása dohogva vert a földben, és a 
lecsendesedett szélben ezt jól lehetett hallani.
Egyszer csak csend lett. Aztán halk súrlódás. Végül a két
róka benézett a nyílás sötét szájába, ahol lassan, 
fáradtan, de csillogó szemekkel megjelent Iny feje.

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