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Ekkor már erősen délután volt. A búzatáblából nem állt 
nagy darab, s a vadászok lankadó türelemmel várták, hogy 
a rókák megjelenjenek.
– Ha lett volna benne, már kiugrott volna mondta az egyik 
arató, amíg kaszáját fente. – Nem állja a róka ezt a nagy 
zsivajgást.
– Lehet – mondta az erdőőr, aki ott állt –, de a 
fővadász úr még bízik.
Uzsonnára már csak egy kis sarok maradt a nagy táblából, 
s ebben a kis sarokban, a földibodzák alatt lapult a három 
róka. Már csak a szemükkel beszéltek. A halálfélelem 
hűvös szele ott suhogott felettük, de mozdulni nem 
lehetett.
– Ha ugorni kell, ne egy nyomon járjunk – suttogta végre 
Karak. – Valamelyikünk talán megszabadul… 
– Várjunk – mondta Vuk –, még egyszer kileskelek…
– Ne! – ijedt meg Karak és Iny is egyszerre. –
Elveszel…
Vuk azonban nem hallgatott rájuk. Az öreg Vuk vakmerő 
szíve vert benne, és úgy érezte, inkább meghal, de 
ostobán, vakon nem ugrik a bajnak.
Karak letette orrát a földre, behunyta szemét, és várta, 
hogy mikor dördül meg a halál.
Vuk bátorsága csodálattal töltötte volna el, ha a 
félelemtől csodálkozni tudott volna.
Az aratók kiértek az új renden is, és a gazda elkiáltotta 
magát:
– Uzsonna, emberek!
Az erdőőrök a fővadászra néztek, aki vállára dobta 
puskáját.
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– Nekem dolgom van a faluban – mondta. – Maguk 
vigyázzanak még egy kicsit, mert nem lehet tudni… – és 
elballagott a falu felé.
Amikor eltűnt a domb mögött, az erdőőrök is vállra 
vetették puskájukat.
– A fővadász úrnak ilyenkor mindig dolga van… – mondta 
az egyik, és hunyorított.
– … azzal a kis finom, jégbe hűtött sörrel… mondta a 
másik.
– De a szép kocsmárosné se kutya, aki méri mondta a 
harmadik, és elballagtak a nagy fa alá, hol az aratók 
uzsonnáztak.
– Igazuk van – mondta az aratógazda. – Nincs itt már 
egér se, nemhogy róka. Tessék, erdész urak, ez a kis 
szalonna. No, ne vessék meg…
Vuk minden porcikájában remegve csúszott vissza a bodzák 
alá. A menekülés kapuja szélesre tágult, és szemében az 
élet lobogott…
– Elmentek… Utánam… gyorsan!… – lihegte. Karak és 
Iny dermedten néztek rá.
– Gyorsan – sziszegte Vuk, de szemei szikráztak már, és 
a másik két róka megérezte, hogy engedelmeskedni kell. 
Felálltak, mint az álomjárók, és elindultak Vuk után. 
Remegve érezték, hogy világosul a búzaerdő, fogy a rejtek 
takarása. Szemük kutatva tapogatott, és amikor kiértek, 
Vuk előreugrott, mint egy vörös csóva…
Az erdőőrök vidáman ették a szalonnát, tréfálkoztak a 
lányokkal, és csodálatos történeteket meséltek a rókákról, 
akiket tőrbe csaltak, amikor újra elkiáltotta magát Beke
Pista:
– Ni, a rókák!
Mindenkinek megállt a falat a torkán. Az erdőőrök 
kapkodtak, felugráltak, de mindez felesleges volt, mert a 
rókák már messze jártak.
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