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BEVEZETŐ 

A róka megosztja az embereket. 
Vannak, akik pusztítandó dúvadnak tartják, míg 

mások óvatos, kiismerhetetlen, intelligens állatnak. 
 
A könyv Róka Réka és családja életét mutatja be. 
 
Az olvasó kialakíthatja saját véleményét ezzel a ti-

tokzatos vadállattal kapcsolatban. 

A Szerző 
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Anyja válaszolt először: 
 
– Életünkre tör az ember, 
Félnünk csupán őtőle kell. 
Két lábon jár, tudd ezt róla, 
Fut előle minden róka. 
Puskát hord, és szép zöld ruhát, 
Hozza magával a kutyát, 
Aki minket durván támad, 
Képes szétdúlni a várat. 
 
Apja folytatta: 
 
– Igen kegyetlen az ember, 
A kezében ott a fegyver. 
Nem számít neki az élet, 
Talán nincs is benne lélek. 
 
Réka – barátnőjétől – Borz Adéltól tudta, hogy a 

kétlábúak ebe dúlta fel otthonukat. A szülei által ke-
mény munkával kialakított kotorékba egy kutyát en-
gedtek be, és kintről biztatták, hogy támadjon. Az, 
halálra marcangolta Adél apját, aki élete kockáztatása 
árán védte családját. Ő testvéreivel és anyjával ki tu-
dott menekülni egy vészkijáraton, de apjukat – miu-
tán kilehelte lelkét – magával vitte a kétlábú. A borz 
lány azt is elmesélte neki, hogy ők még szerencsések 
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voltak, de egyik rokonuk kotorékát valami büdös 
füsttel árasztotta el az ember. Az egész család odave-
szett. 

 

Ezek a történetek hozzájárultak ahhoz, hogy Réka 
ódzkodjon az önálló élettől. 

Most azonban szilárd elhatározásra jutott. Közölte 
is rögtön szüleivel: 

 
– Kétlábútól óvakodom, 
Addig-addig ravaszkodom, 
Amíg túljárok az eszén. 
A győztes nem ő lesz, csak én. 
 
Apja megkönnyebbülten vette tudomásul, hogy lá-

nya már nem fél. 
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– Ez a beszéd, Réka lányom. 
Sikeres légy, azt kívánom. 
És ha majd a tavaszt várod, 
Találd meg te is a párod. 
 
Elindultak, szépen egymás után, a sűrű erdőben. 

Menet közben az útjukba kerülő földi gilisztákat ösz-
szeszedték, a lehullott vad gyümölcsöket megrágcsál-
ták. Már több hegyen is túljutottak, mikor egy barát-
ságos rétre értek. 

 
– Ez szép vidék, jónak látom – közölte a rókalány. 
Megálltak, szétnéztek, tanakodtak. Egyszer csak 

Roli a rét sarkánál, a fák között meghúzódó fatákol-
mányra mutatott. 

– Nézzétek! A kétlábú ott szokott fent ülni. Kezé-
ben olyankor golyót röpítő, füstöt okádó botot tart. 
Szerencsénk van, hogy most nincs itt. Jól nézd meg 
Réka, – oktatta lányát –, ez a vadászles. Nagy ívben 
kerüld el mindig. Jegyezd meg, merre van, és a kör-
nyékére se menj. 

– Rendben, megjegyeztem. Haladjunk tovább. Iga-
zad van, ez nem biztonságos hely. 

Átvágtak a réten, és barangoltak hegyeken, erdő-
kön, völgyeken, nádasokon, mezőkön keresztül. Sok 


