A leger sebb állat (részlet)
Összetalálkozik egyszer a medve a farkassal.

Azt mondja a medve:
- Jó reggelt, farkas koma!

Válaszol a farkas:
- Nekem ugyan nem jó ez a reggel, medve koma, és attól sem lesz jó, ha te kívánod, de azért
hozott isten.
Mire a medve:
- Talán éhes vagy? Mert olyan csikasz a horpaszod, mint egy szúnyogkisasszonyé.
Sóhajt a farkas:
- Az is baj, de más is.
A medve csak most nézi meg a farkast:
Azt mondja:
- Ejnye, de meg van hasogatva a bundád is! Talán valamelyik atyádfiával verekedtél össze?
Legyint a farkas:
- Atyámfiával? Az emberrel!
Mosolyog a medve:
- Csak az emberrel?
Elámul ezen a farkas:
- Csak az emberrel?! Hiszen nincs annál er sebb állat!
Hitetlenkedik a medve:
- Az ember? Hiszen az gyönge, hiszen csak ember!
Mire a farkas:
- Én meg azt mondom, hogy NINCS ANNÁL ER SEBB ÁLLAT!
Kihúzza magát büszkén a medve:
- Nézd, én ugyan sose láttam embert, de ha találkoznék eggyel, így tépném szét, mint ezt a
bokrot itt.
- Hiszi a piszi! - mondja fitymálva a farkas.
Fölfortyan a medve:
- Fogadjunk!
Nyújtja lábát a farkas:
- Fogadjunk! De mibe?
- Egy kövér nyúlba! - mondja dolgabiztosan a medve.




Ebben maradtak.
Azzal kilopakodtak az erd b l, s lesbe álltak az országúton, amerre a falusiak szoktak járni.
Várnak, várnak, egyszer csak arra jön egy huszár.
A farkas már szaladt is, amerre látott.
A medve meg kiült nagy büszkén az országútra, a huszár útjába.




Meglátja a huszár a medvét, megköpi a markát, el veszi el ször pisztolyát, és rál . Aztán
rögtön kirántja a kardját, s azzal neki, de vitézül a medvének! Olyan ügyesen forgolódott a
huszár, hogy a medve még csak hozzá se kaphatott. Nem bírta sokáig a medve, megfordult és
- uzsgyi! - nem nézte, hol az út, futott tökön, paszulyon át, amerre látott, vissza az erd be.
Nemsokára csak találkozik megint a medve meg a farkas.
Azt mondja a farkas:
- No, medve koma, megkapom-e a nyulat?








Feleli neki kedvetlenül a medve:
- Megkapod! Most MÁR ELHISZEM, HOGY AZ EMBER A LEGER SEBB ÁLLAT!


