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Leul şi şoriceii
 
În arşiţa unei după-amieze, un leu plictisit dormea la umbra 

unui eucalipt. Din senin au apărut şi doi şoricei tineri, care plecaseră 
din vizuina lor, dornici de aventură.

— Uite o movilă mare, prinde-mă! strigă dolofanul Chiţ, 
bucuros că în sfârşit au unde se juca de-a v-aţi ascunselea. 

— Număr până la trei şi vin, zise Ronţ, şoricelul miop.
Şi joaca lor începu. Goneau pe spatele leului, se ascundeau 

în urechile acestuia, se agăţau de mustăţi sau îi foloseau coada pe 
post de liană. 

La început leul a crezut că îl agasează muştele, din pricina 
căldurii. Asta până când cei doi temerari i-au intrat în nări, fiecare 
pentru a se ascunde de celălalt. Atât le-a fost! Leul îi prinse de codiţe 
şi îi ridică în faţa ochilor, să vadă ce creaturi minuscule îndrăzneau 
să-i strice somnul.

— Am să vă strivesc într-o secundă, răcni leul exasperat.
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— Nu lua decizii importante când eşti furios, îi spuse Chiţ, 
tremurând de spaimă. Dacă ne cruţi, poate-ţi vom fi şi noi de folos 
vreodată.

Leul se opri, stupefiat de tupeul şoricelului. Apoi izbucni în 
râs şi îi eliberă pe cei doi, spunând:

— E sub demnitatea mea să omor şoricei. Iar regele animalelor 
nu are nevoie de ajutorul unor vietăţi neînsemnate.

Însă, curând după această întâmplare, leul a fost prins într-o 
capcană pusă de vânătorii de trofee. Resemnat, regele animalelor 
nu a scos niciun răget căci nu voia să fie văzut de nimeni în postura 
aceea neputincioasă. 
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Dar cine credeţi că a apărut să-l salveze pe impunătorul rege? 
Chiar cei doi şoricei aventurieri, care căutau alt loc de joacă. Au ros 
de îndată corzile capcanei şi l-au eliberat pe leu, care a devenit de 
atunci prietenul lor cel mai bun.

 
„Micii prieteni pot lega mari prietenii.“
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Broaştele care doreau un rege
 

Un grup de broaşte trăia liniştit  într-o mlaştină. Fiecare 
broască făcea ce voia şi nimeni nu le deranja, dar această viaţă li 
s-a părut destul de plictisitoare. Aşa că s-au adunat într-o seară şi au 
scris o petiţie către Dumnezeu.

„Doamne!“, cereau ele, „trimite-ne un rege care să domnească 
peste noi şi ale cărui reguli să le ascultăm.“

Dumnezeu se amuză la citirea dorinţei şi le aruncă în mlaştină 
un buştean uriaş. Acesta căzu în mijlocul lor şi broaştele se risipiră 
care încotro, speriate de bufnitură. După ce l-au iscodit o vreme, 
văzând că monstrul acela nu se mişcă, au îndrăznit să se apropie 
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şi să-l atingă, ba chiar să se urce pe el. Ce plăcut era! Broaştele  
dansau, săreau şi se ascundeau după buştean.  Această distracţie 
ţinu câteva zile, dar după ce surpriza a trecut broaştele s-au plictisit 
din nou. Aşa că au mai trimis o petiţie către Dumnezeu, în care 
scria:

„Vrem un rege adevărat; unul căruia să-i ştim toţi de frică.“
Dorinţa le-a fost imediat îndeplinită. Dumnezeu le-a trimis un 

bâtlan mare, care le-a înghiţit una câte una. S-au căit broaştele, dar 
prea târziu.

„Ai grijă ce-ţi doreşti că s-ar 
putea să se îndeplinească.“ 
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Corbul însetat

 Era o vară secetoasă. Toate bălţile şi pârâiaşele secaseră de la 
arşiţă. Nu mai plouase de săptămâni întregi şi nici măcar vântul nu adia.

Într-o astfel de zi înăbuşitoare, un corb căuta să-şi astâmpere 
setea cu câţiva stropi de apă. Se trezise cu noaptea-n cap pentru a se 
răcori cu roua dimineţii, dar nici urmă de rouă nicăieri. Totul era uscat. 

Corbul zbură cât văzu cu ochii, dar nu găsi niciun strop de 
apă. Lipsit de speranţă şi slăbit, continuă totuşi să zboare mai 
departe, pentru că altă soluţie nu avea. Ajunse la marginea unei mici 
gospodării unde, spre norocul lui, găsi o ulcică cu apă uitată afară. 
Dar gâtul ulcelei era foarte îngust şi corbului nu-i ajungea ciocul 
la apă. Încercă atunci să o răstoarne, ca să scoată apa afară, dar era 
prea grea. Corbul oftă şi se aşeză pe ulcică, de teamă să nu i-o fure 
cineva. Tot uitându-se de jur împrejur, văzu o mulţime de pietricele 
pe cărarea din grădină. Atunci îi veni o idee pe care o puse imediat 
în practică. Începu să introducă pietricele în ulcică, una câte una, 
până când nivelul apei crescu îndeajuns cât să-şi poată potoli setea.  
Ideea lui năstruşnică l-a salvat.

„Dacă te străduieşti suficient de mult, mai devreme sau 
mai târziu vei găsi o rezolvare la toate problemele tale.“
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Gâsca cu ouă de aur
        

 Un fermier merse, ca de obicei 
dimineaţa, la coteţul gâştelor să adune 
ouăle. Găsi în cuibar un singur ou, galben 
şi strălucitor. L-a luat cu grijă, dar oul 
era atât de greu încât fermierul a vrut 
să-l arunce, crezând că cineva i-a jucat 

o farsă. Dar a decis să-l ia acasă şi în 
curând a descoperit că era un ou din aur.

 În fiecare zi fermierul găsea în cuibar 
câte un ou, iar în scurt timp s-a îmbogăţit vânzând 

ouăle de aur. Dar bogăţia l-a făcut să devină 
lacom. Şi în loc să aştepte darul zilnic al gâştei, 
s-a gândit să ia totul dintr-o dată. Aşa că a tăiat-o 
şi a despicat-o în două, dar nu a găsit nimic.

 „Lacomul mai mult pierde.“
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Măgarul care ştia ce vrea

De când era mic măgarul căra poveri întruna. La început mai 
mici, apoi, pe măsură ce a crescut, din ce în ce mai mari.

Şi azi făcea la fel. Era o zi ca oricare alta, atâta doar că stăpânul 
lui l-a împovărat mai mult ca de obicei. Fermierul aflase că haiducii 
veneau să jefuiască gospodăriile mai înstărite, aşa că încărcă toată 
agoniseala lui în spatele măgarului, încât acesta abia se mai ţinea 
pe picioare.

— Mergi mai repede, strigă fermierul, dându-i bice. Altfel o 
să fim prinşi.

— Şi crezi că soarta mea se va schimba cu ceva? Nu voi mai 
căra poveri? îl întrebă măgarul.

— Nu, nu cred…, răspunse stăpânul, neînţelegând rostul 
întrebării.

— Atunci nu am de ce să mă grăbesc şi să-mi rup picioarele. 
Acelaşi lucru o să-l fac şi mâine, dar în ritmul meu, indiferent cine 
mi-ar fi stăpân.
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Pescarul şi peştişorul

Un pescar care îşi câştiga traiul doar din peştele vândut, după 
o zi întreagă de pescuit, prinse un singur peşte mic. Şi în timp ce 
pescarul se gândea ce să facă cu el, micul peşte rosti printre spasme:

— Oh, bunule domn, sunt atât de mic şi neînsemnat! Te rog 
cruţă-mi viaţa şi dă-mi drumul înapoi în mare. Acum nu ai câştiga 
mare lucru dacă m-ai vinde. Însă peste un timp, când voi fi mare şi 
frumos, ai putea să mă prinzi din nou şi să mă vinzi unui bogătaş, 
cu un profit foarte bun.

Pescarul îl ascultă, apoi îi răspunse senin:
— Tare nătăfleţ ar trebui să fiu dacă aş renunţa la munca mea 

de o zi pentru ideea unui profit incert, cândva, nu se ştie când.

„Ce-i în mână nu-i minciună.“
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Păsările, animalele şi liliecii

Cu mii de ani în urmă, păsările şi animalele şi-au declarat 
război. Nu a fost posibilă nicio înţelegere între cele două tabere, 
fiecare se credea mai cu moţ.

Liliacul însă nu voia să se alăture niciunei părţi, până când nu 
se decidea învingătorul. Aşa că atunci când păsările l-au întrebat de 
partea cui e, el a răspuns: „Am aripi, sunt alături de voi!“ Iar când 
animalele au vrut să-l răpună, acesta a strigat: „Am blană şi dinţi, 
sunt de partea voastră!“ Şi continua să se eschiveze, îndrugând 
verzi şi uscate oricui avea timp să-l asculte.

În cele din urmă bătălia s-a sfârşit, fără a fi declarat un 


