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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 
învingător. Mulţi şoricei şi-au găsit sfârşitul în luptă, mulţi dinţi 



s-au pierdut şi multe pene au zburat. Căpeteniile ambelor tabere, 
leul şi un vultur pleşuv, au condus conferinţa de pace. S-a stabilit 
ca de atunci înainte, păsările şi animalele să trăiască, pe cât posibil, 
în armonie. Neînţelegerile urmau să se rezolve pe cont propriu, fără 
să se işte încă o răscoală.

La lăsarea serii a apărut şi liliacul, ca să audă concluziile 
conferinţei şi să vadă cărei tabere să se afilieze. Însă toţi au fost 
de acord că liliacul a dat dovadă de laşitate prin faptul că nu a 
participat la luptă, ba mai mult, a şi învrăjbit cele două specii cu 
invenţiile lui. Drept urmare, nu a fost primit în nicio tabără şi era 
cât pe ce să fie linşat.

De atunci liliecii se ascund ziua în peşteri sau locuri  neumblate 
şi ies de acolo numai noaptea.

„Cei care înşeală nu au prieteni!“



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.“



Vulpea fără coadă
 
O vulpe vagaboandă rătăcea prin pădure după hrană. În acea 

zi nu reuşise să păcălească pe nimeni cu şiretenia-i renumită. Nici 
măcar o veveriţă. Din această pricină mergea cam abătută încotro 
o purta drumul. 

Deodată auzi un zgomot puternic şi o durere ascuţită îi străbătu 
tot corpul. Coada i-a fost prinsă în capcană. Oricât s-a străduit să 
se elibereze, coada îi rămânea tot blocată în dinţii capcanei. Cu un 
ultim efort, vulpea s-a smucit din toate puterile şi a reuşit să scape. 
S-a uitat repede în spate, dar din frumoasa ei coadă nu a mai rămas 
decât un ciot.

„Vai mie! Coada mea pufoasă nu mai e!“ se tângui vulpea. 
„O să fiu de râsul tuturor! Ce vor zice suratele mele? Nu pot să fiu 
eu cea mai urâtă din neam…“ 


