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Vulturul şi stăncuţa
               
 

Un vultur îşi părăsi cuibul de pe stânca înaltă şi zbură în picaj 
exact în mijlocul unei turme de oi aflate pe păşune. A capturat un 
miel în ghearele-i puternice şi a făcut drum întors către cuibul lui.
 O stăncuţă a asistat la toată întâmplarea şi pe loc a cuprins-o 
microbul invidiei. Ca urmare, s-a hotărât să întreacă în forţă şi viteză 
zborul vulturului. Deci, luând un aer feroce şi foşnind puternic 
din aripi, a aterizat pe spatele celui mai mare berbec din turmă, 
cu intenţia de a-l răpi. Dar ghearele i s-au încurcat în lâna deasă 
a berbecului şi nu a mai reuşit să se elibereze, oricât a fluturat din 
aripi.



 Ciobanul a văzut stăncuţa agitându-se şi a ghicit pe loc ce 
s-a întâmplat. A luat stăncuţa, i-a scurtat aripile şi seara a dus-o 
copiilor săi.

— Ce pasăre e asta? au întrebat copiii.
— Din cunoştinţele mele, e o stăncuţă. Dar ea se crede vultur.

„Adeseori invidia îţi orbeşte judecata.“



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.

  



Gheata şi şoşonul
        

Într-o zi de sărbătoare, un şoşon care stătea aşezat pe preş în 
faţa uşii vru să intre în vorbă cu gheata aşezată în raft.

— Bine că e sărbătoare, ne mai odihnim şi noi tălpile! zise 
şoşonul.

Gheata, indignată de tupeul şoşonului, zise:
— Îndrăzneşti să vorbeşti cu mine? Tu nu vezi cât eşti de 

murdar şi de scâlciat? Uită-te puţin la mine, ce formă frumoasă am, 
ce piele fină… Stăpânul meu mă lustruieşte zilnic şi mă ţine în raft 
la umbră, ca să nu mă deformez.

— Da, dar amândoi suntem croiţi pentru acelaşi lucru, să fim 
încălţaţi, mai zise şoşonul.

— Îmi pare rău să te dezamăgesc, replică gheata. Tu eşti făcut 
să umbli prin bălegar şi mocirlă, pe când eu mă desfăt prin saloane 
luxoase, la bal sau la teatru. Nu te poţi compara cu mine.

Şoşonul, îndurerat de atâta dispreţ, sau poate din cauza soarelui 
dogoritor, plesni pe din două. A fost dus la cizmar, dar acesta nu a 
putut să-l doftoricească şi l-a declarat total nefolositor.

Atunci a început să simtă gheata pe propria-i piele ce greu e 
fără şoşon. A cunoscut apa, zăpada, noroiul şi arşiţa soarelui. Şi-a 
dat seama că, deşi era urât ca aspect, şoşonul a făcut treaba cea 
mai grea, în timp ce ea, gheata, era ocrotită şi răsfăţată. Dar acele 
vremuri bune s-au sfârşit.


