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Un câine a găsit un os şi acum se ascundea de ceilalţi câini, 
ca să nu trebuiască să împartă cu ei delicatesa găsită. A ajuns la 
marginea unui lac cristalin şi când s-a uitat în apă, ce să vadă? Un 
os de două ori mai mare decât al lui strălucea în apă, ademenindu-l. 
Naivul câine nu ştia că e acelaşi os din gura lui.

Pofticios, câinele vru să apuce osul cel mare dar îl scăpă pe cel 
din gura lui, care căzu pe fundul lacului. Aşa a 

rămas câinele cel lacom nemâncat în acea zi.

Câinele lacom



Vulpea şi strugurii
O vulpe flămândă dădea târcoale unui coteţ în amiaza mare. 

Îi era atât de foame încât nu mai ţinea cont de riscul că ar putea fi 
văzută, sau, mai rău, prinsă de dulăul care păzea curtea.

Răbdătoare, vulpea se ascunse în nişte buruieni de lângă gard, 
acolo unde era o spărtură prin care raţele ieşeau la apă. Stătu o 
vreme nemişcată, dar nicio pasăre nu avea curiozitatea să vadă 
ce e dincolo de gard. În cele din urmă, un pui de raţă se apropie 
periculos de gard. Vulpea deja saliva, dar tocmai când se gândea 
ce norocoasă e, maţele începură să-i chiorăie atât de tare, încât o 
dădură de gol. Dulăul care păzea curtea o încolţi în buruieni şi o 
jumuli destul de serios.



Vulpea fugi pe dealurile din apropiere şi se ascunse în viţa 
de vie să-şi mai tragă sufletul. Strugurii miroseau atât de îmbietor, 
încât vulpea se gândi că ar putea să-şi potoleacă foamea cu nişte 
ciorchini.

„Sunt mult mai buni strugurii, carnea cade greu la stomac!“ se 
consola singură vulpea. „Cum de nu m-am gândit până acum?“

Soluţia fiind găsită, vulpea încercă să culeagă câţiva struguri. 
Însă aceştia erau atât de sus încât, oricât a sărit vulpea, nu a apucat 
nicio boabă.

O gaiţă o privea amuzată şi întrebă:
— Ce faci, vulpeo? Eşti la regim ?
Lingându-se pe bot vulpea răspuse înţepată, făcând pe 

indiferenta:
— Îmi dezmorţeam doar picioarele. Strugurii nu-mi plac, sunt 

acri!



Leul şi cerbul
Un cerb singuratic se plimba prin pădure şi ajunse la un izvor. 

În timp ce îşi potolea setea, se oglindea în apă şi zicea:
— Ce coarne mari şi puternice am! Dacă aş avea şi picioarele 

pe măsura coarnelor, aş fi şi eu mulţumit…


