
LÕVI JA HIIR

Kord tegi lõvi lõunauinakut, kui väike hiir üle tema näo jooksis
ja ta üles äratas. Lõvi sai pahaseks, püüdis hiire oma suure käpa
alla ja tahtis ta surmata. Tilluke hirmunud hiir palus armu: “Kui
sa mind ellu jätad, siis ei unusta ma seda iial. Ühel päeval tasun
sulle sinu heateo.” Lõvile tegi nalja, et nii pisike loomake teda 
aidata võiks, ja ta lasi hiire naerdes vabaks. Ent hiirel avaneski
võimalus oma sõna pidada. Mõne aja möödudes sattus lõvi
jahimeeste seatud püünisesse. Väike hiir kuulis tema raevukaid
möirgeid ja jooksis vaatama. Ta näris hammastega võrgu läbi ja
lasi lõvi vabaks. “Vaata,” sõnas hiir, “sa naersid, kui ma lubasin
sulle tasuda, kuid nüüd näed ise, et ka tillukesest hiirest võib 

lõvile abi olla.”



JÄNES JA KILPKONN

Kord kelkis jänes loomade ees, kui väle jooksja ta on. “Keegi pole 
minust võidujooksus kiirem olnud,” ütles ta. “Kes teist julgeks minuga
võistelda?” Kilpkonn lausus vaikselt: “Mina võtan su väljakutse vastu.”
Selle peale pahvatas jänes naerma. “See oleks alles nali,” ütles ta, “ma

võiksin terve tee su ümber tiirutada.” – “Hoople siis, kui sa oled 
võitnud,” vastas kilpkonn. Lepiti kokku jooksurajas ja asuti starti. Jänes

pistis punuma ja kadus peagi silmist. Varsti oli ta nii kaugel ees, et
arvas endal palju aega olevat, ja ta tegi lõunauinaku. Kilpkonn aga

rühkis ja rühkis edasi, kuni jõudis lõpuks finišisse. Kui jänes viimaks
üles ärkas ja kärmelt minema tuiskas, nägi ta kilpkonna juba endast
eespool. Kilpkonn aga sõnas: “Kannatlik ja järjekindel jõuab kaugele.”



REBANE JA VIINAMARJAD

Kord leidis rebane kuumal suvepäeval kobara küpseid viinamarju,
mis kõrgel tema kohal rippusid, justkui oodates, et keegi need ära
korjaks. Need marjad kustutaksid hästi mu janu, mõtles rebane. Ta
võttis hoogu, jooksis ja hüppas nii kõrgele, kui suutis, ent viina-
marjadeni ta ei ulatunud. Rebane üritas uuesti, kuid viinamarjad
jäid endiselt tema haardest välja. Ta proovis veel ja veelkord. 
Viimaks andis ta alla, kõndis, nina püsti, minema, öeldes: “Need 
viinamarjad on kindlasti hapud.”


