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A szamár 
 

A szamár irigyelve szemlélte, mint vala az ura előtt egy angol paripa 
kedvességben.  

– Ah! Most már értem én – így szóla szokatlan víg szökéssel – mi hibá-
zik nékem. Az átkozott nagy fülek, s az ormotlan legyező tesznek engem 
mások előtt utálatossá. 

Ballag azonnal, s nyüzsög a juhászon, hogy ocsmány füleit s farkát 
vagdalja le. 

– Ó, jámbor! – felele ez –, nem fül, s nem fark a te árulóid, hanem az, 
hogy szamár vagy! 

 

Cifra köntös fityeg az úrficskán, szépen fütyöl, táncol, de a kalap tököt 
fed. 

 
A kakas 

 
– Ébredj, kakas koma, hajnallik! – így szólítá meg a veréb a fészer alatt 

szunnyadó kakast. 
– Tudnám én azt – felel ez –, csak a Hold világa hint fényt a felhők alól, 

jó barátom, még szunnyadhatsz! 
 

Magyarjaim! Hányan dalolták már el a „Magyar hajnal hasad”-ot, s Iste-
nem! mégis be nehezen virrad! 

 
A fecske 

 
Vidám nyári nap volt, s a fecske víg csvegéssel száldosott a fentebb le-

vegőben. De nemsokára messziről megdördült az ég, s amint a ború kö-
zelgett, mind alább és alább száldosa a fecske, míg végre majd a földet 
korholá.  

– Kis lélek! – így szóla hozzá a veréb– , kit a komor idő ily alázásra és 
változásra bírhat; a bölcs minden időben egyforma marad. 

– Barátom! – felel ez – ostoba az ily bölcs. 
 

Magát az időhöz és a körülményekhez szabni tudni – ez a fő bölcsesség. 
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A medve és az evét 
 
Kedvetlen komorsággal járdalt a medve az erdőben, s meglátta egy fán 

vígan ugrosni az evétet.  
– Oh be könnyű elméd van! – Így szól megvetéssel hozzá – Miért nem 

szoksz több komolysághoz, mindjárt többre néznének az állatok. 
– Az meglehet – felel ez – de én ugyan oly bohó nem vagyok, hogy kis 

örömeimet, melyek a legszebb boldogságomat teszik, némely gyávák 
gondolkozásainak, s külső fénynek áldozzam fel. 

 

Boldogtalan vagy, ki abban vadászod az igaz boldogságot, hogy többnek 
látassál mások előtt, mint ami vagy. 

 
Okos elefánt 

 
Az állatok tanácsot ültek, s mérgesen keltek ki az ember uralkodása el-

len.  
– Miért szenvednénk tovább – mondanák – e jármot nyakunkon? Nin-

csenek-e velős csontjaink, mérges körmeink, kemény szarvaink s számta-
lan fegyvereink ő ellene gyáva erőtlen állat ellen? 

Javalló zúgás támadt a gyűlésben; de az okosabb elefánt így szólt: 
– Csillapodjatok, úgymond barátaim! Mindenünk több van, mint az 

embernek, de eszünk nincs annyi! pedig ahol ez van, ott az uraság. 
 

Nevetem, midőn panaszt hallok, hogy N* fő- vagy alispán despotizál. 
Miért engedik uraságtok? Az eszet korlátozni lehet erősebb ésszel, de nem 
ismer más fegyvert. 

 
 


