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A méhek és medve 
 
Egy görbe fa odvában honolt méhrajhoz nem férhetvén a medve, kí-

váncsian szemlélte alulról szorgalmát.  
– Együgyűk! – szól végre az irigység belőle –, hogy nem unjátok oly 

apró cseppekbe gyűjtögetni azt a kis mézeteket; nekem ugyan nem volna 
béketűrésem hozzá.  

– Azért is nyalogatja 
éhen uraságod télben a tal-
pát addig, míg mi kényünk-
re élünk nyári kereseteink-
kel. 

 
Aki nem munkál, ne is 

egyék az! 
 

 
Az egerek 

 
Az egerek tanyát ütöttek egy asztag alatt. Bátorságban minden ellen-

ségtől, gond nélkül lakoztak itt a gazdag búzaszemekkel. De a cséplés 
folytával fogyott az asztag, s az alsó kévékre kerülvén a sor, azon egér vala 
szerencsés, amelyik a csép elől elillanhatott. 

 
A jó kvártély nem haza még, valamint a haszonért tanyázó sem hazafi ám. 

 
A farkas és kutya 

 
A farkas oly bájecsettel festegeté a kutyának a szabadságot, hogy azt 

reábírhatá végre az őt követésre. Már mentek, amint a majoros kutyája 
után füttyentett, melyre ez fogadását felejtve fordult meg, s törte magát 
urához vissza.  

– Hm! Úgy látom, a szabadság nem mindennek való! – így mormol 
utána nézve a farkas.  

– Immár én csak inkább szeretnék magam füttyenteni másnak. 
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A hangyák 
 
A gazdag hangyáknál, kik egy úr kertjében honoltak, eleségért könyö-

rög az éhes prücsök:  
– Juttassatok – úgymond, – bőségtekből a szépművésznek is, aki gond-

jaitokat mesterségével feledésbe ringatja, s unalmaitokat enyhítgeti.  
Adának a könyörgőnek. Majd a borz tipegvén elő.  
– Nyújtsatok nekem is gyámoltalannak! – így szól. – Lám, én ügyetlen 

kövérségemtől a munkára alkalmatlannak hízván, semmit sem gyűjthet-
tem élelmemre.  

Megszánták őt a jámborok; s adának neki. Nyájasan simul utána az 
egér elő.  

– Tudjátok-e, barátim, mit? – így szólítja meg a kis társaságot. – Urunk, 
akinek éppen szobája falában áll lyukam, elvégezte halálotokat. Én kihall-
gatám, hogy holnap forróztatni akarja fészketeket: de ha gazdag tár-
házatok kincséből nekem is, aki most megszorulva vagyok, juttattok, szó-
szólótok leszek az úrnál, kinél nem keveset érek, s becsületemre fogadom, 
hogy megtartom zsombékotokat.  

Szegények az ígért pártfogásért mit nem adtak volna neki oda? A pat-
kány megkímélé őket kéréseivel, hanem lopa. Csínyjeit észrevévén 
gyűjteményök fogyásából a kárvallottak, a bátor hörcsögöt hívák segít-
ségül, aki vitézül elverte ugyan a tolvajt, de az ügyefogyott hangyáknak 
majd minden eleségét hadizsákmányul vitte el. Akkor ezek:  

 
– Istenem! – így sóhajtnak búslakodva. – Be bajos a dolgos rendnek az oly tár-

saságban élni, melyben sok a heverő! 
 

A verebek gyűlése 
 
– Ugyan mit végeztetek oly sokat? – szól a verébhez a fecske. – Hallot-

tam nagyon csiripeltetek a bodzafán tartott gyűléstekben!  
– Hát nem tudod, hogy amely tanácsházán sok a lárma, ott kevés a 

végzés? 
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A varjak gyűlése 
 

A varjak gyűlést tartottak. 
– No, mit végeztetek? – kérdé egy visszatérőt a szarka.  

– Azt, hogy a jövő gyűlésen fogunk végezni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A róka és a nyúl 
 
A róka friss havon bengézni indult ki a síkra.  
– Hová, hová szomszéd? – így szólítja meg egy bokorból a nyulacska. – 

Majd a vadász ebei friss nyomaidon könnyen reád akadnak; jobb, ha bátor 
fekvésedben vesztegelsz.  

– Gondolod?! – felel gúnyolva a megintett. – Mikor fordult meg a vi-
lág, hogy gyáva nyúl osztogasson tanácsokat az okos rókának?  

Elment – de nem sokára véresen függött a gondatlan a vadász tarisz-
nyáján.  

– Az okos – így sóhajt a kis nyulacska –, ha bukik, nagyot bukik, s 
rendszerint nyakát töri! 
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