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A tücsök és a hangya

A tücsök, míg mások 
szorgalmasan dolgoztak,

vígan élt és nótázott.
Így telt el a jó meleg

nyár. Mikor beköszön-
tött a hideg, üresen állt

a kamrája, éhezett.
Elment a hangyához

remélve,
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hogy majd megesik rajta a szíve, és segít
nyomorán. Fogadkozott tücsök 
becsületszavára, hogy majd visszaadja a
kölcsönt. 
— Nem hiszek neked, te nem sze-
retsz dolgozni! - mondta bosszúsan
a hangya.
— Muzsikáltam, az nem munka?-
kérdezte bûnbánóan a tücsök.
— Lehet, hogy munka, de azzal
nem laksz jól! - felelte a han-
gya. - Most pedig eredj,
táncolj, legközelebb
pedig gondol-
kodj 
időben!
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A majom és a macska

A majom és a macska jól megfértek egymás mellett egy
házban, sõt jó barátok is voltak. Senkitõl sem féltek, együtt
gonoszkodtak, romboltak, loptak a gazdájuktól. A macska
egér helyett inkább a finom sajtra fente a fogát.
Kényelmesebb is volt elcsenni az eledelt, mint vadászni rá.
A majom pedig kíváncsiságból mindent megnézett, elvett,
vagy ügyetlenségbõl el is tört. Történt egyszer, hogy a két
zsiványt a parázson piruló gesztenye illata a tûzhelyhez
csalogatta. Elõre azon mulattak, hogy bosszúságot okoznak
majd a gazdájuknak, s õk közben finomsággal jóllaknak. 
Az okos majom a macskát arra bíztatta, hogy szedje ki a
parázs közül a forró gesztenyét. 
— Na, kis komám, itt az alkalom, hogy megmutasd, 
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hogyan tudsz bosszúságot okozni
a gazdánknak! - mondta a majom.
A macska szolgálatkészen
hozzáfogott a nagy munkához.
Óvatosan, hogy meg nem égesse a 
mancsát, egyenként szedegette ki a
hamuból az ízletes gesztenyét. A majom,
még mielõtt a macska is megkóstolhatta volna,
azon nyomban nekilátott a falatozásnak. 
Jött a szolga, tetten érte a 
macskát, és mint a tolvajt, üldözõbe vette.

A majom részvétlenül nézte végig, hogy
menekül a barátja.

A pórul járt macska mentette az
irháját, és haragudott a majomra,

amiért õ volt az, aki dolgozott,
a majom pedig, 

mint egy király, élvezte 
mások munkájának 
gyümölcsét. 


