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Kiedy wilk stojący w górze rzeki zobaczył jagnię pijące wodę, 

postanowił je pożreć. Brakowało mu tylko odpowiedniego 

uzasadnienia. Rzucił więc jagnięciu oskarżenie: 

– Nie mogę się napić, bo mącisz wodę! 

Jagnię odparło: 

– Ledwie zanurzam wargi, a poza tym stoję niżej,  

więc jak mogę mącić wodę na wyższym odcinku rzeki? 

Szukając innego argumentu, wilk rzekł: 

– W ubiegłym roku znieważyłeś mojego ojca! 

– Przecież wtedy nie było mnie jeszcze na świecie! 

– odpowiedziało jagnię. 

Wilk na to: 

– Możesz odpierać każdy mój zarzut, ja i tak cię pożrę!

Próżny to trud: słusznymi argumentami 

odwieść od zła tego, kto zło zaplanował.
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Dwaj przyjaciele, pies i kogut, wyruszyli na wędrówkę. Gdy nadszedł wieczór, kogut ułożył się 

do snu na górnych gałęziach drzewa, a pies położył się na dole – w zagłębieniu po spróchniałych 

korzeniach. Była jeszcze noc, kiedy kogut – zgodnie ze swym zwyczajem – zapiał. Usłyszał go lis, 

który przybiegł do drzewa i stanąwszy u jego stóp, zaczął namawiać koguta, by ten zszedł do niego. 

– Jakże chciałbym uścisnąć istotę o tak pięknym głosie! – zawołał lis. 

– Najpierw obudź mojego portiera, który śpi u stóp drzewa. Zejdę, kiedy ci otworzy. 

I tak, kiedy tylko lis chciał przemówić do psa, ten nagle wyskoczył i rozszarpał lisa na strzępy. 

Bajka pokazuje, jak sprytni ludzie potrafią przechytrzyć atakujących wrogów, 

posyłając ich przeciw silniejszym.
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Wilk, połknąwszy kość, szukał kogoś, 

kto mógłby mu udzielić pomocy. Kiedy zobaczył czaplę, 

obiecał jej, że jeśli uda się jej usunąć kość z jego gardła, 

otrzyma zapłatę. Czapla zanurzyła głowę w wilczym pysku, 

wyjęła kość i zażądała ustalonej sumy.

– Czy nie sądzisz, droga przyjaciółko, że wystarczającym 

powodem do radości jest fakt, że udało ci się wyjąć nietkniętą 

głowę z paszczy wilka? I ty jeszcze oczekujesz zapłaty?

Naiwnością jest sądzić, że okrutnik może okazać wdzięczność. 

Lepiej cieszyć się z tego, że zostawia nas w spokoju.
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