Rüzgar ve Güneş
Rüzgar ile Güneş konuşuyorlarmış. Rüzgar Güneş’e “Ben senden daha güçlüyüm. Bunu hemen
kanıtlayacağım” demiş. Yoldan geçen adamı görüyor musun? Şimdi çok güçlü eseceğim ve adamın
paltosu çıkacak. Güneş bir bulutun arkasına saklanmış ve beklemiş. Rüzgar kasırga olmuş, esmiş. Çok
güçlüymüş ama adam paltosuna daha çok sarılmış. Bir süre sonra Güneş çıkmış. Adama tatlı tatlı
gülümsemiş. Adam Güneş’i görünce ısınmış ve paltosunu çıkarmış. Sonra Güneş Rüzgar’a dönmüş. Nazik
olmanın şiddet ve öfkeden daha etkili olduğunu söylemiş.

Yalancı Çoban
Çoban, kuzular otlarken “Kurt var!” diye bağırdı. Köylüler koşarak yanına geldiler. Çoban kurt
görmemişti. Sadece biraz eğlenmek istemişti. Köylüler yalan söylediği için ona kızdılar ve oradan
uzaklaştılar. Az sonra çoban bir kurt gördü. Çok korktu. “Kurt var, yardım edin” diye bağırdı. Köylüler
onun sesini duydular ama inanmadılar. Bu yüzden yardıma gitmediler. Kurt kuzulardan birini aldı ve
afiyetle yedi.

Fare, Kedi ve Horoz
Genç fare ilk defa evinden çıktı. Dünyada neler olduğunu merak ediyordu. Dışarda bir süre kalıp eve
döndü. Annesine gördüklerini anlattı. “Çok güzel bir hayvan gördüm, yumuşak tüyleri, uzun kuyruğu
vardı. Sesi tatlıydı. Sonra bir canavar gördüm. Keskin gözleri ve başında kırmızı bir et parçası vardı. Sesi
çok korkunçtu.” Annesi onu dinledikten sonra dedi ki “Senin canavar sandığın zararsız bir kuş. Güzel
dediğin ise fare yiyen bir kedi. Onun akşam yemeği olmadığın için şanslısın!”

Tarla Faresi ile Şehir Faresi
Tarla faresi, kuzeni şehir faresini evine davet etti. Yemekte birkaç mısır tanesi ile kuru böğürtlen vardı.
Şehir faresi şaşırdı. “Ne kadar az yemeğin var. Karıncaların bile senden çok yemeği vardır. Haftaya bana
gel, şehir yemeklerini görmelisin” dedi. Sonraki hafta tarla faresi şehre gitti. Kuzeni onun için ziyafet
hazırlamıştı. Ekmekler, peynirler, meyveler,... Tam yiyecekleri sırada içeri bir kedi girdi. Acele kaçtılar ve
bir deliğe girdiler. Kedi uzaklaşınca fareler geri geldi. Tarla faresi kuzenine teşekkür etti. “Ben evime
dönüyorum. Burada çok yemek var ama huzur yok. Evimde az yemeğim var ama huzur içince yiyorum”
dedi.

Fareler Toplantısı
Fareler toplanmış, kediden kurtulmak için çözüm arıyorlardı. Birçok öneri geldi. En son genç bir fare
“Kedinin boynuna zil takalım. Böylece geldiği zaman anlarız.” dedi. Bu fikri herkes çok beğendi.
Alkışladılar. Yaşlı bir fare dedi ki “Fikir çok güzel, tek sorun zili kim takacak?”

Köpek ve Sudaki Yansıması
Köpek ağzında kocaman bir parça etle nehir kenarında yürüyordu. Nehre bakınca bir köpek gördü.
Ağzında kocaman bir parça et vardı. Bu et benim olmalı diye düşündü. Nehirdeki köpeğin üstüne atladı.
Ağzındaki eti düşürdü. Hırsı yüzünden elindekini de kaybetti.

