
Anak Kambing dan Serigala

Seekor anak kambing yang sangat lincah telah
ditinggalkan oleh penggembalanya di atas atap
jerami kandang untuk menghindari anak kambing
itu dari bahaya. Anak kambing itu mencari rumput
di pinggir atap, dan saat itu dia melihat seekor
serigala dan memandang serigala itu dengan raut
muka yang penuh dengan ejekan dan dengan
perasaan yang penuh kemenangan, dia mulai
mengejek serigala tersebut, walaupun pada saat
itu dia tidak ingin mengejek sang Serigala, tetapi
karena dia merasa serigala tersebut tidak akan
dapat naik ke atas atap dan menangkapnya,
timbullah keberaniannya untuk mengejek.

Serigala itupun menatap anak kambing itu dari
bawah, "Saya mendengarmu," kata sang
Serigala, "dan saya tidak mendendam pada apa

yang kamu katakan atau kamu lakukan ketika kamu diatas sana, karena itu adalah atap
yang berbicara dan bukan kamu.

"Jangan kamu berkata sesuatu yang tidak kamu ingin katakan terus menerus”

Anak Penggembala dan Serigala

Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba
milik tuannya dekat suatu hutan yang gelap dan tidak jauh
dari kampungnya. Karena mulai merasa bosan tinggal di
daerah peternakan, dia selalu menghibur dirinya sendiri
dengan cara bermain-main dengan anjingnya dan
memainkan serulingnya.

Suatu hari ketika dia menggembalakan dombanya di dekat
hutan, dia mulai berpikir apa yang harus dilakukannya
apabila dia melihat serigala, dia merasa terhibur dengan
memikirkan berbagai macam rencana.

Tuannya pernah berkata bahwa apabila dia melihat serigala
menyerang kawanan dombanya, dia harus berteriak memanggil bantuan, dan orang-
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orang sekampung akan datang membantunya. Anak gembala itu berpikir bahwa akan
terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang
sekampungnya datang untuk membantunya. Dan anak gembala itu sekarang walaupun
tidak melihat seekor serigala pun, dia berpura-pura lari ke arah kampungnya dan
berteriak sekeras-kerasnya, "Serigala, serigala!"

Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-
cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk
membantunya. Tetapi yang mereka temukan adalah anak gembala yang tertawa
terbahak-bahak karena berhasil menipu orang-orang sekampung.

Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak, "Serigala! serigala!",
kembali orang-orang kampung yang berlari datang untuk menolongnya, hanya
menemukan anak gembala yang tertawa terbahak-bahak kembali.

Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang
dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut.

Dalam ketakutannya, anak gembala itu berlari ke arah kampung dan berteriak,
"Serigala! serigala!" Tetapi walaupun orang-orang sekampung mendengarnya berteriak,
mereka tidak datang untuk membantunya. "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi," kata
mereka.

Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang
digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali.

“ Pembohong tidak akan pernah di percayai lagi, walaupun saat itu mereka berkata
benar. “

Anjing dan Bayangannya

Seekor anjing yang mendapatkan sebuah
tulang dari seseorang, berlari-lari pulang ke
rumahnya secepat mungkin dengan senang
hati. Ketika dia melewati sebuah jembatan
yang sangat kecil, dia menunduk ke bawah
dan melihat bayangan dirinya terpantul dari
air di bawah jembatan itu. Anjing yang
serakah ini mengira dirinya melihat seekor
anjing lain membawa sebuah tulang yang
lebih besar dari miliknya.

Bila saja dia berhenti untuk berpikir, dia akan
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tahu bahwa itu hanyalah bayangannya. Tetapi anjing itu tidak berpikir apa-apa dan
malah menjatuhkan tulang yang dibawanya dan langsung melompat ke dalam sungai.
Anjing serakah tersebut akhirnya dengan susah payah berenang menuju ke tepi sungai.
Saat dia selamat tiba di tepi sungai, dia hanya bisa berdiri termenung dan sedih karena
tulang yang di bawanya malah hilang, dia kemudian menyesali apa yang terjadi dan
menyadari betapa bodohnya dirinya.

“ Sangatlah bodoh memiliki sifat yang serakah ”

Ayam Yang Berkelahi dan Burung Elang

Di suatu daerah pertanian, hiduplah dua ekor
ayam jantan yang saling bermusuhan dan sering
berkelahi antara keduanya. Pada suatu hari,
mereka memulai pertengkaran dan kembali
berkelahi, saling mematuk dan mencakar.
Mereka berkelahi terus hingga salah satunya di
kalahkan dan lari menjauh ke sudut untuk
bersembunyi.

Ayam jantan yang memenangkan perkelahian itu
dengan bangganya terbang ke atas atap
kandang, dan mengkepak- kepakkan sayapnya,

berkokok dengan sangat bangga dan kerasnya seolah-olah dia ingin memberi tahukan
ke seluruh dunia tentang kemenangannya. Tetapi saat itu seekor burung elang yang
terbang di udara mendengar dan akhirnya melihat ayam tersebut di atas atap. Burung
elang tersebut akhirnya turun dan menyambar dan menerkam ayam jantan yang jadi
pemenang tadi untuk dibawa ke sarangnya.

Ayam yang satunya yang tadinya dikalahkan, melihat seluruh kejadian itu dan keluar
dari tempat persembunyiannya dan mengambil tempat sebagai pemenang di
perkelahian tadi.

“ Rasa sombong menyebabkan kejatuhan ”

Burung Elang dan Burung Gagak
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Seekor burung Elang, dengan kekuatan sayapnya
menyambar seekor anak domba dengan kukunya
dan membawanya pergi jauh ke angkasa, seekor
burung gagak melihat kejadian itu, dan terbayang
dibenaknya sebuah gagasan bahwa dia
mempunyai kekuatan untuk melakukan hal yang
sama dengan burung elang tersebut. Dan dengan
membuka sayapnya lebar-lebar kemudian terbang
di udara dengan galaknya, dia meluncur kebawah
dan dengan cepat menghamtam bagian punggung
seekor domba, tetapi ketika dia mencoba untuk
terbang kembali dia baru sadar kalau dia tidak bisa
mengangkat domba tersebut dan dia tidak dapat
terbang lagi karena kukunya telah terjerat pada
bulu domba, walaupun dia mencoba untuk
melepaskan dirinya, jeratan itu terlalu sulit untuk
dilepaskan sehingga dia merasa putus ada dan

tetap tinggal di atas punggung domba tersebut.

Seorang pengembala yang melihat burung gagak itu mengibas-ngibaskan sayapnya
berusaha melepaskan diri, pengembala itu menyadari apa yang telah terjadi,
pengembala itupun berlari dan segera menangkap burung itu dan mengikat dan
mengurung burung gagak tersebut, setelah menjelang sore dia memberikan burung
gagak itu kepada anak-anaknya di rumah untuk bermain.

"Betapa lucunya burung ini!" mereka sambil tertawa, "ini disebut burung apa ayah?"
"itu burung gagak, anakku. Tetapi jika kamu bertanya kepadanya, dia akan menjawab
dia adalah dia seekor burung elang."

“ Jangan biarkan kesombonganmu membuat kamu lupa diri akan kemampuanmu ”

Burung Gagak dan Sebuah Kendi

Pada suatu musim yang sangat kering, dimana saat itu burung-burungpun sangat sulit
mendapatkan sedikit air untuk diminum, seekor burung gagak menemukan sebuah
kendi yang berisikan sedikit air. Tetapi kendi tersebut merupakan sebuah kendi yang
tinggi dengan leher kendi sempit. Bagaimanapun burung gagak tersebut berusaha untuk
mencoba meminum air yang berada dalam kendi, dia tetap tidak dapat mencapainya.
Burung gagak tersebut hampir merasa putus asa dan merasa akan meninggal karena
kehausan.
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Kemudian tiba-tiba sebuah ide muncul dalam
benaknya. Dia lalu mengambil kerikil yang ada di
samping kendi, kemudian menjatuhkannya ke dalam
kendi satu persatu. Setiap kali burung gagak itu
memasukkan kerikil ke dalam kendi, permukaan air
dalam kendipun berangsur-angsur naik dan
bertambah tinggi hingga akhirnya air tersebut dapat di
capai oleh sang burung Gagak.

“ Walaupun sedikit, pengetahuan bisa menolong diri
kita pada saat yang tepat.”

Kerbau dan Kambing

Seekor kerbau jantan berhasil lolos dari serangan
seekor singa dengan cara memasuki sebuah gua
dimana gua tersebut sering digunakan oleh
kumpulan kambing sebagai tempat berteduh dan
menginap saat malam tiba ataupun saat cuaca
sedang memburuk. Saat itu hanya satu kambing
jantan yang ada di dalam gua tersebut. Saat kerbau
masuk kedalam gua, kambing jantan itu
menundukkan kepalanya, berlari untuk menabrak
kerbau tersebut dengan tanduknya agar kerbau
jantan itu keluar dari gua dan dimangsa oleh sang
Singa. Kerbau itu hanya tinggal diam melihat
tingkah laku sang Kambing. Sedang diluar sana,

sang Singa berkeliaran di muka gua mencari mangsanya.

Lalu sang kerbau berkata kepada sang kambing, "Jangan berpikir bahwa saya akan
menyerah dan diam saja melihat tingkah lakumu yang pengecut karena saya merasa
takut kepadamu. Saat singa itu pergi, saya akan memberi kamu pelajaran yang tidak
akan pernah kamu lupakan."

“ Sangatlah jahat, mengambil keuntungan dari kemalangan orang lain. “

Dua Orang Pengembara dan Seekor Beruang
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Dua orang berjalan mengembara
bersama-sama melalui sebuah hutan
yang lebat. Saat itu tiba-tiba seekor
beruang yang sangat besar keluar dari
semak-semak di dekat mereka.

Salah satu pengembara, hanya
memikirkan keselamatannya dan tidak
menghiraukan temannya, memanjat
ke sebuah pohon yang berada dekat
dengannya.

Pengembara yang lain, merasa tidak dapat melawan beruang yang sangat besar itu
sendirian, melemparkan dirinya ke tanah dan berbaring diam-diam, seolah-olah dia telah
meninggal. Dia sering mendengar bahwa beruang tidak akan menyentuh hewan atau
orang yang telah meninggal.

Temannya yang berada di pohon tidak berbuat apa-apa untuk menolong temannya yang
berbaring. Entah hal ini benar atau tidak, beruang itu sejenak mengendus-endus di
dekat kepalanya, dan kelihatannya puas bahwa korbannya telah meninggal, beruang
tersebutpun berjalan pergi.

Pengembara yang berada di atas pohon kemudian turun dari persembunyiannya.

"Kelihatannya seolah-olah beruang itu membisikkan sesuatu di telingamu," katanya.
"Apa yang di katakan oleh beruang itu"

"Beruang itu berkata," kata pengembara yang berbaring tadi, "Tidak bijaksana berjalan
bersama-sama dan berteman dengan seseorang yang membiarkan dan tidak
menghiraukan temannya yang berada dalam bahaya."

“ Kemalangan dapat menguji sebuah persahabatan ’’

Si Pelit

Seorang yang sangat pelit mengubur emasnya secara diam-diam di tempat yang
dirahasiakannya di tamannya. Setiap hari dia pergi ke tempat dimana dia mengubur
emasnya, menggalinya dan menghitungnya kembali satu-persatu untuk memastikan
bahwa tidak ada emasnya yang hilang. Dia sangat sering melakukan hal itu sehingga
seorang pencuri yang mengawasinya, dapat menebak apa yang disembunyikan oleh si
Pelit itu dan suatu malam, dengan diam-diam pencuri itu menggali harta karun tersebut
dan membawanya pergi.
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Ketika si Pelit menyadari kehilangan hartanya, dia menjadi sangat sedih dan putus asa.
Dia mengerang-erang sambil menarik-narik rambutnya.

Satu orang pengembara kebetulan lewat di
tempat itu mendengarnya menangis dan
bertanya apa saja yang terjadi.

"Emasku! oh.. emasku!" kata si Pelit,
"seseorang telah merampok saya!"

"Emasmu ! di dalam lubang itu? Mengapa
kamu menyimpannya disana? Mengapa emas
tersebut tidak kamu simpan di dalam rumah
dimana kamu dapat dengan mudah
mengambilnya saat kamu ingin membeli
sesuatu?"

"Membeli sesuatu?" teriak si Pelit dengan
marah. "Saya tidak akan membeli sesuatu
dengan emas itu. Saya bahkan tidak pernah
berpikir untuk berbelanja sesuatu dengan

emas itu." teriaknya lagi dengan marah.

Pengembara itu kemudian mengambil sebuah batu besar dan melemparkannya ke
dalam lubang harta karun yang telah kosong itu.

"Kalau begitu," katanya lagi, "tutup dan kuburkan batu itu, nilainya sama dengan
hartamu yang telah hilang!"

“ Harta yang kita miliki sama nilainya dengan kegunaan harta tersebut. ”

Pemerah Susu dan Ember nya

Seorang wanita pemerah susu telah memerah susu dari beberapa ekor sapi dan
berjalan pulang kembali dari peternakan, dengan seember susu yang dijunjungnya di
atas kepalanya. Saat dia berjalan pulang, dia berpikir dan membayang-bayangkan
rencananya kedepan.

"Susu yang saya perah ini sangat baik mutunya," pikirnya menghibur diri, "akan
memberikan saya banyak cream untuk dibuat. Saya akan membuat mentega yang
banyak dari cream itu dan menjualnya ke pasar, dan dengan uang yang saya miliki
nantinya, saya akan membeli banyak telur dan menetaskannya, Sungguh sangat indah
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kelihatannya apabila telur-telur tersebut telah menetas
dan ladangku akan dipenuhi dengan ayam-ayam muda
yang sehat. Pada suatu saat, saya akan menjualnya,
dan dengan uang tersebut saya akan membeli baju-baju
yang cantik untuk di pakai ke pesta. Semua pemuda
ganteng akan melihat ke arahku. Mereka akan datang
dan mencoba merayuku, tetapi saya akan mencari
pemuda yang memiliki usaha yang bagus saja!"

Ketika dia sedang memikirkan rencana-rencananya
yang dirasanya sangat pandai, dia menganggukkan
kepalanya dengan bangga, dan tanpa disadari, ember
yang berada di kepalanya jatuh ke tanah, dan semua
susu yang telah diperah mengalir tumpah ke tanah,

dengan itu hilanglah semua angan-angannya tentang mentega, telur, ayam, baju baru
beserta kebanggaannya.

“ Jangan menghitung ayam yang belum menetas.”

Keledai dan Garam Muatannya

Seorang pedagang, menuntun keledainya untuk
melewati sebuah sungai yang dangkal. Selama ini
mereka telah melalui sungai tersebut tanpa pernah
mengalami satu pun kecelakaan, tetapi kali ini,
keledainya tergelincir dan jatuh ketika mereka berada
tepat di tengah-tengah sungai tersebut. Ketika pedagang
tersebut akhirnya berhasil membawa keledainya beserta
muatannya ke pinggir sungai dengan selamat,
kebanyakan dari garam yang dimuat oleh keledai telah
meleleh dan larut ke dalam air sungai. Gembira karena
merasakan muatannya telah berkurang sehingga beban
yang dibawa menjadi lebih ringan, sang Keledai merasa
sangat gembira ketika mereka melanjutkan perjalanan
mereka.

Pada hari berikutnya, sang Pedagang kembali membawa muatan garam. Sang Keledai
yang mengingat pengalamannya kemarin saat tergelincir di tengah sungai itu, dengan
sengaja membiarkan dirinya tergelincir jatuh ke dalam air, dan akhirnya dia bisa
mengurangi bebannya kembali dengan cara itu.
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Pedagang yang merasa marah, kemudian membawa keledainya tersebut kembali ke
pasar, dimana keledai tersebut di muati dengan keranjang-keranjang yang sangat besar
dan berisikan spons. Ketika mereka kembali tiba di tengah sungai, sang keledai kembali
dengan sengaja menjatuhkan diri, tetapi pada saat pedagang tersebut membawanya ke
pinggir sungai, sang keledai menjadi sangat tidak nyaman karena harus dengan
terpaksa menyeret dirinya pulang kerumah dengan beban yang sepuluh kali lipat lebih
berat dari sebelumnya akibat spons yang dimuatnya menyerap air sungai.

“ Cara yang sama tidak cocok digunakan untuk segala situasi.”

Dua Ekor Kambing

Dua ekor kambing berjalan dengan gagahnya dari
arah yang berlawanan di sebuah pegunungan yang
curam, saat itu secara kebetulan mereka secara
bersamaan masing-masing tiba di tepi jurang yang
dibawahnya mengalir air sungai yang sangat deras.
Sebuah pohon yang jatuh, telah dijadikan jembatan
untuk menyebrangi jurang tersebut. Pohon yang
dijadikan jembatan tersebut sangatlah kecil
sehingga tidak dapat dilalui secara bersamaan oleh
dua ekor tupai dengan selamat, apalagi oleh dua
ekor kambing. Jembatan yang sangat kecil itu akan
membuat orang yang paling berani pun akan

menjadi ketakutan. Tetapi kedua kambing tersebut tidak merasa ketakutan.
Rasa sombong dan harga diri mereka tidak membiarkan mereka untuk mengalah dan
memberikan jalan terlebih dahulu kepada kambing lainnya.

Saat salah satu kambing menapakkan kakinya ke jembatan itu, kambing yang lainnya
pun tidak mau mengalah dan juga menapakkan kakinya ke jembatan tersebut. Akhirnya
keduanya bertemu di tengah-tengah jembatan. Keduanya masih tidak mau mengalah
dan malahan saling mendorong dengan tanduk mereka sehingga kedua kambing
tersebut akhirnya jatuh ke dalam jurang dan tersapu oleh aliran air yang sangat deras di
bawahnya.

“ Lebih baik mengalah daripada mengalami nasib sial karena keras kepala.”

Semut dan Belalang
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Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga
semut yang telah bekerja keras sepanjang musim
panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan
butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan
selama musim panas. Saat itu seekor belalang yang
kelaparan, dengan sebuah biola di tangannya datang
dan memohon dengan sangat agar keluarga semut itu
memberikan sedikit makan untuk dirinya.

"Apa!" teriak sang Semut dengan terkejut, "tidakkah
kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan
datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas?"

"Saya tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan," keluh sang Belalang;
"Saya sangat sibuk membuat lagu, dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah
berlalu."

Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar.

"Membuat lagu katamu ya?" kata sang Semut, "Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut
telah kamu selesaikan pada musim panas, sekarang saatnya kamu menari!" Kemudian
semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa
memperdulikan sang Belalang lagi.

“ Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain.”

Hercules dan Pembawa Gerobak

Seorang petani sedang mengemudikan gerobaknya di pinggir jalan yang berlumpur
setelah hujan keras. Saat itu kuda-kudanya mengalami kesulitan untuk menyeret
gerobak yang penuh muatan melalui lumpur yang dalam, dan akhirnya gerobak itu
berhenti secara tiba-tiba ketika salah satu rodanya terperosok kedalam lumpur.

Petani itu kemudian turun dari tempat duduknya dan berdiri disamping gerobak itu
sambil memandang gerobaknya, tetapi tidak ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh
petani yang membawa gerobak tersebut untuk mengeluarkan roda itu dari dalam
lumpur. Dia hanya mengutuk dirinya sendiri akan nasib malang yang menimpanya, lalu
dia berteriak-teriak memanggil Hercules dengan suara keras untuk datang membantu
dan menolongnya, saat itulah Hercules muncul, dan berkata: "Letakkan pundakmu di
roda itu dan perintahkan kudamu untuk menariknya. Apakah kamu pikir kamu akan
dapat memindahkan gerobak itu hanya dengan memandangnya dan mencercanya?
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Saya tidak akan menolongmu kecuali kamu melakukan usaha untuk menolong dirimu
sendiri."

Dan ketika petani itu menaruh pundaknya pada roda itu dan memerintahkan kudanya
untuk menariknya, gerobak itu bergerak dengan sangat cepat dan akhirnya bisa keluar
dari lumpur, dan dengan segera petani itu kembali mengendarai gerobaknya dengan
hati yang senang karena mendapatkan satu pelajaran.

” Membantu diri sendiri adalah bantuan yang sangat berharga Tuhan akan menolong
hamba-Nya yang menolong dirinya sendiri.”

Keledai dan Pemiliknya

Seekor keledai dituntun oleh pemiliknya melewati
sebuah jalan yang sempit di pinggiran jurang. Sang
Keledai tiba-tiba memutuskan untuk tidak
memperdulikan tuntunan dari pemiliknya dan
mencoba untuk memilih jalan yang diinginkannya. Dia
bisa melihat jalan yang ada di bawah jurang, dan
berpikir bahwa jalan yang tercepat untuk mencapai
jalan di bawah jurang adalah dengan cara menuruni
jurang tersebut. Saat dia ingin meloncat ke dalam
jurang, pemiliknya dengan cepat menangkap ekornya
dan menahan serta menarik mundur keledai tersebut
agar tidak melompat ke dalam jurang, tetapi sang
Keledai yang keras kepala dan bodoh terus meronta-
ronta sekuat tenaga.

Karena pemiliknya tidak kuat lagi untuk menahan keledai yang meronta-ronta ingin
melompat ke jurang, pemiliknya lalu berkata "Baiklah, pergilah ke arah yang kamu mau,
binatang bodoh, dan nanti kita lihat apa yang terjadi."

Saat pemiliknya melepaskan ekornya, sang Keledai melompat ke dalam jurang dan
akhirnya meluncur sepanjang jurang yang terjal dengan kaki di atas dan kepala di
bawah, terbentur sepanjang dinding jurang yang curam.

“Mereka yang tidak mau mendengarkan nasehat yang baik dari orang yang lebih
bijaksana, akan mengalami nasib yang buruk.”

Keledai Yang Memakai Kulit Singa
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Seekor keledai menemukan sebuah kulit singa yang
telah ditinggalkan oleh sang pemburu di dalam hutan.
Dia kemudian memakai kulit singa itu dan menghibur
dirinya dengan cara bersembuyi di semak-semak dan
tiba-tiba meloncat keluar untuk menakut-nakuti
binatang yang lewat di tempat itu. Semua binatang
yang kebetulan lewat, menjadi takut dan lari dari
tempat itu ketika melihat keledai yang mereka kira
singa.

Keledai tersebut begitu senang melihat semua
binatang lari menjauh darinya, seolah-olah dirinya
adalah raja hutan, sehingga karena terlalu bangga dan

senangnya, dia mulai mengaum dengan keras, tetapi bukanlah auman singa yang
keluar dari mulutnya, melainkan cuma ringkikan keledai yang parau. Seekor rubah yang
tadinya ikut lari bersama dengan binatang lainnya, menjadi terhenti ketika mendengar
suara itu. Perlahan-lahan dia mendekati keledai itu dan menyadari bahwa yang
menakut-nakuti seluruh binatang yang lewat di tempat itu hanyalah seekor keledai yang
memakai kulit singa. Rubah itu kemudian berkata sambil tertawa:

"Jika kamu menutup mulutmu, mungkin saya akan berlari ketakutan juga. Tetapi kamu
kamu malah mengaum dan mengeluarkan suara ringkikanmu yang parau."

“ Orang bodoh mungkin bisa menipu dengan pakaian dan penampilannya, tetapi dari
perkataanya, orang lain akan segera tahu siapa dirinya sebenarnya.”

Kepiting Muda dan Ibunya

"Mengapa kamu berjalan ke arah samping seperti itu?"
tanya ibu kepiting kepada anaknya. "Kamu harus berjalan
lurus ke depan dengan jari-jari kaki yang menghadap
keluar."

"Perlihatkanlah saya cara berjalan yang baik bu," kata
kepiting kecil itu kepada ibunya, "Saya sangat ingin
belajar."

Mendengar kata anaknya, ibu kepiting tersebut mencoba
untuk berjalan lurus ke depan. Tetapi dia hanya bisa juga
berjalan ke arah samping, seperti cara anaknya berjalan.
Dan ketika ibu kepiting tersebut mencoba untuk memutar
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jari-jari kakinya ke arah luar, dia malah tersandung dan terjatuh ke tanah dengan hidung
terlebih dahulu.

“Jangan menjelaskan bagaimana orang harus bertindak kecuali kamu dapat
memberikan contoh yang baik.”

Kodok dan Seekor Kerbau

Seekor kerbau datang ke sebuah kolam yang
penuh dengan alang-alang untuk minum. Ketika
dia menginjakkan kakinya yang berat ke atas air,
secara tidak sengaja dia menginjak seekor kodok
kecil sehingga masuk ke dalam lumpur. Ibu
kodok yang tidak melihat kejadian itu selanjutnya
mulai merasa kehilangan satu anakknya dan
bertanya kepada anak kodok yang lainnya apa-
apa saja yang terjadi dengan anak kodok itu.

"Satu makhluk yang sangat besar," kata salah satu dari anak kodok , "menginjak
saudaraku dengan kakinya yang sangat besar!"

"Besar katanya!" kata ibu kodok, sambil meniup dirinya sendiri sehingga
menggelembung menjadi besar. "Apakah dia sebesar ini?"

"Oh, jauh lebih besar!" kata mereka serempak.

Ibu kodok kembali menggelembungkan dirinya lebih besar lagi.

"Dia tidak mungkin lebih besar dari ini," katanya kembali. Tetapi kodok-kodok yang kecil
itu mengatakan bahwa makhluk tersebut jauh lebih besar dan ibu kodok tersebut terus
meniup dan menggelembungkan dirinya lagi dan lagi hingga dia meledak.

“Jangan mencoba melakukan sesuatu yang tidak mungkin. ”

Kura-kura dan Sepasang Itik

Seekor kura-kura, yang kamu tahu selalu membawa rumahnya di belakang
punggungnya, dikatakan tidak pernah dapat meninggalkan rumahnya, biar bagaimana
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keras kura-kura itu berusaha. Ada yang mengatakan
bahwa dewa Jupiter telah menghukum kura-kura
karena kura-kura tersebut sangat malas dan lebih
senang tinggal di rumah dan tidak pergi ke pesta
pernikahan dewa Jupiter, walaupun dewa Jupiter telah
mengundangnya secara khusus.

Setelah bertahun-tahun, si kura-kura mulai berharap
agar suatu saat dia bisa menghadiri pesta pernikahan.
Ketika dia melihat burung-burung yang beterbangan
dengan gembira di atas langit dan bagaimana kelinci
dan tupai dan segala macam binatang dengan gesit
berlari, dia merasa sangat ingin menjadi gesit seperti
binatang lain. Si kura-kura merasa sangat sedih dan
tidak puas. Dia ingin melihat dunia juga, tetapi dia
memiliki rumah pada punggungnya dan kakinya terlalu

kecil sehingga harus terseret-seret ketika berjalan.

Suatu hari dia bertemu dengan sepasang itik dan menceritakan semua masalahnya.

"Kami dapat menolongmu untuk melihat dunia," kata itik tersebut. "Berpeganglah pada
kayu ini dengan gigimu dan kami akan membawamu jauh ke atas langit dimana kamu
bisa melihat seluruh daratan di bawahmu. Tetapi kamu harus diam dan tidak berbicara
atau kamu akan sangat menyesal."

Kura-kura tersebut sangat senang hatinya. Dia cepat-cepat memegang kayu tersebut
erat-erat dengan giginya, sepasang itik tadi masing-masing menahan kedua ujung kayu
itu dengan mulutnya, dan terbang naik ke atas awan.

Saat itu seekor burung gagak terbang melintasinya. Dia sangat kagum dengan apa yang
dilihatnya dan berkata:

"Kamu pastilah Raja dari kura-kura!"

"Pasti saja......" kura-kura mulai berkata.

Tetapi begitu dia membuka mulutnya untuk mengucapkan kata-kata tersebut, dia
kehilangan pegangan pada kayu tersebut dan jatuh turun ke bawah, dimana dia
akhirnya terbanting ke atas batu-batuan yang ada di tanah.

“Rasa ingin tahu yang bodoh dan kesombongan sering menyebabkan kesialan”

Memberi Lonceng pada Kucing
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Suatu hari tikus-tikus berkumpul untuk
berdiskusi dan memutuskan untuk
membuat rencana yang akan
membebaskan mereka selama-lamanya
dari musuh mereka, yaitu kucing.
Mereka berharap paling tidak mereka
akan menemukan cara agar tahu kapan
kucing tersebut akan datang, sehingga
mereka mempunyai waktu untuk lari.
Karena selama ini mereka terus hidup

dalam ketakutan pada cakar kucing tersebut dan mereka terkadang sangat takut untuk
keluar dari sarangnya di siang hari maupun malam hari.

Banyak rencana yang telah didiskusikan, tetapi tak ada satupun dari rencana tersebut
yang mereka rasa cukup bagus. Akhirnya seekor tikus yang masih muda bangkit berdiri
dan berkata:

"Saya mempunyai rencana yang mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi saya bisa
menjamin bahwa rencana ini akan berhasil. Yang perlu kita lakukan hanyalah
menggantungkan sebuah lonceng pada leher kucing itu. Ketika kita mendengar lonceng
berbunyi, kita bisa langsung tahu bahwa musuh kita telah datang."

Semua tikus yang mendengar rencana tersebut terkejut karena mereka tidak pernah
memikirkan rencana tersebut sebelumnya. Mereka kemudian bergembira karena
merasa rencana itu sangat bagus, tetapi di tengah-tengah kegembiraan mereka, seekor
tikus yang lebih tua maju ke depan dan berkata:

"Saya mengatakan bahwa rencana dari tikus muda itu sangatlah bagus. Tetapi saya
akan memberikan satu pertanyaan: Siapa yang akan mengalungkan lonceng pada
kucing tersebut?"

“Kadang kala, berbicara dan melakukan sesuatu adalah hal yang berbeda.”

Pengembara dan Sekantong Uang

Dua orang pengembara berjalan bersama di suatu jalan, dan salah satu pengembara
tersebut menemukan sebuah kantung yang penuh berisikan uang.

"Betapa beruntungnya saya!" katanya, "Saya telah menemukan sebuah kantung berisi
uang. Menimbang dari beratnya, saya rasa kantung ini pasti penuh dengan uang emas."
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"Jangan bilang 'SAYA telah menemukan sekantung
uang'," kata temannya. "Lebih baik kamu
mengatakan 'KITA telah menemukan sekantung
uang'. Pengembara selalu berbagi rasa dengan
pengembara lainnya, baik itu dalam susah maupun
senang."

"Tidak, tidak," kata pengembara yang menemukan
uang, dengan marah. "SAYA menemukannya dan
SAYA akan menyimpannya sendiri."

Saat itu mereka mendengarkan teriakan teriakan di
belakang mereka "Berhenti, pencuri!" dan ketika
mereka melihat ke belakang, mereka melihat
sekumpulan orang yang terlihat marah dan

membawa pentungan kayu dan tongkat, berlari ke arah mereka.

Pengembara yang menemukan uang tadi langsung menjadi ketakutan.

"Celakalah kita jika mereka melihat kantung uang ini ada pada kita," katanya dengan
ketakutan.

"Tidak, tidak," jawab pengembara yang satu, "kamu tidak mengatakan 'KITA' sewaktu
menemukan sekantung uang, sekarang tetaplah menggunakan kata 'SAYA', kamu
seharusnya berkata 'celakalah SAYA'".

“Kita tidak boleh berharap bahwa orang akan mau ikut menanggung kesusahan kita
kecuali kita mau membagi keberuntungan kita kepada mereka juga.”

Rubah dan Buah Anggur

Seekor rubah suatu hari melihat sekumpulan buah anggur yang ranum bergantungan
dari pohon anggur di sepanjang cabangnya. Buah anggur itu terlihat begitu ranum,
kelihatan sangat lezat dan berisi penuh, dan mulut sang Rubah menjadi terbuka serta
meneteskan air liur saat menatap buah anggur yang bergantungan.

Buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi, dan sang Rubah harus
melompat untuk mencapainya. Saat pertama kali melompat untuk mengambil buah
tersebut, sang Rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi.
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Kemudian sang Rubah mengambil ancang-ancang dan
berlari sambil melompat, tetapi kali ini sang Rubah masih
juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Sang
Rubah mencoba untuk melompat terus, tetapi semua
usaha yang dilakukannya sia-sia belaka.

Sekarang dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu
dengan rasa penasaran.

"Betapa bodohnya saya," katanya. "Disini saya terus
mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya
tidak enak untuk dimakan."

Kemudian sang Rubah lalu berjalan pergi dengan perasaan
yang sangat kesal.

”Banyak orang yang berpura-pura mengacuhkan dan memperkecil arti sesuatu yang
tidak dapat mereka capai.”

Seekor Anjing, Ayam Jantan dan Rubah

Seekor anjing dan seekor ayam jantan yang berteman
akrab, berharap bahwa satu saat mereka akan dapat
berkeliling dunia dan menemukan petualangan baru.
Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk
meninggalkan tanah pertanian dan melakukan
perjalanan keliling dunia melalului sebuah jalan yang
menuju ke hutan. Kedua sahabat itu berjalan bersama
dengan semangat dan tidak bertemu dengan
petualangan yang mereka sering bicarakan.

Pada malam hari, ayam jantan, mencari tempat untuk
bertengger seperti kebiasaannya, dia melihat sebuah
pohon yang berlubang dan dipikirnya pohon tersebut
sangat baik untuk dijadikan tempat menginap. Sang
anjing dapat menyelinap ke dalam lubang pohon

tersebut dan sang ayam dapat terbang ke atas salah satu dahan pohon tersebut.
Keduanya lalu tertidur dengan nyenyak di pohon tersebut.

Disaat fajar mulai menyingsing, ayam jantan tersebut terbangun dan sejenak dia lupa
dimana dia berada. Dia mengira dirinya masih di tanah pertanian dimana tugasnya
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adalah membangunkan seisi rumah pada pagi hari. Sekarang dengan berdiri diatas jari
kakinya, dia mengepakkan sayapnya dan berkokok dengan semangat. Tetapi bukannya
petani yang terbangun mendengar dia berkokok melainkan dia membangunkan seekor
rubah yang tidur tidak jauh dari pohon tersebut. Rubah tersebut dengan cepat melihat ke
arah ayam tersebut dan berpikir bahwa dia mendapatkan sarapan pagi yang sangat
lezat. Dengan cepat dia mendekati pohon dimana ayam jantan bertengger, dan berkata
dengan sopan:

"Selamat datang di hutan kami, tuanku yang agung. Saya tidak dapat berbicara
bagaimana senangnya saya bertemu dengan anda di tempat ini. Saya merasa yakin
bahwa kita akan menjadi teman baik."

"Saya merasa tersanjung, tuan yang baik." kata ayam jantan tersebut dengan malu-
malu. "Jika kamu memang mau, pergilah ke pintu rumahku di bawah pohon ini,
pelayanku akan membiarkan kamu masuk."

Rubah yang sedang lapar itu tidak mencurigai apapun, berjalan ke arah lubang dibawah
pohon tersebut seperti yang disuruhkan, dan dalam sekejap mata anjing yang tadinya
tidur di dalam lubang pohon itu menyergapnya.

“Siapa yang akan menipu, akan menerima akibatnya sendiri.”

Serigala dan Kambing Kecil

Suatu ketika, ada seekor kambing kecil yang tanduknya
mulai tumbuh dan membuat dia berpikir bahwa saat itu
dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya
sendiri. Suatu sore ketika gerombolan kambing mulai
pulang ke peternakan kembali dan ibunya sudah
memanggilnya, anak kambing tersebut tidak
memperhatikan dan memperdulikan panggilan ibunya.
Dia tetap tinggal di lapangan rumput tersebut dan
mengunyah rumput-rumput yang halus disekelilingnya.
Beberapa saat kemudian ketika dia mengangkat
kepalanya, dia melihat gerombolan kambing termasuk
ibunya sudah tidak ada lagi.

Sekarang dia tinggal sendirian. Matahari sudah
terbenam. Bayangan panjang mulai menutupi tanah.

Angin dingin mulai datang bertiup dan membuat suara yang menakutkan. Anak kambing
tersebut mulai gemetar karena takut dia akan bertemu dengan serigala. Kemudian dia
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mulai lari sekencang-kencangnya melewati lapangan rumput untuk pulang ke
peternakan, sambil mengembik-embik memanggil ibunya. Tetapi di tengah jalan, dekat
pohon perdu, apa yang ditakutkan benar-benar terjadi, seekor serigala telah berdiri di
sana memandangnya dengan wajah lapar.

Kambing kecil itu tahu bahwa kecil harapan untuk dia bisa lolos dari sergapan serigala
tersebut.

"Tolonglah, tuan Serigala," katanya dengan gemetar, "Saya tahu kamu akan memakan
saya. Tetapi pertama kali, nyanyikanlah saya sebuah lagu dengan suling mu, karena
saya ingin menari dan bergembira selama saya bisa."

Serigala tersebut menyukai gagasan dari kambing kecil tadi, bermain musik sebelum
makan, jadi serigala itu mengeluarkan serulingnya dan mulai memainkan lagu gembira
dan kambing kecil itu meloncat-loncat menari bergembira.

Sementara gerombolan kambing tadi bergerak pulang ke peternakan, di keheningan
sore yang mulai beranjak gelap, suara seruling dari serigala sayup-sayup terdengar.
Anjing-anjing gembala yang menjaga gerombolan kambing tersebut lansung
menajamkan telinganya dan mengenali lagu yang dimainkan oleh serigala, dan dengan
cepat anjing-anjing gembala tersebut lari ke arah serigala tersebut dan menyelamatkan
kambing kecil yang sedang menari-nari.

Serigala yang hendak memakan kambing kecil tadi akhirnya lari dikejar-kejar oleh anjing
gembala, dan berpikir betapa bodohnya dia, memainkan lagu dengan seruling untuk si
kambing kecil pada saat dia seharusnya sudah menerkamnya langsung.

“Jangan biarkan apapun membuat kamu berbalik melupakan tujuan utamamu ”

Singa dan Tikus

Seekor singa sedang tidur dengan lelap
di dalam hutan, dengan kepalanya yang
besar bersandar pada telapak kakinya.
Seekor tikus kecil secara tidak sengaja
berjalan di dekatnya, dan setelah tikus
itu sadar bahwa dia berjalan di depan
seekor singa yang tertidur, sang Tikus
menjadi ketakutan dan berlari dengan
cepat, tetapi karena ketakutan, sang
Tikus malah berlari di atas hidung sang
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Singa yang sedang tidur. Sang Singa menjadi terbangun dan dengan sangat marah
menangkap makhluk kecil itu dengan cakarnya yang sangat besar.

"Ampuni saya!" kata sang Tikus. "Tolong lepaskan saya dan suatu saat nanti saya akan
membalas kebaikanmu."

Singa menjadi tertawa dan merasa lucu saat berpikir bahwa seekor tikus kecil akan
dapat membantunya. Tetapi dengan baik hati, akhirnya singa tersebut melepaskan tikus
kecil itu.

Suatu hari, ketika sang Singa mengintai mangsanya di dalam hutan, sang Singa
tertangkap oleh jala yang ditebarkan oleh pemburu. Karena tidak dapat membebaskan
dirinya sendiri, sang Singa mengaum dengan marah ke seluruh hutan. Saat itu sang
Tikus yang pernah dilepaskannya mendengarkan auman itu dan dengan cepat menuju
ke arah dimana sang Singa terjerat pada jala. Sang Tikus kemudian menemukan sang
Singa yang meronta-ronta berusaha membebaskan diri dari jala yang menjeratnya.
Sang Tikus kemudian berlari ke tali besar yang menahan jala tersebut, dia lalu
menggigit tali tersebut sampai putus hingga akhirnya sang Singa dapat dibebaskan.

"Kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu," kata sang Tikus.
"Sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor
singa."

“Kebaikan hati selalu mendapat balasan yang baik.”
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