
Haren og skilpadda

Æsop



Haren og skilpadda
En dag erta haren de korte beina og den trege gangen til
skilpadda.

«Ingen er  så  rask  som meg»,  skrøt  han.  «Når  jeg  først
løper av full kraft, kan ingen slå meg.»

Men skilpadda bare lo, og sa: «Så la oss løpe om kapp.
Om du er raskt som vinden, så skal jeg allikevel klare å slå
deg.»

Haren tenkte at det var umulig for skilpadda å vinne, og
så vedda de om det. Reven sa seg villig til å være dommer,
og bestemte tid og sted.

Da dagen kom, starta de begge på målstreken. Haren fór
av  gårde  og  forsvant  straks  ut  av  syne.  Men  i  forakt  for
skilpadda stoppa den snart opp, og la seg ned for å sove.
Skilpadda derimot, stoppa ikke et øyeblikk, men gikk rolig og
stødig mot målet.

Men haren forsov seg, og da den endelig våkna, spratt
den  opp  og  løp  det  raskeste  den  kunne.  Men  skilpadda
hadde allerede passert målstreken, og lå nå og hvilte  seg
etter løpet.

«Jeg vant», sa skilpadda.

Rolig og stødig vinner løpet.
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