
Skilpadda og ørnen

Æsop



Skilpadda og ørnen
Ei skilpadde lå og baska seg i sola, og klaga til sjøfuglene om
at den var tvunget til alltid å kravle på bakken, for ingen ville
lære henne å fly.

I nærheten svevet det en ørn som hørte henne klage, og
spurte hva hun ville gi i belønning om han tok henne med
opp i lufta.

«Jeg gir deg all rødehavets rikdom», sa hun.
«Da skal jeg lære deg å fly», sa ørnen, tok henne opp i

klørne sine, og bar henne oppover, nesten helt til skyene.
Men  da  ørnen  ville  ha  belønninga  si,  skjønte  den  at

skilpadda ikke var god for sitt ord. Så han slapp taket,  og
skilpadda falt ned på de store fjellene og så skallet knuste.

I  dødsøyeblikket  utbrøyt  skilpadda:  «Dette  har  jeg
fortjent. Hva hadde jeg å gjøre med vinger og skyer, jeg som
har nok problemer med å bevege meg på bakken?»

Hvis folk hadde fått alt det de ønsker, ville det ofte endt
med katastrofe.
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