
Oksen og frosken

Æsop



Oksen og frosken
Noen unge frosker lekte rundt ved kanten av en dam. Da
kom det en okse ned til vannet for å drikke, og ved et uhell
tråkka den på en av dem slik at han mista livet. Senere, da
den  eldre  frosken  savna  ham,  spurte  hun  brødrene  og
søstrene hans hvor han var.

«Han er død, mor», sa de små froskene. «Et enormt stort
monster med fire bein kom til dammen og tråkka ham den i
gjørma.»

«Var  monsteret  virkelig  enormt  stort?  Var  det  så  stort
som dette?» sa frosken, og blåste seg ut for å se så stor ut
som mulig.

«Å, det var mye større», ropte de.
Frosken blåste seg enda mer ut.  «Var det  så stort som

dette?» sa hun.
«Å nei, mor, det var MYE større», sa de små froskene.
Og enda en gang blåste og blåste hun seg ut, til hun var

nesten så rundt som en ball.
«Så stor som...?» begynte hun – men da sprakk hun.

Ikke prøv å gjør det umulige.
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