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Ове при че су пр ви пут ис при ча-
не то ли ко дав но да ни ко ни је си-
гу ран ко их је за и ста са ста вио. 
Мо жда их је на пи сао чо век по 
име ну Езоп, ко ји је жи вео у Грч-
кој пре ви ше хи ља да го ди на.

Увод

Та јан стве ни пи сац
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Јед но га да на, зец се хва лио ти ме 
ко ли ко бр зо мо же да тр чи. Ње го-
ви при ја те љи су зе ва ли од до са-
де. То су већ то ли ко пу та чу ли.

О Езо пу се ма ло зна. Мо жда је 
био роб... или краљ. Али сви се 
сла жу да су му при че од лич не. И 
све оне има ју не што за јед нич ко.

Сва ка од ових при ча је ба сна. То 
зна чи да има по у ку, од но сно, да се 
из ње не што мо же на у чи ти. Про бај 
да по го диш шта је по у ка пре не го 
што про чи таш при чу до кра ја.

Шта из ово га
мо же те на у чи ти?

Пр во по гла вље

Кор ња ча и зец
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„Ју пи, иза зов!“, об ра до вао се 
зец. „Сви ова мо. Гле дај те ка ко 
по бе ђу јем!“

Оста ле жи во ти ње су се оку-
пља ле док су се зец и кор ња ча 
спре ма ли за тр ку.

Зец је по чео да за дир ку је ста ру 
кор ња чу.

„То ли ко си спо ра да ме чу ди 
ка ко уоп ште стиг неш где си кре-
ну ла“, иза зи вао ју је он.

„Ја мо жда је сам спо ра“, од го во-
ри ла је кор ња ча, „али се кла дим 
да ћу пре те бе сти ћи на дру гу 
стра ну ове ли ва де.“

И пуж би тр чао 
бр же од те бе!

Ово је мач ји 
ка шаљ!

На пред, 
кор ња чо!




