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Nu moet je weten  dat een stadsmuis eens op bezoek ging bij
zijn neef op het platteland. Deze neef was ruw en direct, maar hij
hield van zijn stadsvriend en heette hem hartelijk welkom. Bonen
en spek, kaas en brood, dat was alles wat hij te bieden had, maar
hij bood het gratis aan. De stadsmuis trok zijn lange neus op bij
dit plattelandsvoedsel en zei: "Ik begrijp niet, neef, hoe je zo'n
armoedig eten als dit kunt verdragen, maar op het platteland kun
je natuurlijk niets beters verwachten. Als je een week in de stad
bent geweest, zul je je afvragen hoe je het leven op het
platteland ooit hebt kunnen verdragen." Zogezegd, zo gedaan:
De twee muizen vertrokken naar de stad en kwamen 's avonds
laat aan bij de stadsmuis.

"Je zult wel een opkikkertje willen na onze lange reis," zei de
beleefde stadsmuis, en nam zijn vriend mee naar de grote
eetzaal. 

Oud Griekenland
Aesopus
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Daar vonden ze de resten van een heerlijk feestmaal, en al snel
aten de twee muizen gelei en gebak en alles wat lekker was.
Plotseling hoorden ze gegrom en geblaf.

"Wat is dat?" zei de plattelandsmuis.
 "Het zijn alleen maar de honden van het huis," antwoordde de
andere.
 "Alleen," zei de plattelandsmuis, "ik hou niet van die muziek bij
mijn eten!" Op dat moment vloog de deur open en kwamen er
twee enorme mastiffs binnen.
 "Dag, neef," zei de plattelandsmuis.
 "Wat! Ga je al zo snel?" zei de andere.
 "Ja," antwoordde hij. "Beter bonen en spek in vrede, dan koeken
en bier in angst."
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Bron/Link: 
https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Op de heuvel waar nu één knoestige boom staat, stond ooit een
groot bos van bomen. Daar kwamen de timmerlieden op zoek
naar hout voor planken. "We zullen nooit een goede rechte plank
uit die verwrongen boom hakken. "Dus lieten ze hem staan en
zaagden een andere en een andere. 
 Toen kwamen de houthakkers om houtblokken te verkopen en
zeiden: "De verwrongen boom zal branden met een vieze geur."
Dus lieten ze hem staan en zaagden een andere en een andere. 
 Toen kwamen de houtsnijders op zoek naar zacht hout en
zeiden: "Deze gedraaide boom zal ons geen goed doen. Het is een
knoestige oude boom." Dus lieten ook zij hem staan en zaagden
een andere en een andere.

Na verloop van tijd stond de grote, knoestige boom alleen op de
heuvel. Nu komen de kinderen overdag in zijn schaduw spelen. ‘s
Avonds verzamelen de oude mannen zich rond zijn enorme stam.
Ze zuchten en praten over hun leven. 

China
Chuang TZU
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"Oh, wat heeft het voor zin om nutteloos te zijn?" zei een oude
man. 
 Een andere wees omhoog en antwoordde: "Kijk maar boven je
hoofd! Eens stond er een heel bos van bomen op deze heuvel. Nu
staat er nog maar één kromme boom, vol met groen. Als deze
nutteloze oude boom nuttig was geweest, mijn vriend, zou hij niet
eeuwenoud zijn geworden met fijn uitgespreide takken."
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Bron/Link: 
Heather Forest, Wisdom Tales from Around the World Fifty Gems of Story and
Wisdom from Such Diverse Traditions as Sufi, Zen, Taoist, Christian, Jewish, Buddhist,
African and Native American, August House, page 34, 1996.



Lang geleden was Nasreddin Hodja, de beroemde prediker,
geliefd bij iedereen in Turkije, vooral bij de mensen van Akshehir.
Iedereen sprak over zijn wijsheid en vriendelijkheid. Telkens
wanneer de mensen een feest of festival hielden, nodigden zij
Hodja uit.
 Op een dag nodigde de muhtar, de belangrijkste man in
Akshehir, Hodja uit voor een banket. Hodja keek uit naar het
heerlijke voedsel dat hij te eten zou krijgen en het goede gesprek
dat hij zou hebben in het huis van de mukhtar.
 Op de ochtend van het feest ging hij aan het werk in zijn
wijngaard. Het was een mooie zomerdag, en Hodja genoot van
zijn werk. Helaas had hij de tijd verkeerd ingeschat. Toen de zon
lager aan de hemel stond, besefte Hodja dat hij geen tijd zou
hebben om zich om te kleden.
"Wat zal ik doen?" vroeg hij zich af. "Als ik de tijd neem om me
te wassen en aan te kleden, kom ik te laat voor het feest." 

Turkije
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Hodja hield er niet van mensen te laten wachten, en dus haastte hij
zich naar het huis van de muhtar, gekleed in zijn werkkleding, zijn
handen en gezicht nog bevuild van het werk van de dag. 
 Toen hij aankwam, keerden de bedienden zich van hem af. Hodja
baande zich een weg het huis in. De andere gasten waren bijeen,
en hij zag ze lachen en enthousiast met elkaar praten. Maar toen
Hodja de kamer binnenliep, negeerden de anderen hem. Telkens
als Hodja naderde en sprak, keken ze weg en negeerden zijn
woorden. Gewoonlijk kwamen de mensen naar Hodja om zijn raad
en mening te vragen, maar deze avond sprak helemaal niemand
met hem. Zelfs de muhtar negeerde zijn gast. 

Toen de gasten moesten gaan zitten voor het avondeten, plaatste
de muhtar Hodja in de verste hoek van de kamer, zo ver mogelijk
van hem vandaan. 
 Na enkele minuten verontschuldigde Hodja zich en haastte zich
het huis uit. Hij liep zo snel als hij kon terug naar huis. 
 Eenmaal thuis trok hij zijn werkkleren uit en zeepte en schrobde
zich tot hij leek te glimmen. Toen kleedde hij zich in de mooiste
kleren die hij bezat. Hij droeg zijn soepel vallende broek en zijn
elegantste zijden hemd en wikkelde zijn prachtigste tulband om
zijn hoofd. 
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Toen wikkelde hij zijn nieuwe bontjas om zijn schouders, want
hoewel het een warme avond was, wist hij dat de jas
oogverblindend was en het gesprek van de dag zou zijn. Hij
bekeek zichzelf en glimlachte, want hij wist dat hij er knapper
uitzag dan alle andere mannen in Akshehir. Nu liep hij rustig en
met een air van belangrijkheid terug over de weg naar de deur
van de muhtar. Toen hij naar binnen liep, bogen de bedienden en
leidden hem naar zijn gastheer.

 Toen de muhtar Hodja zag, stond hij meteen op en begroette zijn
gast. Hij leidde hem rechtstreeks naar de ereplaats aan tafel, direct
naast zijn eigen plaats. Gedurende de maaltijd stelde de muhtar de
ene vraag na de andere aan de geleerde Hodja. "U bent de wijste
man die ik ken," zei de muhtar, en alle anderen beaamden dit en
begonnen Hodja's raad en mening te vragen over elk onderwerp
onder de zon. De bedienden haastten zich om Hodja het fijnste
voedsel te brengen.

En toen, tot ieders verbazing, begon Hodja zijn zakken vol te
stoppen met voedsel. Telkens als hij een stuk fruit of brood in zijn
zak stopte, keek hij op de jas neer, wreef met zijn hand langs de
mouw en zei: "Eet, eet, mijn mooie jas." 
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De muhtar staarde. Iedereen staarde. Uiteindelijk kon de muhtar
zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. "Hodja, vertel ons," zei hij,
"Wat ben je aan het doen?" 

Hodja leunde achterover in zijn stoel en glimlachte. "Ahh, dat zou
duidelijk moeten zijn," zei hij tegen de muhtar. "Toen ik eerder deze
avond aankwam, gekleed in mijn werkkleren, merkte niemand me
op, maar toen ik terugkwam, behandelden jullie me als een
geëerde gast. Ik ben niet veranderd. Ik ben Nasreddin Hodja en
ben dat altijd geweest. En dus weet ik dat het mijn jas is die je eert
en aanbidt. Omdat mijn jas de eregast is, vond ik het niet meer
dan eerlijk dat hij het grootste deel van het feestmaal krijgt." 
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Bron/Link: 
https://www.assignmentpoint.com/arts/literature/hodjas-fine-coat.html

http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp160.html


Er was eens een echtpaar dat een jongetje kreeg dat ze Ali
noemden. De baby kwam als een verrassing voor zijn ouders, niet
groter dan een duim! De moeder en de vader waren eerst allebei
erg van streek, maar toen dachten ze bij zichzelf: "Dit is wat God
ons gegeven heeft, en op een dag zal onze zoon opgroeien tot
een grote, sterke jongen.

Maar de jaren gingen voorbij en Ali groeide helemaal niet. Hij
bleef zo klein als een duim. Elke avond bij het eten, zette de
moeder een plaats aan tafel voor haar zoon. Ze zette een klein
bordje voor hem neer en vulde het met een theelepel soep. Ali
had ook een piepklein kopje dat zijn moeder vulde met een
enkele druppel water.

Alles ging goed als het gezin thuis was, maar vader en moeder
schaamden zich voor hun zoon, omdat ze dachten dat als iemand
hem zag, ze de jongen zouden plagen. Dus hielden ze hem altijd
binnen. 

Turkije
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Er gingen nog vele jaren voorbij, en uiteindelijk vierde Ali zijn
twintigste verjaardag. Hij was nog zo klein als een duim, maar zijn
stem was heel diep en heel luid geworden. Het leek wel de stem
van een reusachtige man. Ali was een erg verdrietige jongeman,
want hij had geen vrienden en moest al zijn tijd thuis doorbrengen.

Op een dag maakte Ali's vader zich klaar om naar de markt in de
volgende stad te gaan. Hij was van plan de nacht door te brengen
in een karavanserai omdat hij de reis heen en terug niet voor het
vallen van de avond zou kunnen maken.

Ali vroeg zijn vader om hem ook mee op reis te nemen, maar zijn
vader keek erg angstig bij het idee. 'We hebben je nooit
meegenomen tot deze dag en ik weet niet zeker of ik dat nu wel
kan,' zei hij. 'Hoe kan ik je beschermen en je voor andere mensen
verbergen?'

'Dat zal gemakkelijk zijn,' antwoordde Ali met zijn diepe stem. 'Je
kunt me in je zak houden en niemand zal ooit weten dat ik er ben.
Je kunt een klein gaatje in je zak maken zodat ik kan ademen en
zien wat er gebeurt en genieten van alle nieuwe plekken op de
wereld.'

Ali's vader besefte hoe opgewonden Ali was bij het idee het huis te
verlaten, en daarom kon hij geen nee zeggen tegen zijn enige zoon.

P A G E  0 2



De oude man maakte een heel klein gaatje in zijn borstzak en hielp
Ali erin te klimmen. De moeder overhandigde de tassen voor de
reis en wenste hun veel geluk. Toen gingen Ali en zijn vader op
weg naar de markt in de naburige stad.

Na een hele dag reizen kwamen Ali en zijn vader bij de
karavanserai. We nemen hier een kamer voor de nacht,' zei de
vader, 'en morgen gaan we vroeg in de ochtend naar de markt.'
"Ik kan niet geloven dat ik in een karavanserai zal verblijven!" zei
Ali. Hij was erg opgewonden, want hij had al zoveel gezien op zijn
reis en hij had nog nooit ergens anders geslapen dan thuis.
Ali's vader betaalde voor een kamer en bracht zijn koffers naar de
kamer. Nadat de oude man had uitgepakt en gewassen, en met
Ali nog steeds verborgen in zijn zak, ging hij naar beneden naar de
eetkamer.

Toen gebeurde er iets heel onverwachts. Net toen alle gasten aan
tafel zaten, kwam een groep dieven de karavanserai binnen. Ze
richtten geweren en gaven bevel dat iedere man en vrouw hun
geld en waardevolle spullen moesten afgeven.

Alle gasten waren erg bang, maar ze deden wat hun gezegd
werd en begonnen hun portemonnees en juwelen te pakken en
legden ze op de tafels om door de dieven opgehaald te worden.
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Plotseling klonk er vanuit het niets een luide en diepe stem. "Laat je
wapens vallen!" commandeerde de stem. "Ik kom naar binnen en ik
ga jullie pakken en aan de politie overdragen. Niemand wist waar
de stem vandaan kwam. De dieven keken de hele eetzaal rond,
maar zagen niemand. Toen kwam de stem weer, deze keer nog
luider. "Ik zal ervoor zorgen dat jullie vele jaren in de gevangenis
doorbrengen.

Omdat de dieven niet konden vertellen waar de stem vandaan
kwam, overtuigden ze zichzelf ervan dat het van een geest moest
zijn. En als er iets was waar de dieven nog banger voor waren
dan voor de politie, dan waren het spoken.

Plotseling lieten de dieven hun wapens vallen en renden de
karavanserai uit en verdwenen in de nacht. Hoewel de gasten blij
waren dat de rovers waren gevlucht, waren ook zij bang voor
spoken en wilden ze naar hun kamers vluchten en zich verstoppen.
'Maak je geen zorgen,' zei Ali's vader. 'Het is geen spook dat praat.
Het is mijn zoon. En de oude man reikte in zijn zak zodat Ali in
zijn hand kon klimmen. Toen legde hij Ali voorzichtig op tafel,
zodat alle gasten hem konden begroeten.
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'Ik weet zeker dat de rovers niet meer terugkomen,' zei Ali met zijn
diepe, dreunende stem, een grote glimlach op zijn gezicht. De
gasten waren erg verbaasd en erg nieuwsgierig om een jongen te
ontmoeten die niet groter was dan een duim. Maar ze waren Ali
allemaal erg dankbaar dat hij hen had gered van de dieven, en ze
bedankten hem en schudden hem de hand en zeiden tegen zijn
vader hoe trots hij moest zijn om zo'n dappere zoon te hebben.

In de ochtend, toen ze de karavanserai verlieten voor de markt,
nam Ali's vader zijn zoontje uit zijn zak en legde hem op zijn
schouder. De hele ochtend op de markt, en daarna op weg naar
huis, moest de oude man vele malen stoppen om Ali aan mensen
voor te stellen. En hij was erg trots en vertelde hun allemaal hoe
zijn zoon iedereen had gered van de drie dieven.

Toen vader en zoon die avond thuiskwamen, keek Ali's moeder
heel bezorgd dat Ali op de schouder van haar man zat. "Wat als
iemand hem zou zien?" vroeg ze.

Maar de oude man glimlachte en legde zijn vrouw uit welke
avonturen ze bij de karavanserai hadden beleefd, en hoe Ali de
dag had gered en de dieven had afgeschrikt.
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'Het is een grote fout geweest om ons te schamen voor onze zoon.
We hadden hem niet al die jaren in huis moeten houden. We
zouden trots moeten zijn op Ali en op alles waartoe hij in staat is.

Ali's moeder was inderdaad erg trots toen ze het verhaal over de
moed van haar zoon hoorde, en beloofde hem nooit meer weg te
stoppen of zich te schamen.

Sinds die dag reist Ali Duim altijd mee op de schouders van zijn
ouders, waar ze ook heen gaan, en heeft hij veel dingen gezien en
gedaan en veel avonturen beleefd.
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Studenten van een adellijke familie waagden ooit dit experiment
in Leipzig. Hun begeleider bezat een boek over zwartekunst. Ze
namen het mee op een wandeling naar Connewitzer Holz. In een
open veld daar in de buurt lazen ze het. Zij ontdekten dat men
door middel van bepaalde woorden, bezweringen en
bewegingen, door het verrichten van vreemde handelingen, het
weer en het onweer kon bevelen zoals men wilde.

Omdat er geen enkele wolk aan de hemel was, bedacht een van
hen dat ze moesten proberen een weer naar keuze tevoorschijn
te toveren. De meerderheid vond het een goed idee en was
bereid te helpen. De een tekende een cirkel, de volgende groef
een kleine kuil, een derde haalde water en goot het erin, de
vierde moest het roeren, de vijfde tekende figuren en de laatste
las de voorgeschreven woorden uit het boek terwijl hij in cirkels
liep.

Duitsland Regionale legende, 
herschreven door  Jürgen Friedel
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Terwijl zij dit alles zo getrouw uitvoerden, werd de hemel, die
zojuist nog helder was geweest, donkerder. En hoe meer ze
doorgingen met hun magie, hoe zwarter het onweer werd.

Dit overviel hen zo dat ze op hun knieën vielen en met hun handen
omhoog tot God baden. Ze zwoeren plechtig zoiets nooit van hun
leven meer te doen en het alle anderen af te raden. Zij hadden
slechts uit dwaasheid geproefd van de macht van de duivel en
vroegen om vergeving 

Toen trok de storm weg en de hemel werd weer even mooi en
helder als voorheen. Maar de studenten, nadat ze het boek hadden
geopend en stenen aan de hoeken hadden gebonden, gooiden het
in de nabijgelegen rivier, de Pleiße, waar het spoedig door het
water werd verzwolgen.
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Bron/Link: 
https://www.leipzig-lese.de/index.php?article_id=541 
Origineel: 
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Op een hete zomerdag, in de brandende middaghitte, liepen een
vader, zijn zoon en een ezel door de stoffige steegjes van een
stadje in het Oosten. De vader zat op de ezel en de jongen liep
ernaast. Toen kwam een gesluierde vrouw voorbij, schudde
onbegrijpend haar hoofd en zei: 
 "De arme jongen. Met zijn korte benen kan hij het tempo van de
ezel nauwelijks bijhouden. Hoe kan een vader zo harteloos zijn en
lui op de ezel zitten terwijl zijn jongen helemaal uitgeput is van
het lopen." De vader schaamde zich toen hij deze woorden
hoorde, stapte af en zette zijn zoon op de ezel.

Kort daarna kwam er een oudere man langs de weg. Toen hij de
reizigers zag, riep hij boos:" Wat een brutaliteit! Daar zit de
jongen op de ezel terwijl zijn arme oude vader ernaast loopt". Dit
deed de jongen, die van zijn vader hield, pijn en hij vroeg hem
onmiddellijk achter hem op de ezel te gaan zitten.

Turkije
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Voor hij het wist, kwam er een wandelaar langs die uit volle
borst verontwaardigd werd: “Heeft iemand ooit zoiets gezien?
Wat een dierenmishandeling! De rug van de arme ezel is al
helemaal doorgezakt en deze twee luie zwervers rusten erop."
Ook deze woorden troffen hen beiden hard. En dus stapten
vader en zoon van de ezel af, namen het dier in het midden en
liepen er rechts en links naast.

 Het duurde niet lang of een vreemdeling stak de draak met
hen: "Wat een verspilling! Wat heeft het voor zin om met de
ezel te gaan wandelen als hij nergens goed voor is en niet eens
één van jullie wil dragen?"
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Daarop schudde de vader zijn hoofd, gaf de ezel
een handvol stro en zei tegen zijn zoon: "Wat we
ook doen, er is altijd wel iemand die het niet goed
vindt. Ik denk dat we zelf moeten beslissen wat
goed voor ons is."



In een kleine Italiaanse stad  hwas honderden jaren geleden een
kleine ondernemer een grote som geld verschuldigd aan een
woekeraar. De woekeraar was een oude, onaantrekkelijke man
die toevallig op de dochter van de zakenman viel.

 Hij besloot de zakenman een deal aan te bieden die de schuld
die hij hem schuldig was volledig zou wegwerken. Het addertje
onder het gras was echter dat we de schuld alleen zouden
wegwerken als hij met de dochter van de zakenman kon
trouwen. Onnodig te zeggen dat dit voorstel met een blik van
afschuw werd ontvangen.

 De woekeraar zei dat hij twee steentjes in een zak zou doen, een
witte en een zwarte. De dochter moest dan in de zak een steentje
uitzoeken. Als het zwart was, zou de schuld worden
kwijtgescholden, maar de woekeraar zou dan met haar trouwen. 

Italië
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Weigeren een steentje uit de zak te pakken, 
beide steentjes uit de zak nemen en de woekeraar te
verraden voor bedrog. 
Ze nam een kiezelsteen uit de zak nemen, wetende dat
deze zwart was en zich offerde zich op voor de vrijheid
van haar vader.

Als het een witte was, werd de schuld ook kwijtgescholden, maar
hoefde de dochter niet met de woekeraar te trouwen. 
Staande op een met kiezels bezaaid pad in de tuin van de
zakenman, boog de woekeraar zich voorover en raapte twee
kiezels op. Terwijl hij ze opraapte, zag de dochter dat hij twee
zwarte steentjes had opgeraapt en ze allebei in de zak stopte.
Vervolgens vroeg hij de dochter om in de zak te reiken en er één
uit te kiezen. De dochter had natuurlijk drie mogelijkheden:
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Zij haalde een steentje uit de zak en liet het 'per ongeluk' tussen de
andere steentjes vallen, voordat zij het bekeek. Ze zei tegen de
woekeraar: "Oh, wat onhandig van me. Maakt niet uit, als je in de
zak kijkt naar het steentje dat over is, kun je zien welk steentje ik
heb gepakt."
Het steentje in de zak is duidelijk zwart, en aangezien de
woekeraar niet ontmaskerd wilde worden, moest hij doen alsof het
steentje dat de dochter liet vallen wit was, en de schuld van haar
vader inlossen.

Bon/Link: 
https://wealthygorilla.com/10-most-inspirational-short-stories/



Er waren eens drie jonge dames die rustig met elkaar praatten
terwijl ze over een pad liepen en bramen plukten.
Als ik trouw," zei een van hen, "zal ik drie kinderen krijgen. De
eerste zal een knappe jongen zijn, de tweede een mooi meisje
met een ster op haar voorhoofd en de derde weer een knappe
jongen. De zoon van de koning hoorde dit terwijl hij zich achter
het struikgewas verstopte. Hij volgde de meisjes naar hun huis.
Hij vroeg degene die gesproken had over trouwen de zin te
herhalen en vroeg haar ten huwelijk, zeggende dat hij hetzelfde
wilde als zij. Het meisje protesteerde. Was ze niet arm? Ze zou
nu al het goud van de koning hebben, antwoordde hij. Wilde ze
niet bij haar zussen blijven? Ze zou de zusters van de koning zelf
in het kasteel hebben. Er was geen onderhandeling mogelijk. Hij
nam haar mee naar het kasteel en trouwde haar. 

Frankrijk
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Enige tijd later moest de prins, nu koning, ten strijde trekken. Zijn
vrouw stond op het punt haar eerste kind te krijgen. Hij
vertrouwde haar toe aan zijn eigen zusters en vroeg hen hem te
helpen en het kind te beschermen.
Toen de geboortedag aanbrak, zetten de zusters van de koning,
die de koningin niet mochten, legden een hondje in de plaats van
de mooie jongen in haar wieg. Toen de koning te horen kreeg dat
zijn vrouw van een hondje was bevallen, was hij erg ontdaan,
maar hij hield zoveel van zijn vrouw dat hij bij terugkomst niets
zei.

Enige tijd later verwachtte de koningin haar tweede kind. De
koning moest terug naar de oorlog en vertrouwde haar toe aan
zijn zusters. Toen de koningin beviel, zetten ze een kleine kat in de
wieg in de plaats van het mooie meisje. Toen de koning te horen
kreeg dat de koningin van een kat was bevallen, was hij erg
ongelukkig, maar hij zei niets toen hij terugkwam.
Enige tijd later moest hij opnieuw ten oorlog, net toen de koningin
op het punt stond haar derde kind ter wereld te brengen. Toen hij
hoorde dat het weer een hond was werd hij woedend. Toen hij
terugkeerde, sloot hij de koningin op in een kooi waar ze als een
lachertje ten toon werd gesteld.
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In die dagen woonde er een oud echtpaar in een klein huisje in het
nabijgelegen bos, dat twee mooie jongens en een mooi meisje met
een ster op haar voorhoofd opvoedde. Toen de kinderen twintig,
negentien en achttien waren, riepen zij hen bij elkaar en de oude
man zei:

“Jullie noemen mij vader en het is waar dat ik heel veel van jullie
hou. Maar jullie moeten weten dat jullie aan mij zijn toevertrouwd
toen jullie nog maar baby's waren. Jullie moeten tot een grote
familie behoren. Ondanks al mijn zoeken, heb ik die niet gevonden.
Het is jullie beurt om de wereld in te gaan om dat uit te zoeken.
Misschien hebben jullie meer geluk dan ik. 

De oudste, die erover had nagedacht, besloot de vogel die de
waarheid vertelt te gaan raadplegen. De andere twee riepen: Wat
gebeurt er met ons als je niet terugkomt? - We kunnen beter bij
elkaar blijven! - Nee, ik moet weg. Neem deze rozenkrans, als er
morgen bloed op zit, ben ik dood.

De jongeman ging meer weg. Op de weg ontmoette hij een oude
vrouw in het zwart gekleed en voorovergebogen. Waar gaat je
heen, vroeg ze? De vogel raadplegen die de waarheid vertelt,
toch? - Ja, zei de jongen. - 
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Neem dan deze bal en gooi hem, hij zal vanzelf rollen, volg hem
tot hij stopt. Het zal in een veld van stenen zijn. In het midden staat
een gigantische eik. Op de top van deze eik zit de vogel in een
kooi. Maar draai je vooral niet om. Dat zou voor jou fataal zijn, net
als voor zoveel anderen! 

De jongen nam de bal en gooide hem. Hij kwam aan in het stenen
veld niet ver van de eik. Vandaag is er een leuke jongen, zei een
spottende stem. Hij komt voor de vogel die de waarheid vertelt. Ik
denk niet dat hij hem kan neerhalen. 
Hij kon het niet laten om te zien waar de stemmen vandaan
kwamen en draaide zich om. Hij werd onmiddellijk in steen
veranderd. De volgende dag werd de rozenkrans bevlekt met
bloed. 

De andere jongen besloot te vertrekken, ondanks de smeekbeden
van zijn zus. Helaas was hij niet gelukkiger dan zijn broer. Hij werd
in steen veranderd aan de voet van de boom.  Dus was het de
beurt aan het meisje. Ze ontmoette de oude vrouw die haar met
een glimlach tegemoet zag komen. Ze nam de bal in haar handen
en gooide hem.  Ze werd begroet door een verschrikkelijk lawaai
toen ze het stenen veld bereikte. 
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Ze weerstond de drang om zich om te draaien, klom in de boom
en stak haar hand uit naar de kooi. 

Het lawaai was oorverdovend, maar zodra ze de kooi losmaakte,
was er stilte.
Toen hoorde ze de vogel tegen haar zeggen:
Ga naar het bosje in de buurt en pluk een tak van de zingende
laurierboom. Neem dan wat water uit de fontein in het bos in een
fles: het is dansend water. Doe een druppel ervan op elk van de
stenen aan de voet van de boom. 
 Het meisje deed precies wat de vogel haar zei en elke steen
veranderde in een mens. Al snel stond er een menigte mannen,
vrouwen, ridders en koningen onder de boom. Allen waren
gekomen om de vogel te raadplegen en waren meegenomen door
de betovering.
 De koning was er ook omdat hij te weten was gekomen waarom
hij dieren had gekregen in plaats van kinderen. Hoe dan ook, hij
nodigde zijn bevrijdster uit in het kasteel met haar twee broers. Er
was een grote maaltijd. De koningin was aanwezig, nog steeds
opgesloten in haar kooi. De zussen van de koning waren er ook. 
Aan het einde van de maaltijd werden de zingende laurier en het
dansende water op tafel gezet. Alle gasten waren verbaasd. 
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Koning, zei de vogel, deze twee jongens en dit meisje zijn uw
kinderen. Bij hun geboorte, toen u in oorlog was, werden ze door
uw zusters bij hun moeder weggehaald en vervangen door twee
honden en een kat.

En de vogel vloog uit het raam. 

De koning vroeg de koningin om vergiffenis en haalde haar uit
haar kooi. Maar de emotie was zo sterk dat ze een hartaanval
kreeg en stierf. Uit wraak sloot de koning zijn zussen op in de kooi
en besloot ze te verbranden. 

Deze vogel die de waarheid bestaat nog steeds.
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Er was eens  een jong meisje dat Pyrene heette. Op een dag zat
ze op de drempel van haar huis rustig de wol van de schapen te
spinnen. Ze droomde, zoals alle meisjes van haar leeftijd, van de
zachte en dappere jongeman die ze op een dag zou willen
ontmoeten. Op dit moment waren alleen de boerderijdieren en
haar ouders in de buurt. 
 Plotseling slaakte ze een kreet van verbazing. Een jonge man
met zachte en dappere trekken en een levendige blik stond voor
haar. 
Ze kon geen woord uitbrengen, zo verbaasd was ze. 
Haar vader verscheen op de drempel van het huis en vroeg de
jongeman: Wie bent u? - Ik ben Hercules, ik kom even langs,
antwoordde de jongeman. Ik ging de goudhoornige ossen
vangen, daar in Thracië bij de Egeïsche Zee en ik ga terug naar
huis. Kunt u mij alstublieft een beker water geven? De vader
keek naar Pyrene en zei tegen haar: Geef deze jongeman te
drinken en laat hem zijn weg vervolgen.

Frankrijk
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Pyrene bood de knappe jongeman dus 
wat te drinken aan en luisterde weer naar 
hem. Hij vertelde haar dat hij terugkwam 
van de andere kant van de wereld en dat 
hij lange tijd naar het Oosten had gelopen, waar zijn land lag.
Pyrene luisterde en keek Hercules met stralende ogen aan. De
jongeman begreep de achterliggende boodschap.

Bij het vallen van de avond keerde Hercules terug in de buurt van
het huis. Toen ontmoetten de twee jonge mensen elkaar in groot
geheim, en ze spraken de hele nacht over liefde en toekomst: Zij
zou de wol spinnen, hij zou over de kuddes waken. 

De hele zomer lang ontmoetten ze elkaar in het hart van het bos.
Ze hielden hartstochtelijk van elkaar. Toen de herfst kwam,
kondigde Hercules aan Pyrene: "Ik ga naar je ouders, en we gaan
trouwen." Er leek geen twijfel mogelijk. 

Die dag wacht Hercules op Pyrene. Hij zit op hun rots, de plek
waar ze elkaar altijd ontmoeten. Hij ademt de duizend geuren van
de bladeren in die de herfst heeft gebracht. Pyrene zal spoedig
arriveren. Hercules is gelukkig. Hij, die slechts een zwerver was, zal
zich nu vestigen in dit land van adoptie, zeer geliefd. En dan zullen
ze samen met Pyrene uit het woud vertrekken, om zich bij het huis
van Pyrene aan te sluiten en hij zal haar ten huwelijk vragen. 
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Maar plotseling hoort Hercules een roep in de lucht, het is de roep
van de wilde ganzen. Ze keren terug naar hun land. Hij is
geschokt. Het is een voorteken, de ganzen roepen me, ik moet weg,
zegt hij tegen zichzelf. Hij staat op en begint te rennen in de
richting van de wilde ganzen. Hij gaat weg van het bos en van
Pyrene. 

Op hetzelfde moment komt Pyrene blij aan bij de rots. Hercules is
er niet, ze roept hem, hij antwoordt niet. De vogels zelf zijn stil om
haar heen. Ze begrijpt het, Hercules is weg. Een oneindige
droefheid overvalt het meisje. Ze slaakte een wanhopige kreet en
viel op de grond van pijn.

Hercules, al ver weg, hoorde deze schreeuw. Alsof hij uit een
droom kwam, begreep hij dat hij zijn mooie meisje in de steek had
gelaten en dat zij door hem in gevaar was. Hij begon te rennen
om haar zo snel mogelijk te vinden, maar toen hij aankwam lagen
er alleen nog maar verspreide botten op de grond, de wolven
hadden de mooie Pyrene verslonden. 
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Gek van pijn en woede tegen zichzelf legde Hercules het lichaam
van degene die hem liefhad op een bed van bloemen en bouwde
haar een graf dat hun liefde waardig was. 

Hij stapelde blokken stenen, zolang zijn wroeging duurde, zijn
verdriet tot er bergen ontstonden. Voordat hij terugkeerde naar zijn
land, sprak hij deze paar afscheidswoorden uit: 

"Opdat uw naam, 
mijn tedere Pyrene, 

voor altijd bewaard blijft bij de mensen 
die deze aarde zullen bevolken, 

zullen deze bergen waarin u voor eeuwig slaapt 
De Pyreneeën heten".
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Een timmerman  met jarenlange ervaring was klaar om met
pensioen te gaan. Hij bracht zijn aannemer op de hoogte van zijn
plannen om de huizenbouw te verlaten en een rustiger leven te
leiden met zijn vrouw en gezin. De aannemer vond het een
beetje jammer dat zijn goede en ervaren timmerman het werk
ging verlaten, maar hij vroeg de timmerman nog één huis voor
hem te bouwen. 

De timmerman stemde in met de aannemer, maar zijn hart lag
niet meer zo bij zijn werk als vroeger. Hij nam zijn toevlucht tot
slordig vakmanschap en gebruikte inferieure materialen voor de
bouw van het laatste huis van zijn carrière. Het was een
ongelukkige manier om zijn carrière te beëindigen. Toen de
timmerman het huis af had en de werkgever het huis kwam
inspecteren. 

Onbekend
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Hij keek het huis rond en vlak voordat hij het huis verliet
overhandigde hij de sleutel van de voordeur aan de timmerman.
"Dit is jouw huis," zei hij, "mijn geschenk aan jou." Dit was een
enorme verrassing voor de timmerman. Hoewel het een goede
verrassing moest zijn, voelde hij zich niet goed, want hij voelde een
diepe schaamte in zich. Had hij maar geweten dat hij zijn eigen
huis aan het bouwen was, dan had hij het allemaal zo anders
gedaan. Nu moest hij wonen in het huis dat niet zo goed gebouwd
was. 

Moraal: Net als de timmerman bouwen we ons leven op een
verstrooide manier, reageren in plaats van handelen, bereid minder
te accepteren in plaats van het beste. Geef het beste van jezelf. Je
houding en de keuzes die je vandaag maakt zullen morgen je
leven zijn, bouw het wijselijk op.
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De raaf greep een stuk kaas en droeg zijn buit naar zijn stok
hoog in een boom. Een vos kwam naar boven en liep rondjes om
de raaf, een list beramend. "Wat is dit?" riep de vos. 'O raaf, de
elegante proporties van je lichaam zijn opmerkelijk, en je hebt een
huidskleur die de koning der vogels waardig is! Had je maar een
bijpassende stem, dan zou je de eerste zijn onder de vogels! De
vos zei dit om de raaf te misleiden en de raaf trapte erin: hij
slaakte een grote kreet en liet zijn kaas vallen. Door zo met zijn
stem te pronken, liet de raaf zijn buit los. Daarop greep de vos de
kaas en zei: "O raaf, je hebt wel een stem, maar geen hersens! 

Als je de raad van je vijanden opvolgt, zul je gewond raken. 

Oud Griekenland
Aesopus
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Muis Pika speelt elke dag met haar zusjes. Gisteren ging de
oudste van hen, Misha, voor het eerst alleen door de donkere
gang in de bijkeuken om wat kaas te pakken.
Je had moeten zien met welke bewondering Pika naar Misha
keek. In haar ogen was zij de dapperste muis ter wereld.
Onbevreesd!

Toen ze 's avonds ging slapen, besloot ze te dromen over haar
eigen reis naar de voorraadkast...

"Ik ga alleen! Want ik ben voor niemand bang!", zei ze tegen
zichzelf.
In haar dromen draagt ze de mooiste paarse jurk, want de dag
dat ze alleen naar de voorraadkast gaat is geen gewone dag. Ze
ziet zichzelf door een lange donkere gang lopen.
Dan deinst ze terug.
"Wacht. Dit is het huis van een grote zwarte kat!"
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Pika verliest plotseling de moed. Ze stelt zich een kat voor die haar
opwacht achter een grote bloempot, op jacht naar kleine muisjes,
vooral die in mooie paarse jurkjes. De kat laat alle anderen
passeren, maar de muisjes die mooie paarse kleren dragen, eet hij
meteen op. Zomaar- hij opent zijn mond en de muis is weg!
Angst maakt Pika wakker. Als ze weer in slaap valt, droomt ze dat
ze weer door de lange gang loopt, en op het moment dat die grote
zwarte kat voor haar verschijnt, blijft ze begraven. 
Hij kan haar aan de vloer gekleefde poten niet bewegen!
Achter de zwarte kat ziet Pika een andere kat met scherpe grote
witte tanden, gevolgd door twee even verschrikkelijke, uit alle
macht kwijlende exemplaren.
Muis Pika gilt en wordt wakker.

Hij kruipt in moederbed. Zodra Muis Muis wakker is, begint Pika:
"Ammm, weet je, mam, die voorraadkast aan het einde van de
eerste gang? Die grote waar ze jam, aardappelen en appels
bewaren?" vraagt ze haastig.
Mama is nog steeds niet helemaal wakker: "Ja, dat weet ik. Wat is
daarmee?"
"Nou, er liggen ook grote broden kaas in. Heel goede kaas. De
laatste keer dat Misha wat ging halen, weet je nog?"
"Ja, dat weet ik nog" zei mam.
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"Wil je zo aardig zijn om naar de voorraadkast te gaan en me wat
kaas te brengen? Ik zou zelf gaan, maar de voorraadkast wordt
bewaakt door zoveel grote katten, met grote witte tanden, die
wachten om een muis in een paars pak in hun klauwen te krijgen.
Ze zijn verschrikkelijk! Hun speeksel druipt overal en ze zijn zo
groot!"
Mam glimlachte: "Mijn lieve Pika. Soms zien we dingen die er niet
echt zijn. En als we iets echt willen, moeten we hard werken om
het te bereiken. Alleen. Je bent groot genoeg om de kaas zelf te
halen. Je bent snel, je bent slim. Zelfs als een kat echt de
voorraadkast bewaakt, kun je hem makkelijk misleiden en de kaas
pakken. Er zijn geen katten met grote witte tanden zoals jij
beschreef. Geloof me."

Pika dacht na.
Ze is bang, maar ze wil kaas. Maar ze is ook snel, dat is waar. Ze
is zo snel dat de zusjes haar niet kunnen pakken. En als de zwarte
kat Misha, die langzamer is, niet heeft gevangen, zal zij dat ook
niet doen.
Ze wacht op de avond, trekt zijn favoriete paarse jurk aan en gaat
de donkere hal in. Ze is voorzichtig en loopt langs de rand.
Plotseling ziet ze een grote zwarte schaduw op de muur. 
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Vastbesloten om door te zetten, vervolgt ze zo snel mogelijk haar
weg door de gang. In een oogwenk staat ze voor de deur van de
voorraadkamer. 

Geschrokken draait ze zich om en ziet dat niemand haar volgt.
Verbaasd stelt ze vast dat er geen teken is van het grote zwarte
kattenmonster en dat de schaduw op de muur van de potplant is.

Hrrrskkkk... ze versnippert de kaas en loopt zelfverzekerd langzaam
door de hal. Ze rent niet.
Trots op zichzelf, begint ze in de huis tuin te schreeuwen:
 
"Ik heb het gedaan! Ik heb het gedaaaaaaaan!!!"
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Eens vroeg een jongeman aan de wijze man Socrates het geheim
van succes. Socrates luisterde geduldig naar de vraag van de
man en zei dat hij hem de volgende ochtend bij de rivier zou
ontmoeten voor het antwoord. De volgende ochtend vroeg
Socrates de jongeman met hem naar de rivier te lopen. Toen ze
de rivier ingingen kwam het water tot hun nek. Maar tot
verbazing van de jongeman gooide Socrates hem in het water.
 
De jongeman worstelde om uit het water te komen, maar
Socrates was sterk en hield hem daar totdat de jongen blauw
begon te worden. Socrates trok het hoofd van de man uit het
water. De jongeman hapte naar adem en haalde diep adem. 

Griekenland
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Socrates vroeg: "Wat wilde je het liefst toen je hoofd in het water
lag?" De jongeman antwoordde: "Lucht." Socrates zei: "Dat is het
geheim van succes. Als je succes net zo graag wilt als je de lucht
wilde toen je in het water lag, dan zul je het krijgen. Er is geen
ander geheim."

Moraal van het korte verhaal:
Een brandend verlangen is de basis van alle prestaties. Net zoals
een klein vuur niet veel warmte kan geven, kan een zwak
verlangen geen grote resultaten opleveren.

P A G E  0 1

Bron/Link: 
https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Ik ben 23 jaar oud, maar ik weet nog niet zeker of dat echt zo is,
want ik heb geen geboortedatum. Ik ben geboren in Afghanistan,
in de stad Daikondi. Mijn moeder kon mijn geboortedatum niet
schrijven omdat ze helemaal niet kan lezen of schrijven. 

Ik ging niet naar school omdat het te saai voor me was en ik had
ook geen tijd omdat we veel geiten en schapen hadden en ik ze
naar de bergen moest brengen om ze te laten grazen. Dit was
veel interessanter voor mij dan school. Tot mijn 14e ben ik herder
geweest, daarna ben ik met mijn oom naar Iran verhuisd. 

Maar in Iran kon ik niet werken omdat ik zo klein was. Na vier
maanden vond ik werk, maar het was echt zwaar werk: op de
bouwplaats. Ik ben zes jaar in Iran geweest en had honderden
problemen, die ik niet met woorden kan beschrijven. 

Oostenrijk 
Sardar
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Maar nu ben ik in mijn favoriete land, in Oostenrijk. Ik heb veel
nieuwe mensen ontmoet en ik ben tevreden met mijn leven. Ik heb
een vrouw ontmoet. Ze is als een moeder en heel lief voor me. Ze
heeft me tientallen keren geholpen, dat zal ik nooit vergeten. Ik wil
graag voetballer worden en momenteel speel ik in een team.
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Ik ben geboren en getogen in Damascus, maar kom
oorspronkelijk uit Hebron in Palestina. Ik heb tot mijn 18e in
Damascus gewoond. Ik ben daar ook afgestudeerd, maar helaas
zonder het vak scheikunde, omdat ik in die tijd met mijn familie
naar Europa ben gevlucht en ik niet de kans had om dit vak te
herhalen. 
Ik heb een zus, zij is 19 jaar oud. Ze gaat naar de middelbare
school in Wenen en wil informatietechnologie studeren. Mijn
broer is 16 jaar, maar weet helaas nog niet wat hij in de toekomst
wil gaan studeren. Mijn ouders houden veel van elkaar. We zijn
allemaal als vrienden. Mijn ouders vertrouwen en geloven in ons.
We kennen onze grenzen heel goed en maken geen fouten. 
Omdat we Palestijns zijn, konden we Damascus niet verlaten.
Daarom zochten we een smokkelaar en betaalden we veel om
naar Turkije te reizen. 

Oostenrijk
Huda
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Hij was Koerd en we zaten met 11 personen in het busje. We liepen
te voet naar de Turkse grens. We waren moe en bang. Onze
laatste dag in Damascus was 14 september 2015. Ik kan dit
moment niet vergeten.

We hadden 11 dagen nodig om naar Oostenrijk te komen. We
besloten dat we in Oostenrijk moesten blijven omdat het geld op
was. Maar nu is Wenen mijn favoriete stad geworden.
In mijn toekomst word ik modeontwerpster. Ik voel me hier erg op
mijn gemak. Ik ben al begonnen mijn doelen te bereiken, maar
vanwege de taal ben ik gestopt met school. Toch heb ik al een
beetje gewerkt als ontwerper. Ik spreek Engels, Arabisch, Duits en
Frans, maar die talen ben ik vergeten toen ik Duits ging leren. Ik
heb geen problemen met de cultuur, want ik vind het leuk om
verschillende culturen te leren kennen.
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Een mier bevindt zich alleen op de lange weg naar Jeruzalem.
Ze raakt met haar poot verstrikt in het ijs. Sterker dan de zon, de
wolk, de wind of de berg, wie zal medelijden met haar hebben
en haar kunnen bevrijden?
Er was eens een kleine mier die naar Jeruzalem ging.
Het sneeuwde, en de sneeuw greep de poot van de kleine mier
die naar Jeruzalem ging.
-O sneeuw, wat ben je sterk, jij die de poot van de kleine mier
die naar Jeruzalem gaat vastgrijpt.

En de sneeuw antwoordt: 
- Sterker dan ik is de zon die mij smelt.
- O zon, hoe sterk ben je, jij die de sneeuw smelt die het been
van de kleine mier die naar Jeruzalem gaat vastgrijpt!

Frankrijk
George Alexander Kohut
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En de zon antwoordt: 
- Sterker dan ik is de wolk die mij verbergt.
- O wolk, hoe sterk ben jij, jij die de zon verbergt die de sneeuw
smelt die de poot van de kleine mier die naar Jeruzalem gaat,
vastgrijpt!

En de wolk antwoordt: 
- Sterker dan ik is de wind die mij verdrijft.
- O wind, hoe sterk ben je, jij die de wolk verjaagt die de zon
verbergt die de sneeuw smelt die de poot van de kleine mier die
naar Jeruzalem gaat, vastgrijpt!

En de wind antwoordt: 
- Sterker dan ik is de berg die mij tegenhoudt.
- O berg, hoe sterk ben je, jij die de wind tegenhoudt die de wolk
verjaagt die de zon verbergt die de sneeuw smelt die de poot van
de kleine mier grijpt die naar Jeruzalem gaat!

En de berg antwoordt: 
- Sterker dan ik is de aarde die mij draagt.
- O aarde, hoe sterk bent u, u die de berg draagt die de wind
tegenhoudt die de wolk verjaagt die de zon verbergt die de
sneeuw smelt die de poot van de kleine mier grijpt die naar
Jeruzalem gaat!
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En de aarde antwoordt: 
- Sterker dan ik is God die mij gemaakt heeft.
- O God, wat bent u sterk, u die de aarde hebt gemaakt die de
berg draagt die de wind tegenhoudt die de wolk verdrijft die de
zon verbergt die de sneeuw smelt die de poot van de kleine mier
die naar Jeruzalem gaat, vastgrijpt!
En God ontfermt zich over de kleine mier die naar Jeruzalem gaat.

Hij zegt: - Aarde, beef!
De aarde beeft
De berg stort in. 
De wind gaat voorbij.
De wolk gaat weg.
De zon schijnt.
De sneeuw smelt.
En de kleine mier trekt zijn poot terug en gaat naar Jeruzalem.

Bron/Link: 
Diane Barbara, Actes Sud Junior 
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Er was eens  een weduwe die twee dochters had: deze vrouw
geeft de voorkeur aan haar oudste dochter. Ze lijkt zowel fysiek
als moreel op haar: arrogant, bedrieglijk en lelijk. De jongste
dochter is teder, eerlijk en mooi. Haar moeder en oudere zus zijn
zo jaloers op haar dat het arme meisje hun zondebok wordt. Elke
dag moet ze enkele kilometers lopen naar de bron om water te
halen.

Op een dag als ze daar is, ontmoet ze een arme vrouw die haar
om drinken vraagt. Vriendelijk gaat het jonge meisje met haar
mooiste pot water halen op de beste plaats van de bron en helpt
haar te drinken. De arme vrouw, die een fee was, wilde haar
belonen voor haar goedheid, vriendelijkheid en eerlijkheid. Ze gaf
haar een geschenk: "Voor elk woord dat je zegt, zal er een bloem
of een kostbare steen uit je mond komen". 
me out of your mouth.” 

Frankrijk
Charles Perrault
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Toen ze thuiskwam, stuurde haar moeder, die dit bijzondere
geschenk opmerkte, haar oudste dochter om water uit de bron te
halen, zodat ze de fee kon ontmoeten en met hetzelfde geschenk
kon terugkeren. Maar de oudste dochter, arrogant, oneerlijk en
bedrieglijk, reageert niet zoals haar jongere zus. 

Wanneer de fee, veranderd in een mooie vrouw, haar om water
vraagt, in plaats van naar de bron te gaan om het te halen,
overhandigt het oneerlijke meisje haar een reeds gevulde pot uit
haar huis. Bij het zien van dit gedrag gaf de fee haar het volgende
cadeau: "voor elk woord dat je zegt, komt er een pad of een slang
uit je mond."

Thuisgekomen beschuldigde haar moeder de jongere dochter ervan
verantwoordelijk te zijn en joeg haar het huis uit.
Tijdens haar ontsnapping ontmoette het jonge meisje de zoon van
de koning, die verliefd op haar werd en met haar trouwde.
Wat de oudere dochter betreft, zij was zo hatelijk, dat haar eigen
moeder haar uiteindelijk wegjoeg. Ze stierf alleen, geïsoleerd van
alles en iedereen.

Bron/Link: 
https://bacdefrancais.net/fees.php

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Een oude blinde man legde een hoed aan zijn voeten en
daarnaast een houten plank waarop stond geschreven: "Help me
alstublieft, ik ben blind". Mensen liepen voorbij, lazen het bord,
maar vervolgden achteloos hun weg zonder te stoppen. 
De gebeurtenis werd waargenomen door een jonge marketeer
die de blinde man benaderde. Hij wiste het bord uit en schreef
een andere tekst. 
Wanneer hij na drie uur terugkeert, merkt hij dat de blinde man
een hoed vol geld heeft. De blinde man herkende de bekende
stappen, dus vraagt hij de man of hij degene is die het bord op
zijn bord veranderde. Hij wilde weten wat hij schreef. De
jongeman vertelde hem niet wat hij op het houten bord had
geschreven. Hij zei dat hij de waarheid vertelde in andere
woorden. 
Op het houten bord stond: "Het is lente en ik kan het niet zien."

Slovenië
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De treinreis was long. Mijn hart bonkte als een gek toen ik de
staatsgrens overstak. Ik denk dat dat het moment was dat ik
besefte dat ik de onbekende zone binnenging, niet de vakantie
waarvan ik over een week zal terugkeren.
Op het station waar ik uitstapte, wachtte ik op mijn neef. Hij was
laat. Echt laat.
En het feit dat ik meer dan een uur op hem wachtte, herinnerde
me eraan hoe ver weg mijn geboortedorp is. Dit treinstation was
de meest vreemde plek die ik ooit heb meegemaakt. En ondanks
mijn leeftijd - 25 jaar - voelde ik me voor het eerst in mijn leven
helemaal alleen. Precies op dit station.

Mensen spraken een taal die ik niet verstond. Ik was bang om
iets te gaan drinken in een nabijgelegen bar, om verschillende
redenen. 
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De eerste was de taal...hoe kan ik een drankje bestellen? De
tweede reden was geld- ik had geen euro's en met mijn geld was
betalen zeker niet mogelijk geweest. En ten derde... de
belangrijkste. Ik wilde niet het risico lopen mijn neef te missen. Ik
had geen telefoon, noch zijn telefoonnummer. Teleurgesteld ging ik
op het bankje zitten, moe, dorstig, hongerig, en als ik me niet zou
schamen, zou ik kunnen toegeven dat ik op dat moment alles zou
hebben gegeven voor de knuffel van mijn moeder.
Toen mijn neef eindelijk arriveerde en zich verontschuldigde voor
de vertraging door het uitgebreide werk op zijn werk, viel er een
steen uit mijn hart. Waarschijnlijk merkte mijn neef dat op toen hij
sympathiek mijn schouders vastpakte en zei: "Je went er wel aan.
Je zult zien. Alles komt goed."
Ik geloofde hem niet.

Ik kon maar moeilijk wennen aan het leven in een nieuwe
omgeving. Het werd me meer en meer duidelijk, hoe ik alle
vriendschappen die ik vond, gesprekken die ik had bij de koffie of
zomaar... op straat als ik iemand tegenkwam die ik kende, voor lief
nam. Hier had ik alleen maar...vreemden. Mijn neef was vaak weg
dus het beste gezelschap dat ik had was, ik voor mezelf.
Ik bracht zoveel mogelijk tijd door in de natuur. Ook die dag, die in
het begin niets bijzonders beloofde, maakte ik een lange wandeling.
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Zoals altijd liep ik het ronde bospad dat ik kende. Ik overwoog
ergens anders heen te gaan, maar ik werd verrast door de regen,
dus besloot ik naar huis te gaan. Voor het flatgebouw waar ik
woonde, zag ik een oudere vrouw de trap oplopen naar de ingang
van het huis. Ze droeg zware tassen in haar handen. Net onder de
top viel ze op de grond.

Zonder aarzelen rende ik naar haar toe en hielp haar op de been.
Ik haastte me om eten en andere gekochte spullen op te rapen die
overal op de trap lagen. Plotseling begon de vrouw tegen iedereen
te schreeuwen en naar me toe te zwaaien. Ze schreeuwde zo hard
dat binnen een paar minuten de andere buren naar buiten
kwamen. Ik stond als ingegraven, met haar boodschappentassen in
mijn handen, totdat iets of iemand me tegen de grond sloeg.
Voordat ik goed en wel besefte wat er aan de hand was, stroomde
er al bloed uit mijn neus. Op het moment dat iemand me weer
wilde slaan, hield een oudere man hem tegen en zag wat er
gebeurde.

Ik kende de taal niet, dus ik wist niet waar het geschreeuw over
ging en wat het betekende. Het werd me echter duidelijk dat dit
een soort vergissing was, want de meneer die me net had willen
slaan, viel plotseling stil en bood me zijn hand aan, zodat ik van de
grond kon opstaan.
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Het duurde lang voordat ik besefte dat de vrouw die van de trap
viel mijn hulp opvatte als een overval. Dus schreeuwde ze. De
buren, die zich ter plaatse haastten, zagen de oude vrouw
schreeuwen terwijl ik haar spullen opraapte. Dat was het beeld dat
ze zagen! 
Zonder een woord te zeggen ging ik het huis binnen, mijn
bloedneus afvegend en me afvragend wat er eigenlijk gebeurd
was. 
Ik voelde me vreselijk en nog meer alleen op dat moment.

Vroeg in de ochtend maakte de deurbel me wakker. Toen ik de
deur opendeed, was ik verbaasd! De dame die gisteren tegen me
schreeuwde stond voor me. Ze had een pak koffie en twee kopjes
in haar handen. Met de gebaren probeerde ze me uit te nodigen
voor een kopje koffie. Zo leek het althans voor mij.

Eerst keek ik met wantrouwen naar het gebaar, probeerde de
Sloveense woorden die ze gebruikte te begrijpen, maar toen
volgde ik haar toch.
Toen we haar appartement binnengingen, bood ze me haar hand
aan en wees tegelijkertijd naar zichzelf: "Olga. Ik ben Olga. "
Het wordt me duidelijk dat Olga haar naam is!
"Arbes!" zei ik en wees naar mezelf.
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Mevrouw Olga wees naar de stoel voor me en ik nam aan dat ze
wilde dat ik ging zitten. Dus deed ik dat ook. Ze schonk koffie in,
wees naar suiker, melk..., allemaal met haar handen. En ik
antwoordde terug met de mijne. Toen ze me een koekje aanbood,
bedankte ik haar hardop in het Albanees. Mevrouw Olga probeert
het woord te herhalen, maar ze is zo grappig dat we allebei
beginnen te lachen.

Toen ze de zevende keer probeerde het woord correct uit te
spreken, had ze er genoeg van. Ze nam een vel papier en een
potlood en probeerde het woord op te schrijven. Ze schreef het
verkeerd, dus hielp ik haar. Kijkend naar het opgeschreven woord
probeerde ze de juiste uitspraak hardop te herhalen. Eindelijk lukte
het haar! Oh wat een vreugde!
Opeens schrijft ze een bedankbriefje in het Sloveens. Ik heb ook
veel problemen om Sloveense woorden correct uit te spreken.
Hetzelfde als Olga met het Albanees. Elke poging lokt bij beiden
nieuwe lachsalvo's uit. We vonden het spel leuk, dus herhaalden
we de oefening met andere woorden. Als het nodig was,
gebruikten we gebaren of tekenden we de betekenis van een
woord.
Wat was deze buurvrouw leuk!
Voordat we afscheid namen spraken we een nieuwe
koffieafspraak af. Als Olga niet op de afgesproken 
tijd kwam, of ik niet naar haar toe kwam, wisten 
we dat we elkaar verkeerd begrepen. 
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Geen probleem... zij kwam naar mij en ik kwam naar haar en
soms... ontmoetten we elkaar ook halverwege - in de gang. Hoeveel
gelach, hoeveel vreugde!!!

En als ik me vandaag omdraai...
Mevrouw Olga en ik hebben niet alleen de taal geleerd. We
hebben geleerd hoe we diversiteit kunnen begrijpen en accepteren
en hoe we overeenkomsten kunnen respecteren.
Het is niet altijd gemakkelijk.
Maar je bent zoveel rijker als je slaagt.
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Er was eens een boer die twee zonen had. Toen hij stierf, liet hij
de boerderij en enkele stukken land na. De zonen probeerden de
erfenis te verdelen, maar konden het moeilijk om het eens te
worden. Op een dag stonden ze in een van de velden te ruziën.
Ze werden enorm kwaad. 

Een oude dame kwam aangelopen. Ze stopte en vroeg waar ze
ruzie over maakten. Ze stond bekend als een wijze dame, dus
haastten de broers zich beiden om hun argument naar voren te
brengen en te proberen haar steun te winnen.
"Ik ben de oudste van ons," zei de ene, "dus dit veld is van mij."
"Maar ik heb een vrouw en kinderen te onderhouden, dus het
land is van mij," zei de ander. 
En ze werden steeds bozer. "Onze vader hield het meest van mij,
dus daarom is dit veld van mij!" riep de ene.

Zweden
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"Ik was degene die hem elk jaar hielp, dus daarom is het land van
mij," riep de ander.

De oude wijze vrouw zei dat ze hen misschien kon helpen, als ze
maar wat rustiger aan wilden doen. Om echte gerechtigheid te
krijgen zou men misschien bij de aarde zelf moeten horen wat die
te zeggen had. En ze waren het ermee eens. Ze ging liggen en
drukte haar oor tegen de grond, fronste en luisterde. Toen ze
brommend opstond, stonden de broers te popelen om het
antwoord te horen:
"Wat zei de aarde?"
"... wel, dat jij het bent die aan de aarde toebehoort."
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Een vrouw en een man woonden al heel lang samen. De jaren
gingen voorbij. De man begon zich af te vragen - houdt ze echt
wel van me? Elke keer dat hij het vroeg, zei zij alleen maar: Hoe
kun je zoiets vragen? Hij werd geobsedeerd door zijn gedachten.
Hij was er zeker van dat ze niet meer van hem hield! Uiteindelijk
besloot hij het haar voor eens en altijd te vragen. Eindelijk
antwoordde ze: Nou, als een koele bries op een warme dag...
 De man werd wanhopig. Een koel briesje... Ze houdt niet echt
van me! Ik kan hier niet blijven. Ze moet haar leven leiden. Ik
moet haar verlaten.

De volgende dag pakte hij zijn tas en vertrok. Hij begon langs de
weg te lopen. De hellingen waren steil. Het was een zomerse dag;
de zon scheen fel. Geen boom in de buurt. Hij kon nauwelijks
ademen, zo heet was het. Hij ging aan de kant van de weg zitten
om adem te halen. Hij ging dood van de hitte!

Zweden
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Plotseling kwam er een koele bries die als een verkoelende hand
over zijn voorhoofd ging. Toen herinnerde hij het zich: een koele
bries op een warme dag - dat had ze gezegd! Maar het was niet
zo gek! Dat was goed! Kon het echt beter? Hij draaide zich om en
ging de lange weg terug naar zijn vrouw en huis.

 Het laatste wat ik van hen hoorde, was dat ze samenwonen en zo
goed voor elkaar zorgen als een stel maar kan...

P A G E  0 2

Bron/Link: 
Zweedse volksgeschiedenis

https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/


In een haven  aan een westkust van Europa ligt een slecht geklede man
in zijn vissersboot te dommelen. Een keurig geklede toerist heeft net een
nieuwe kleurenfilm in zijn camera gestopt om het idyllische plaatje te
maken: blauwe lucht, groene zee met vredige, sneeuwwitte golftoppen,
zwarte boot, rode visserspet. Klik. Nog een keer: klik, en aangezien alle
goede dingen in drieën komen en het veilig is, een derde keer: klik. Het
broze, bijna vijandige geluid wekt de visser, die slaperig opstaat, slaperig
naar zijn pakje sigaretten vist.

Maar voordat hij vindt wat hij zoekt, heeft de gretige toerist al een pakje
voor zijn neus gehouden, de sigaret niet precies in zijn mond maar in zijn
hand gestopt, en een vierde klik, die van de aansteker, maakt de
beleefdheid compleet. 
Die lichtvoetige beleefdheid heeft een irritante verlegenheid opgeroepen
bij de toerist “Je zult een goede vangst hebben vandaag." 
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"Ik heb gehoord dat het weer gunstig is." 
"Dus je vaart niet uit?" 
De visser schudt het hoofd de toerist is verbijsterd. Hij heeft zeker het
welzijn van de slecht geklede persoon op het oog en diens gemiste kansen. 
"Oh? Voel je je niet goed?" 
Eindelijk gaat de visser over van gebarentaal naar het echte gesproken
woord. 
"Ik voel me geweldig," zegt hij. "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld." Hij
staat op en rekt zich uit om te laten zien hoe atletisch hij gebouwd is. "Ik
voel me fantastisch." 
De uitdrukking van de toerist wordt steeds ongelukkiger, hij kan een
prangende vraag niet langer onderdrukken: "Maar waarom vaar je dan
niet uit?" Het antwoord komt snel en bondig. "Omdat ik vanmorgen al uit
ben geweest." 
"Was de vangst goed?" 
"Het was zo goed dat ik niet meer naar buiten hoef, ik had vier kreeften in
mijn manden, ving bijna twee dozijn makrelen." 

De visser, eindelijk wakker, ontdooit nu en klopt de toerist op de schouders.
"Ik heb zelfs genoeg voor morgen en overmorgen!" zegt hij om de
vreemdeling gerust te stellen. 
"Wil je er een van mij roken?" 
"Ja, dank u."
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Sigaretten worden in monden gestoken, een vijfde klik, de vreemdeling
gaat hoofdschuddend op de rand van de boot zitten, neemt de camera uit
zijn hand, want hij heeft zijn handen nu nodig om zijn betoog kracht bij te
zetten. 

"Ik wil me niet met je persoonlijke zaken bemoeien," zegt hij, "maar stel je
voor dat je vandaag een tweede, een derde, misschien zelfs een vierde
keert uitvaart en drie, vier vijf, misschien zelfs tien dozijn makrelen vangt,
stel je voor!"
 De visser knikt. "Je zou," vervolgt de toerist, "niet alleen vandaag, maar
ook morgen, overmorgen, ja, elke gunstige dag twee, drie, misschien vier
keer uit kunnen varen. Weet je wat er zou gebeuren?" 
De visser schudt zijn hoofd. "Binnen een jaar zou je een motor kunnen
kopen, een tweede boot binnen twee jaar, een kleine kotter binnen drie of
vier jaar. In drie of vier jaar zou je een kleine kotter hebben, met twee
boten of de kotter zou je natuurlijk veel meer vangen - op een dag zou je
twee kotters hebben, je zou ... ", klinkt het even enthousiast, "je zou een
klein koelhuis bouwen, misschien een rokerij, later fabriek, rondvliegen in je
eigen helikopter, de scholen vis spotten en je kotters via de radio instructies
geven, je zou de zalmrechten kunnen verwerven, een visrestaurant
kunnen openen, de kreeft rechtstreeks naar Parijs exporteren zonder
tussenpersonen - en dan ...". - Hij is weer sprakeloos.
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Hoofdschuddend, verdrietig tot in het diepst van zijn hart, bijna zijn
vakantievreugde verliezend, kijkt hij naar het rustig binnenrollende getij,
waarin de niet gevangen vissen vrolijk springen. "En dan," zegt hij, maar
opnieuw beneemt zijn opwinding hem de adem. De visser geeft hem een
schouderklopje als een kind dat zich verslikt heeft.

"Wat dan?" vraagt hij rustig. 
"Dan," zegt de vreemdeling met rustig enthousiasme, "Dan zou je hier in
de haven met een gerust hart kunnen zitten, dommelen in de zon - en
uitkijken naar de prachtige zee." 
"Maar dat doe ik al," zegt de visser, "ik zit rustig aan de haven te
dommelen, alleen uw geklik heeft me gestoord." 
Ten slotte vertrok de toerist, alles overwegend, want hij had ooit geloofd
dat hij werkte om op een dag niet meer te hoeven werken. Er was geen
spoor van medelijden met de slecht geklede visser in 
hem overgebleven, alleen een beetje jaloezie.
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Er was eens  een schoenmaker die buiten zijn schuld zo arm was
geworden dat hij uiteindelijk alleen nog maar leer had voor één
paar schoenen. Dus sneed hij 's avonds de schoenen uit die hij de
volgende morgen wilde gaan maken, en omdat hij een goed
geweten had, ging hij rustig in zijn bed liggen en viel in slaap. ‘s
Morgens, toen hij net aan het werk wilde gaan, stonden de twee
schoenen helemaal klaar op zijn tafel. Hij was verbijsterd, en wist
niet wat hij erop moest zeggen. Hij nam de schoenen in zijn
handen om ze van dichterbij te bekijken, en ze waren zo netjes
gemaakt dat er niet één slechte steek in zat, alsof ze bedoeld
waren als een meesterwerk. Kort daarna kwam er een koper, en
omdat de schoenen hem zo goed bevielen, betaalde hij er meer
voor dan gebruikelijk was. 
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Met het geld kon de schoenmaker leer kopen voor twee paar
schoenen. ‘s Nachts sneed hij ze uit en de volgende morgen ging hij
met frisse moed aan het werk; maar dat was niet nodig, want toen
hij opstond waren ze al gemaakt. Het ontbrak hem ook niet aan
kopers, die hem genoeg geld gaven om leer te kopen voor vier
paar schoenen. Ook de volgende morgen vond hij de vier paar
gemaakt; en zo ging het voortdurend door, wat hij 's avonds
uitsneed was 's morgens klaar, zodat hij spoedig weer zijn eerlijke
onafhankelijkheid had en eindelijk een rijk man werd. 

Nu gebeurde het dat op een avond niet lang voor Kerstmis, toen
de man aan het knippen was geweest, hij tegen zijn vrouw zei,
voordat hij naar bed ging: "Wat denk je ervan als we vannacht
opblijven om te zien wie ons deze helpende hand toesteekt?" De
vrouw vond het een goed idee en stak een kaars aan, waarna ze
zich in een hoek van de kamer verstopten achter wat kleren die
daar hingen en toekeken. Toen het middernacht was, kwamen er
twee mooie kleine naakte mannetjes, gingen bij de tafel van de
schoenmaker zitten, namen al het werk dat voor hen uitgesneden
was en begonnen zo handig en snel met hun kleine vingers te
naaien en te hameren, dat de schoenmaker zijn ogen niet kon
afwenden van verbazing. Zij hielden niet op totdat alles klaar was
en op de tafel stond, en zij liepen snel weg.
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De volgende morgen zei de vrouw: "De kleine mannen hebben ons
rijk gemaakt, en we moeten echt laten zien dat we er dankbaar
voor zijn. Ze lopen zo rond, en hebben niets aan, en moeten het
koud hebben. Ik zal u zeggen wat ik zal doen: Ik maak voor hen
hemden, jassen, vesten en broeken, en brei voor beiden een paar
kousen, en maak voor hen ook twee paar schoenen." De man zei:
"Dat zal ik graag doen," en op een avond, toen alles klaar was,
legden ze hun cadeautjes allemaal bij elkaar op tafel in plaats van
het uitgeknipte werk, en verborgen zich toen om te zien hoe de
kleine mannen zich zouden gedragen. Om middernacht kwamen
ze aangesneld en wilden meteen aan het werk, maar omdat ze
geen uitgesneden leer vonden, maar alleen de mooie
kledingstukken, waren ze eerst verbaasd, maar daarna waren ze
heel blij. Ze kleedden zich met de grootste spoed aan, trokken de
mooie kleren aan en zongen: 
 "Nu zijn wij jongens zo mooi om te zien, Waarom zouden we
langer schoenlappers zijn?"

Toen dansten ze en huppelden en sprongen over stoelen en
banken. Uiteindelijk dansten ze de deur uit. Vanaf dat moment
kwamen ze niet meer, maar zolang de schoenmaker leefde ging
alles goed met hem, en al zijn ondernemingen bloeiden.

En ze leefden nog lang en gelukkig.



In de donkere nachten van de winter, evooral vlak voor Kerstmis,
wanneer je de wind en de donder hoort bulderen en rommelen
door de bergen en bossen, weet je dan wie er onderweg is? 

Het is de Kerstheks die vele namen draagt, voor nu zullen we
haar bij de naam Frau Perchta noemen. Ze heeft een snavelneus
van ijzer en is gekleed in lompen met kleine stukjes spiegel en
belletjes. De legende zegt dat zij in koude en donkere
winternachten door de lucht vliegt, omringd door een leger van
verloren zielen, waaronder de Perchten, haar leger van dienaren.
Dit wordt de Wilde Jacht genoemd. De Perchten zijn bedekt met
bont en dragen grote bellen rond hun heupen. 
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Ondanks hun boosaardige uiterlijk wordt gezegd dat Frau Perchta
en haar leger juist geluk brengen. Met hun gehoornde maskers
jagen ze demonen en kwade wezens weg, ze stampen op de
grond en met de bellen en hun geschreeuw verdrijven ze de
demonen van de winter en ontwaken en verwelkomen de lente. 

Dus als Kerstmis dichterbij komt, kijk dan uit naar Frau Perchta en
haar leger. Misschien krijg je een glimp van ze te zien. Maar kom
toch liever niet te dicht bij ze, anders kun je door hun hoorns,
slagtanden en tanden worden doorboord.
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Vroeger  behielden alle bomen in het bos hun bladeren als de
winter naderde. Tegenwoordig blijft alleen de dennenboom groen
in dit seizoen. Weet je waarom?

Rond de kersttijd kon een vogeltje niet naar de warmere landen
vliegen omdat zijn vleugel gebroken was. Hoe kon het de winter
doorstaan? Rillend van de kou zocht het beschutting in het
gebladerte van een grote eik. De eik weigerde hem op te nemen:
"Ga weg, je eet al mijn eikels op" zei hij.

Ondanks de sneeuw verlaat het vogeltje de grote boom om te
schuilen in de takken van een bruine beuk. "Blijf daar niet, je zult
al mijn beukennootjes opeten" zei hij.
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Het doodsbange vogeltje ontsnapte om zich in een berk te
verstoppen, die hem prompt wegjoeg: "Ik wil je niet, je maakt mijn
takken vuil".

Verjaagd door alle bomen ging het vogeltje in de sneeuw liggen
om te sterven. Plotseling ziet hij op enkele passen afstand een
dennenboom die hem wenkt. Met vleugels bevroren door de kou,
sleept het zich naar de boom. "Hier zul je veilig zijn, ik zal je
beschermen", zegt de dennenboom. Op kerstavond blies een
verschrikkelijke wind door het bos. Alle bomen verloren hun
bladeren door de kracht van de wind. Alleen de dennenboom
behield zijn bladeren, omdat hij de zieke vogel had opgenomen.

Daarom is de dennenboom vandaag de dag 
de gulle en beschermende kerstboom 

waaromheen wij samenkomen.
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Een jonge vrouw die worstelde met het leven, ging naar haar
moeder en vertelde haar hoe ellendig en zwaar haar leven was.
Ze was zo moe van het vechten en worstelen met haar
problemen dat ze het wilde opgeven.

Haar moeder nam, zonder veel te zeggen, de jonge vrouw mee
naar de keuken. Ze vulde drie potten met water. In de eerste pot
deed ze wortels, in de tweede eieren en in de laatste gemalen
koffiebonen. 

Ze liet de potten staan pruttelen en koken zonder een woord
tegen haar dochter te zeggen. De dochter vroeg zich af wat haar
moeder probeerde te doen, nu ze geklaagd had over haar leven.
Na enige tijd zette de moeder de brander uit, viste de wortels en
de eieren eruit en legde ze in een kom. Daarna schepte ze de
koffie in een kopje. Ze wendde zich tot haar dochter en vroeg:
"Lieverd, wat zie je?". "Een wortel, ei en koffie." antwoordde ze.

Onbekend
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"Kijk beter en voel de wortels" zei de moeder. De dochter merkte
op dat ze zacht waren. Toen vroeg de moeder haar een ei te
nemen en het te breken. De binnenkant van het ei was hard
gekookt. Tenslotte vroeg ze haar een slokje koffie te nemen. Het
rijke aroma bracht een glimlach op haar gezicht.

De dochter vroeg toen: "Wat betekent dit, moeder?" Alle drie de
dingen, wortel, ei en koffie gingen door ondergingen hetzelfde, het
kokende water. Maar ze reageerden allemaal anders. De wortel
was sterk, hard en onverbiddelijk. Maar na het kokende water
werd hij zacht en zwak. Het ei was kwetsbaar met zijn dunne
buitenkant en zijn vloeibare binnenkant. Maar na in het kokende
water te zijn geweest, werd het van binnen hard. De gemalen
koffiebonen waren uniek, als ze in het kokende water kwamen,
veranderden ze het water en gaven een ongelooflijk aroma.
"Wat ben jij?" vroeg ze aan de dochter. "Hoe reageer je in
moeilijke situaties? Ben je een wortel, een ei, of een koffieboon? "
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Ben je een wortel die eerst sterk lijkt, maar zacht wordt en kracht
verliest bij tegenslag? 

Bent je een ei dat begint met een kneedbaar hart, maar verhardt
door de hitte? Of heb je een vloeibare geest, maar bent je door de
problemen verhard en stijf geworden? Heeft het probleem jouw
vrije geest verhard? 

Of bent u als koffiebonen? De bonen die het hete water, de
tegenslag, veranderen in een aromatische drank. Als je bent als de
koffiebonen, zul je op het dieptepunt beter worden en de situatie
om je heen veranderen.

Bron/Link: 
https://alltimeshortstories.com/motivational-egg-carrot-coffee-beans/

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
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