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Volt egyszer egy nyúl. 

A nyúl azt gondolta, hogy mindenkinél gyorsabban fut. 

A nyúl minden nap kinevette a lassú futókat. 

A teknős is lassú állat. 

A nyúl a teknőst is kinevette. 

A teknősnek végül elege lett a nyúl csúnya szavaiból. 

A teknős ezt mondta a nyúlnak: 

- Nyúl, te jó futó vagy, de nem beszélhetsz így a többi állattal. 

Egyszer téged is le fog győzni valaki. 

A nyúl hangosan felnevetett és így válaszolt: 

- Engem senki sem fog legyőzni futásban. 

Én vagyok a leggyorsabb. 

Tegyél egy próbát. 

Akárkit legyőzök. 

A teknős mérges lett a nyúlra. 

Azonnal kijelölték a távot a futóversenyhez. 

Másnap reggel a teknős és a nyúl rajthoz állt. 
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A nyúl úgy gondolta, hogy ő fogja megnyerni a futóversenyt. 

Ezért lefeküdt aludni a puha fűbe. 

A teknős úgy gondolta, hogy nem fog nyerni a nyúl ellen. 

De a teknős azonnal futni kezdett. 

Megszólalt a fűből a nyúl: 

- Nagyon siess! 

Én alszok még egy keveset, utána pedig néhány ugrással utolérlek.  

A nyúl rosszat álmodott. 

A rossz álom miatt felébredt a nyúl.  

Rögtön megkereste a teknőst.  

A nyúl látta, hogy a teknős még csak pár métert tett meg. 

A nyúl megnyugodott. 

Reggel az egyik kertben szép káposztákat látott a nyúl. 

Eszébe jutott a nyúlnak, hogy megkóstolja a káposztákat. 

A nyúl elment a kertbe. 

Nagyon sok káposztát evett a nyúl. 

Amikor befejezte az evést, már sütött a nap. 

Aznap nagyon meleg volt. 

A nyúl nagyon elfáradt a káposztaevésben. 
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A nyúl megint megkereste a teknőst. 

A teknős félúton járt. 

A nyúl megnyugodott. 

A nyúlnak nagyon jó ötlete volt. 

Eldöntötte a nyúl, hogy pihen még egy keveset. 

Azt gondolta a nyúl, hogy ő fog először a célba érni. 

A nyúl lefeküdt az árnyékba. 

A nyúl már elképzelte a saját győzelmét és elszundított. 

A nyúl csak a nap végén ébredt fel. 

A teknős egész nap kitartóan gyalogolt. 

A nap végére a teknős már csak 1 méterre volt a céltól. 

Amikor a nyúl meglátta, hogy a teknős a célnál van, rohanni kezdett. 

De nem érte be a teknőst. 

A teknős éppen a nyúl előtt ért célba. 

A nyúl fáradtan lefeküdt a fűre. 

A teknős odament a nyúl mellé, és elégedetten ezt mondta: 

- Egyszer az is célba ér, aki lassan jár. 

 


