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Før påfuglen fikk de store, flotte, fargerike halefjærne sine, var han en
ganske vanlig fugl. Litt større enn de fleste småfugler, men med vanlige fjær
som dekket kropp og vinger. Han likte å fly rundt i skogen, men var ikke helt
fornøyd med seg selv. Han ville så gjerne være fargerik og vakker. Påfuglen
så på blomstene og regnbuen og ønsket seg slike fine farger.

FORUT Barneaksjonen 2017/18 – tekst Morten Lønstad, bygger på en av Æsops fabler, Foto: Shutterstock

En dag var ønsket blitt så sterkt at han dro til gudinnen Juno og spurte om
hun kunne hjelpe. Gudinnen Juno smilte av påfuglen, men syntes han var en
hyggelig fugl. Juno ba påfuglen fortelle mer om hva han ønsket seg.
Påfuglen fortalte at han ønsket å bli den vakreste fuglen i verden, med en
lang hale med flotte fargerike fjær, som skulle være som et slep bak ham.
Til påfuglens store glede lovet Juno å oppfylle ønsket hans. Hun sa at
påfuglen måtte gi fra seg noe som betaling, men det ville ikke Juno fortelle
hva var. Hun sa at påfuglen bare skulle dra hjem og legge seg til å sove.
Da påfuglen våknet, var han forvandlet. Han hadde lange, flotte halefjær. De
var blå og grønne med et flott mønster. Det så ut som om fjærene var pyntet
med edelstener. Han kunne «sette opp» halen så den ble som en stor vifte.
Påfuglen ble så stolt at han begynte å gå som en konge. Han holdt hodet
høyt, med nebbet i sky og gikk stolt rundt på enga og viste seg frem for alle.
De andre fuglene kjente ham nesten ikke igjen. De så beundrende på den
lange vakre halen. Fasanene, som også har flotte halefjær, ble sjalu på
påfuglen, som nå var større og vakrere en dem.
Da alle i landsbyen hadde sett og beundret ham, ville han fly bort til neste
landsby og vise seg fram der. Men hvor mye han enn prøvde, så greide han
kun å ta noen få vingeslag før han dumpet ned på jorden igjen. Vingene hans
greide simpelthen ikke å bære den store, flotte halen. Han ble sjokkert og lei
seg og så misunnelig på den stolte ørnen som seilte langt der oppe på
himmelen. Han måtte innse at han hadde betalt med evnen til å fly fordi han
ønsket å bli så vakker.
Hør fortellingen som lydbok på forut.no/barn

