
REVEN SOM MISTET HALEN 
 
Reven gikk en gang i en felle, og kom seg bare løs ved å bite av seg halen, som satt fast i 
revesaksen. Først var han så lettet over å være fri rev igjen, at han brydde seg lite om at han 
nå bare hadde en halestump, men siden begynte han å tenke på at de andre sikkert syntes han 
så rar ut.  
 ”Jeg skulle ønske jeg var død, heller enn å se slik ut,” sa han til seg selv. ”Alle de 
andre ler nok av meg.” Da fikk han en god idè. Han sammenkalte alle revene i skogen til et 
viktig møte. Da de andre hadde satt seg – alle sammen med sin buskete hale pent krøllet 
fremover rundt potene – tok Mikkel ordet: 
 ”Dere lurer vel på hvordan jeg klarer meg uten hale? Dere vil kanskje ikke tro det 
straks, men sannheten er at jeg føler meg meget bedre til mote nå enn før. Jeg kan løpe 
fortere, jeg behøver aldri bry meg med å få vemmelige borrer ut av halehårene – og jeg kan 
ikke bli fanget i en revesaks èn gang til. Hvis jeg ikke hadde opplevet det på kroppen selv, 
ville jeg nok ikke trodd det var en fordel, jeg heller, men når dere tenker dere om, må dere 
innrømme at en slik hale er bare en ekstra bør å bære på, stygg og ubekvem. Det er underlig at 
vi rever har holdt ut med den så lenge! 
 Jeg foreslår at alle sammen kutter av seg halen. Det kommer til å forandre hele 
revelivet!” 
 Da han var ferdig, var det en gammel rev som reiste seg, og sa: 
 ”Jeg tror nå det, jeg, at du ville ikke stå der og foreslå slikt hvis du selv hadde et aldri 
så lite håp om å få tilbake din egen hale!” 
 
I slike tilfeller taler vi om ”å gjør en dyd av en nødvendighet”. 
 
 

Fra ”Æsops fabler” 


