
Midas
 Midas heeft de de god Bacchus een dienst bewezen en   
mag daarom een wens doen. Hij wenst dat alles wat hij 
aanraakt verandert in goud.  Hij is aanvankelijk erg 
tevreden met deze keuze… 
Welk probleem zal er denk je ontstaan?

1 Midas mirum donum accipit.

   Donum valde amat.

   Rex igitur laetus est et per regiam currit.

   Nunc mensam tangit.

5 Mensa aurea est!

    Nunc lectum tangit.

    Lectus quoque aureus est!

    Midas arma, columnas, muros tangit.

     Omnia in aurum mutat!

10 Tunc rex fessus est et cenare vult.

    Servi cibum et vinum ferunt.

    Midas edere incipit.

    Cibus statim in aurum mutatur!

    Midas bibere vult.

15  Vinum in aurum fusile mutat!

    Midas iratus est et servos tangit.

    Servos in aureas statuas mutat!

    Midas esurit et sitit.

    Nunc mirum donum odit.

    

Woorden

1. mirus-wonderbaarlijk, donum – geschenk, 
    accipit – (hij/zij) ontvangt

2. valde – zeer, amat – (hij/zij) houdt van

3. rex – koning, igitur – dus, laetus – blij, est – (hij) is, 
    per – door(heen), regia – paleis, currit – (hij) rent,
    et – en

4. nunc – nu, mensa – tafel, tangit – (hij/zij) raakt aan

5. aureus – gouden, van goud, est – (hij/zij) is

6. lectus – bed

7. quoque – ook

8. arma – wapens, columna – zuil, murus – muur

9. omnia – alles, mutat – (hij/zij) verandert 
    aurum – goud

10. tunc – dan, fessus – vermoeid, cenare – eten, 
      vult – (hij/zij) wil
11. servus – slaaf, cibus – voedsel, vinum – wijn, 
      ferunt – (zij) brengen 
12. edere – eten, incipit – (hij/zij) begint

13. statim – onmiddellijk, mutatur – wordt veranderd

14. bibere – drinken

15. fusile – vloeibaar

16. iratus – boos

17. statua – standbeeld

18. esurit – (hij) heeft honger,  sitit – (hij) heeft dorst

19. odit – (hij/zij) haat

  Vraag

  De wens van Midas bleek uiteindelijk een verkeerde keuze. 
  Welke wens zou jij doen die wél positieve gevolgen heeft voor jou en je omgeving?


