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КОТКА И МИШКА

В един голям хамбар мишките си скачали и играели на воля, без да им пречи никой. Но веднъж една
котка минала покрай хамбара, подушила мишките
вътре и доволно облизала мустаци:
– Ммм, как вкусно мирише! Добре ще си похапна
тази вечер! – помислила писаната и завъртяла опашка.
Вечерта се промъкнала на пръсти в хамбара и сграбчила едно от безгрижно разхождащите се мишлета.
Другите, като видели това, бързо се мушнали в дупките си и уплашени притаили дъх.
– Какво е това нещо, мамо? – попитало разтреперано едно малко мишленце.
– Това е най-страшното чудовище, детето ми. Нарича се котка. Досега в нашия дом беше спокойно,
но сега всички трябва много да се пазим! – казала
майката.
А котката лапнала уловеното мишле и започнала
да дебне за следващата жертва. Но мишките не излизали от дупките си и писаната напразно се въртяла и
чакала.
– Трябва да измисля някаква хитрост! – рекла си тя.
На тавана на хамбара висяла дървена кука. Покатерила се котката горе и се провесила на куката като
умряла. Нито диша, нито шава. Мишките се спотайвали, ослушвали и като не чули повече котешки стъпки,
се успокоили. Най-храбрата и мъдра от тях предпаз6

ливо надникнала от дупката, видяла провесената от
куката котка и поклатила глава:
– Ех ти, писано-хитрано!... И на торба да се престориш, вече знаем какво кроиш и пак ще се пазим
от теб!
Поука: Човек може да си спести много неприятности, ако се учи от грешките си и не вярва на измамници.
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КУЧЕ, ПЕТЕЛ И ЛИСИЦА

Сприятелили се кучето и петелът и тръгнали да си
търсят късмета по белия свят. Пътят им минавал през
една гора и там ги заварила нощта.
– Хайде да се качим на това голямо дърво и там да
преспим! – предложил петелът.
– Ти се качи, че можеш да хвърчиш, а аз ще се мушна долу в хралупата! – рекло кучето.
Заспали двамата приятели, но през нощта петелът
изкукуригал, защото така бил свикнал, докато живеел в селото. Чула гласа му лисицата и дотичала до
дървото.
– Хей, петльо, много хубаво пееш! Слез долу да те
прегърна, че огласи гората с хубавия си глас! – викнала Лисана.
– Ще сляза, Лиске, но първо трябва да се събуди
вратарят, който спи в хралупата. Само той може да
ми отвори вратата да дойда при теб!
Лисицата надникнала в хралупата, но в този миг
разбуденото от гласовете им куче се хвърлило върху
нея и направило кожуха є на парчета.
Поука: Приятел в нужда се познава!
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ВЪЛЦИ, ОВЦЕ И ОВЕН

Овцете в едно село живеели мирно и кротко в кошарата си. А около оградата обикаляли кучета и гонели вълците надалече. Ядосвали се вълците, че не могат да стигнат до овцете, и решили да си послужат с
хитрост. Изпроводили пратеници при овцете уж да
сключат “вечен мир”.
– Ние винаги сме ви харесвали много – започнал
един от вълчите пратеници, – но кучетата са причината да не ни обичате.
– Добре ще бъде да убием всички кучета и да заживеем заедно в мир – добавил друг вълк.
– Да, съгласни сме – изблеяли две овце. – И на нас
са ни омръзнали тези все лаещи кучета!
– Не! Не трябва да го правим! – отсякъл обаче един
стар овен.
– Защо? Защо? Нека да сключим мир с вълците и
да заживеем спокойно. За какво ще са ни тогава кучетата? – заблеяли една през друга овцете.
– Защото – изправил глава старият овен – дори когато кучетата ме пазят, не съм спокоен, докато вълците обикалят наоколо. А представяте ли си какво ще
бъде, когато останем насаме със зверовете?
Поука: Човек не бива да изоставя приятелите си,
заслепен от лъжите на враговете си!
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ПЪТНИЦИ И ГАРВАН

Тръгнали веднъж селяни на пазар. По пътя един от
тях видял черна птица върху дърво край пътя и се провикнал:
– Вижте, вижте, хей там гарван с едно око!
– Леле, бързо да се връщаме. Гарван с едно око е
лошо предзнаменование! – обадил се друг.
– Я не приказвайте врели-некипели – троснал се
трети. – Как може гарван, който не може да предвиди
собственото си ослепяване и да се опази, да предскаже бъдещето на други!
Поука: Никой не вярва на хора, които собствените си работи не могат да подредят, а съветват
другите!
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ЛЪВ, МЕЧКА И ЛИСИЦА

Тръгнали лъвът и мечката заедно на лов и издебнали една сърничка. Нахвърлили се зверовете върху
плячката си и я повалили на земята. Но вместо да си я
поделят, започнали да се карат кой да я вземе. И се
сбили. Видяла лисицата, скрита в храсталака, как са
се вкопчили в битка лъвът и мечката и изчакала да капнат от умора и двамата. Тогава тихо се промъкнала и
отмъкнала сърната.
– Ех! – изпъшкала мечката, като гледала изчезващата плячка. – Колко сме глупави, Лъвчо! Толкова
сили хвърлихме, а сега лисицата ще пирува!
Поука: Когато двама се карат, трети печели!
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