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Най-хубаво
е у дома!

– Йози, докога ще се излежаваш? – намръщи се мама Зайка. –
Хайде, ставай! Защо трябва непрекъснато да ти повтарям
да си оправяш стаята? Погледни колко е разхвърляно! Трябва
да разтребиш, трябва да направиш сутрешна гимнастика!
А ти дори още не си се измил! – ядосваше се мама. – Дойде ми
до гуша!

– И на мен ми дойде до гуша! – кресна Ӝ в отговор
зайчето Йози. – Ти си най-лошата майка на света!
Само мърмориш! Ще отида да живея у приятелите си!
Мустачките на сестричката му Марта затрепериха.
Мустачките на сестричката му Мира също затрепериха.

Но мустачките на мама Зайка даже не трепнаха.
– Добре – рече тя съвсем спокойно. – И кои
са тези твои приятели?
– Съселката Лара, язовецът Рафи и катеричката
Фипси – заизрежда Йози. – И братовчедът Пепи…
– Аха! Разбрах – рече мама Зайка. –
И предпочиташ да живееш при тях?
– Много ясно! У тях всичко е
много по-хубаво, отколкото тук! –
тросна се сърдито Йози.

Той тутакси стегна раничката
си и отпраши, без да каже довиждане.
Очите на зайчето Марта се наляха
със сълзи. Очите на зайчето Мира – също.
– Не се плашете – успокои ги мама Зайка. –
Само почакайте. Сигурна съм, че Йози съвсем
скоро ще се върне у дома.

