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Кумба беше най-най-доброто жирафче на света. Тя играеше с всички, 
усмихваше се на всички, беше весела и мила. Кумба никога не изоставяше 

приятелите си в беда и винаги беше готова да им помогне.

Жирафчето се протягаше 
чак до върха на дърветата, 
за да откъсне най-крехките 
листенца за зебрата Ру.

Успяваше дори да развърже 
хобота на слончето Сими, 
когато то го заплиташе 

на възел.

Возеше на гърба си малкия 
гепард Фюри, когато Фюри 

беше уморен. 

Специално за жирафчето Кумба
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Приятелите на Кумба много я обичаха и се чудеха как да ѝ благодарят. 
Затова един ден решиха да я изненадат със специален подарък, 

но не можеха да измислят какъв да е той. — Аз измислих! — извика най-сетне 
зебрата Ру. — Ще и' направим пай 

от крехки листа на акация.

Но без помощта на Кумба никой 
не можеше да стигне до най-вкусните 

листа на върха на акациите. 
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Но цветният прашец погъделичка 
гърлото на слончето и то се разкиха.

АПЧИХУУУ! АПЧИХУУУ!

Слончето кихаше много силно 
и цветята се разпиляха.

Тогава слончето Сими 
предложи нещо интересно.
— Ще подарим на Кумба 

много красив букет цветя.

Сими обиколи навсякъде, 
набра най-пъстрите цветя 
и направи огромен букет. 

Всички се отчаяха. Тъкмо решиха, че никога няма да намерят специален подарък 
за жирафчето, когато гепардът Фюри изведнъж подскочи:

— Сетих се какво да направим! Кумба ни помага всеки ден, нали? 

Хайде тогава ние да отделим един цял ден специално за нея! 

Речено-сторено.


