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Един странен роднина

Малката зебра беше много любопитна и по цял ден 
задаваше въпроси на майка си.

– Защо само ние имаме дреха на ивици? – попита 
веднъж тя.

– Има и други животни с дреха на ивици, но те не са 
черно-бели като нас. Имат различни цветове и живеят 
в далечни земи.

Малката зебра никога не беше пътувала в далечни 
земи и познаваше само жирафите и газелите, които също 
като зебрите живееха в саваната. 

И майка ѝ никога не беше пътувала и не беше 
виждала други животни с ивици, но знаеше, че 
съществуват – в гъстите африкански гори живее окапи, 
а отвъд морето, в азиатските гори, живее тигър – силен, 
хищен, по-опасен дори от лъвовете.

– Аз пък искам да имам дреха на петна като 
жирафите! – тропна с краче малката зебра.

– А може би искаш и техния дълъг врат? – подкачи я 
мама.
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– Не, дългият врат не ми трябва... Макар че сигурно е 
удобно, когато искаш да достигнеш крехките листа 
по върховете на дърветата...

– Не разбираш, детето ми. Искаш петна като на 
жирафите, но нашите ивици ни помагат да се крием сред 
тревите от хищниците – каза майката.

– А всички зебри ли имат ивици?
– Да. Ако срещнеш животно с ивици като нашите, 

значи ни е роднина.
– Онова животно там също ли ни е роднина? – посочи 

малката зебра.
Майката се обърна и подскочи от изненада. Странното 

животно наистина беше на ивици точно 
като техните, но не беше зебра.

Двете зебри го приближиха 
предпазливо. О! Това беше 
автомобил! Но не беше опасен. 
В него се возеха хората, които се 
грижеха за животните в саваната. 
За да не ги плашат, бяха изрисували 
автомобила си с ивици – също 
като на добрите зебри. 

Тими предпазливо подаде носле от леговището. 
Майка му отиде на лов и му заръча да стои тихо и 

да не излиза навън. Тими, разбира се, обеща и наистина 
искаше да послуша майка си, но му беше скучно да седи 
сам.

– И аз искам да ходя на лов – каза си леопардчето. – 
Сигурно е много интересно!

То внимателно подуши въздуха, направи крачка 
напред, а после – още една, но спря. В тревата пред него 
нещо мърдаше.

– Я, какво е това? – зачуди се Тими и предпазливо 
приближи.

Какви ли бяха тези червеникавокафяви пътечки, които 
се движеха? О, мравки! Стотици мравки, които бягаха от 
разрушения си мравуняк. Ама че суматоха! 

И докато гледаше изумено бягащите мравки, на Тими 
му се стори, че някой наблюдава него. Обърна се рязко. 
Нямаше никого. Никого ли? В тревата лежеше странно 
животно. Или... или по-скоро топка.

Леопардчето Тими
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