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Хитрата мързелана

Ловът в гората е трудна работа! Трябва да обикаляш, 
да се криеш, търпеливо да дебнеш плячката си, 

без да си сигурен, че ще успееш да я уловиш. 
Така си мислеше една мързелива лисица и 

предпочиташе да гладува, вместо да ходи на лов.
Тя се хранеше с остатъци от плячката на други 

животни. Но тези остатъци хем бяха малко, хем често 
не бяха по вкуса ѝ. 

Въпреки това тя си живееше така, докато един ден 
попадна на една малка ферма в края на гората. 
В кокошарника на фермата живееха толкова глупави 
кокошки, че щяха да се оставят да ги улови много 
лесно.

Вечерта лисицата се промъкна в кокошарника, 
грабна една от кокошите и се върна в гората, без никой 
да я забележи. „Добре мина! – помисли си опашатата 
мързелана. – Значи утре вечер мога да се върна пак!“ 
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Наистина всичко беше минало добре – лесният 
лов ѝ хареса и още на следващата вечер лисицата пак 
прескочи оградата. Така тя започна да се връща във 
фермата всеки ден.

Мина известно време и фермерът забеляза, 
че кокошките му намаляват. Той се ядоса и си взе куче, 
което да пази фермата и кокошарника от неканени 
гости. 

Следващата вечер лисицата тръгна спокойно към 
фермата, без да подозира каква изненада я 

чака, но когато прескочи оградата, 
я посрещна бесен кучешки лай.
Кучето се хвърли към нея 
и тя хукна презглава към гората. 
Едва успя да отърве кожата си!

От този ден нататък хитрата 
мързелана дори и не си помисляше 
да доближи фермата. 

Замръзналата река

Гру беше малко глиганче с райета по гръбчето, 
къси крачета с копитца и завъртяна къса 

опашчица. Той още сучеше от мама, затова рядко се 
отделяше от нея, но и без това още не му разрешаваха 
да се разхожда сам. 

Когато първият сняг покри гората и земята 
замръзна, на глиганите им стана трудно да си 
намират храна. Затова решиха да прекосят цялата 
гора и да стигнат до нивите в другия ѝ край. Цялото 
стадо пое на път. Това никак не се хареса на Гру. 

Късите му краченца бързо 
се уморяваха, а пътят беше 
дълъг и труден. На места 
беше хлъзгав, трябваше 
да заобикаля паднали 
дървета и да внимава 
да не пропадне в 
някоя дупка. 
На пътя на стадото 

се изпречи замръзнала 
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