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Шегата на макаците

Край една река в Япония живееше стадо макаци – 
много умни маймуни, които обичат да имитират 

това, което правят други животни или хора. Така 
най-възрастният макак, който дълго време беше живял 
близо до едно човешко село, се беше научил да мие 
плодовете, преди да ги яде. Всеки път, като откъснеше 
плод, той отиваше до реката да го измие. 

Един ден, докато скучаеха и се чудеха какво 
да правят, два млади макака видяха стареца да крета 
към реката с панер, пълен с плодове.

– Еха! Виж! – сръга другаря си единият от 
младоците и намигна. – Хайде да си направим шега 
с дядо!

– Хайде! Да се скрием и да вземем плодовете, 
които измие.

Така и направиха. Приближиха се тихомълком 
до стареца и се скриха зад един голям камък.

Старият макак изсипа плодовете на брега и започна 
да ги мие. Но нали беше стар и недовиждаше, заедно 
с измитите плодове слагаше в панера и обли камъни. 
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Палавниците намериха един заострен клон, 
набождаха плодовете с него, измъкваха ги от панера 
и ги заменяха с камъни. 

Ама че се изненада старият макак, когато се опита 
да захапе една сочна ябълка, а тя се оказа твърд камък! 
Той се огорчи много, а пакостниците чак сега разбраха 
какво са направили и се засрамиха.

– Пошегувахме се, дядо! Извинявай! – помолиха те 
и върнаха на стареца истинските плодове.

Дядо им ги обичаше много, 
бързо им прости и им даде 
по една голяма ябълка. 
После тримата седнаха един 
до друг на брега и сладко 
захрупаха.

Къде изчезват 
портокалите?

Тенчи живееше в Тибет. Той беше още малък, 
но имаше голяма мечта – да си има домашен 

любимец, но не какъв да е, а малка червена панда. 
Тези панди са дребни, пухкави и приличат на мечета 
с дълги раирани опашки.

Мама и тате няколко пъти обясняваха на Тенчи, 
че пандите са свикнали да живеят на свобода по 
дърветата и няма да се чувстват добре, затворени 
в къща, но момчето не отстъпваше.

За да го успокоят, му подариха кученце, но Тенчи 
продължаваше да си мечтае за панда, която да гушка 
и да гали. 

За да не мисли все за това, той реши да помага на 
зарзаватчията в селото. Работата му не беше трудна – 
трябваше да разнася по домовете поръчаните плодове 
и зеленчуци.

Тенчи вършеше добре работата си и сякаш забрави 
за пандата! 
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