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БЕНЖАМЕН ЛАКОМБ

СЕБАСТИЕН ПЕРЕЗ





Всички имаме майки. Те ни лекуват, когато сме болни, и 
ни се карат да се обличаме, когато е студено.

Но какво означава да бъдеш майка? Лесен въпрос, на кой-
то всеки може да даде собствен отговор. Има толкова от-
говори, колкото са и начините да бъде отгледано дете. А 
дали всички са еднакво полезни?

Дали Мама Кошута, Мама Кукувица и моята единствена 
и неповторима Мама отглеждат децата си по един и същи 
начин?

И ако не е така, коя е най-добрата мама на света?
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МАМА КОШУТА

Когато Мама Кошута роди едничкото си малко, тя знае, 
че отвсякъде го дебнат опасности.

То едва се държи на тънките си крачета и хищниците 
всеки миг могат да го схрускат на една-две хапки. Ето защо 
Mама Кошута повече от всичко държи на сигурността. 
Никой не трябва да го открие! Щом намери идеалното 
скривалище, тя настанява там рожбата си. Идва при мал-
кото само за да го накърми. То лежи, без да мърда, и се при-
съединява към другите от рода чак когато може да бяга и 
да скача.

Не е ли кошутата най-добрата мама на света?
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МАМА КУКУВИЦА

Мама Кукувица чудесно разбира какво може да прави и 
какво – не. Така че, за да не станат малките ѝ невъзпита-
ни, предпочита да ги повери на някой, който знае как да ги 
отгледа.

След като направи задълбочено проучване, прехвърля 
товара си на някоя майка за пример, като използва случая 
да изхвърли от гнездото едно от нейните яйца. Убедена, че 
другата птица няма да забележи нищо, Мама Кукувица сна-
ся яйцето си на освободеното място и пожелава на малко-
то си щастливо бъдеще.

Дали Мама Кукувица е най-добрата мама на света?
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МАМА ЛЕБЕД

Ако на света има майка, изцяло отдадена на семейството 
си, това е Мама Лебед. След като e мътила яйцата си ден и 
нощ, тя внимателно наблюдава как малките се измъкват 
от черупките и смело напускат родното гнездо. Винаги е 
готова да ги приюти под нежното си крило и топлата си 
перушина. Разхожда ги на гърба си или ги води по водната 
диря, която е проправила във водата. Със силния си клюн 
постоянно е готова да прогони нахалните хищници.

После заедно с Татко Лебед всички политат към други 
континенти и остават заедно до следващата пролет, ко-
гато порасналите лебедчета ще открият любовта и на 
свой ред ще се превърнат в грижовни родители.

Дали пък Мама Лебед не е най-добрата мама на света?
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МАМА ЗАЙКА

Мама Зайка скубе козина от корема си не от суета. Пър-
во изкопава леговище, където настанява малките зайчета 
далеч от всякакви заплахи. После се грижи за удобството 
им. Бебетата се раждат слепи и голи, а тя не иска да на-
стинат. Ето защо застила леговището с меката си топла 
козина. E, може да ѝ стане по-студено или да я хване хрема, 
но тя поема риска заради децата си.

Мама Зайка има всички шансове да спечели състезанието 
за най-добрата мама на света.





На нашите майки Лидия и Мишел
Бенжамен Лакомб и Себастиен Перез




	Enthusiast_Nai-dobrata-mama-na-sveta_1st-cover
	Enthusiast_Nai-dobrata-mama-na-sveta_Body-small.pdf
	Enthusiast_Nai-dobrata-mama-na-sveta_4th-cover

