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      една далечна гора сe търкаляло бобено зърно. 

Веднъж покрай него минал малък мишок. 

„Я виж ти! Колко е голямо и издуто това 

зърно!“ – възкликнал той.

В

В гората живеел един вечно гладен Лисан. 

Той си мечтаел да изяде някой едър и дебел заек. 

„Е, и този ще ми стигне!“ – казал си 

Лисан, щом видял мъничкия мишок. 

Веднага изскочил от храстите и го подгонил. 

Изплашеният мишок хукнал да бяга, но здраво стискал 

вечерята с предните си лапички.





Само че в гората 
имало и

Паднал в нея мишокът. 
Скочил след него и рижият Лисан.

една

голяма
дупка!





– Ама че си лош! – 

промърморил недовол-

но Лисан. – Защо не ми 

дадеш да те изям като 

всички други?!

– Това твоето не е 

живот. Цял ден подскачаш 

от лешник на лешник и от 

корен на корен. Така че на-

право ще си късметлия,  

ако А-А-З те налапам!

– Работата е там – про-

шепнал мишокът, – че 

нямам особено желание да 

бъда изяден!

– Заяждаш ли се с мен?
Възразяваш ли ми? 

Та това не е 

толкова страшно!

– Е, може и да е така, 

само че аз обичам  

скромния си живот!



– Значи ти... 

ще ме изядеш?
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