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През един горещ летен ден Кума Лиса погнала дългоухия заек и
го гонила до градинския кладенец. Щом стигнал кладенеца, заекът се
засилил и прехвърчал като птица над него. Кума Лиса мигом решила да
направи и тя заешки скок, но наместо отвъд — тупнала в кладенеца.
Кладенецът бил дълбок и лисицата не смогнала да се измъкне.
Затънала до шия в студената вода и затреперила. По едно време откъм
гората се задал брадатият козел, умната глава. Върви към кладенеца,
брадата си поклаща, рогата си върти.

— Какво правиш там? — надникнал козелът в кладенеца.
— Къпя се в прохладната вода. Градинарят ми е приятел, а пък

слънцето пече много — отвърнала лисицата.
— А водата става ли за къпане? — попитал козелът. — Не е ли

мокра?
— Чудо! — извикала лисицата и си потопила главата.
— И аз ще скоча при теб — рекъл козелът.
— Скочи, но внимателно, да не размътиш кладенеца!
Брадатият козел се бухнал надолу с главата и цамбурнал в

кладенеца.
Кума Лиса заврещяла:
— Ай, ай, ай! Цяла ме изцапа! Напръска ми кожухчето с кал! Тъй

ли се скача?
— Ами как? — попитал козелът.
— Ще ти покажа, ако ми помогнеш да изляза от кладенеца.

Изправи се на задните си крака!
Козелът се изправил, а Кума Лиса започнала да се катери по

гърба му, по рогата му, докато се измъкнала от кладенеца.
— Сбогом, глупчо! — размахала лапичката си лисицата.
— Как тъй, аз съм умна глава! — оскърбил се козелът.
— Ако беше умна глава, нямаше да си сега в кладенеца! —

извикала Лисана и побягнала.
Козелът останал в кладенеца и стоял три дни. На четвъртия

пристигнал градинарят, вързал го за рогата с едно въже и го измъкнал
навън.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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