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Три мравки-черноглавки настригали вълна от гъсеници, изтъкали
си три торбици, па ги преметнали на черните си гърбици, окачили си
три кратунки от чунки, накитили се с три китки от маргаритки,
вдигнали три сопи от конопи и тръгнали за снопи.

Но сред пътя им се явило ужасно страшило — една лоша гъска,
която взела да съска.

Уплашили се тогава трите мравки-черноглавки, хвърлили трите
торбици от гъсеници, трите кратунки от чунки, трите китки от
маргаритки и трите сопи от конопи и се окопали във дълбоки окопи.

Ала гъската видяла край пътя във канала едно голямо корито със
жито, па се спряла и след като едно зрънце изяла, отишла на близката
речица да пие водица.

Станали тогава трите мравки-черноглавки, преметнали на
черните си гърбици трите торбици от гъсеници, окачили си трите
кратунки от чунки, накитили се с трите китки от маргаритки, вдигнали
трите сопи от конопи и тръгнали пак за снопи.

Ала гъската се била вече напила и пак тичала към тях със всичка
сила.

Уплашили се тогава трите мравки-черноглавки, хвърлили трите
торбици от гъсеници, трите кратунки от чунки, трите китки от
маргаритки и трите сопи от конопи и пак се окопали във дълбоки
окопи.

Ала гъската видяла пак на пътя във канала голямото корито с
жито, па се спряла и като още едно зрънце изяла, отишла пак на
близката речица да пие водица.

Станали тогава трите мравки-черноглавки, преметнали на
черните си гърбици трите торбици от гъсеници — и тъй нататък, и тъй
нататък, доразкажи приказката ти, но бъди кратък и я свърши, щом
гъската изяде всичкото жито от голямото корито.
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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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