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Някога, било много отдавна, лъвът събрал войска. Извикал
всички животни и ги наредил, а най-накрай оставил магарето и заека.
После повикал мечката да прегледа войската и да каже дали добре е
подредил всичко. Баба меца дошла, минала покрай цялата войска,
поогледала всяка животинка, усмихвала се радостно на стройните
редици. Когато стигнала до края на редицата, видяла магарето, а до
него заека и избухнала в силен гръмогласен смях.

— Защо ми се смееш мари, посестримо мечко? — попитал
учуден лъвът. — Какво не харесваш в наредбата на войската ми? Не
съм ли добре строил и подредил войниците си? Ако не съм ги наредил
добре мари, посестримо, давам ти воля сама да ги подредиш, както ти
искаш.

— О, не, честити царю? — засмяла се мечката. — Аз не се смея
на твойта подредба. Аз не мога и толкова да ги подредя, ами се смея на
магарето и на заека. Защо и те са дошли и се наредили в твоята войска?
Какво ще правят те, ако ти започнеш война с някои наши врагове?
Магарето не може да носи пушка, нито пък да върти сабя. А заекът, как
може да стои срещу вражеските куршуми, как ще изпъчи гърдите си,
като ще му изхвръкне страхливото сърчице? Затова се смея, царю
побратиме.

— Не е така мари, посестримо мецо? — рекъл строго лъвът. — И
магарето, и зайчето ще ми потрябват, когато трябва да се бия с врага.
Магарето не може да стреля с пушката, не може да върти сабята, ама
затова пък ще реве като с тръба и ще събира войниците ми, когато ще
се разпръснат по долищата и ридищата. А зайчето ще служи за
пощальон, той бързо ще разнася моите заповеди по всичката войска. Е,
мецо, какво ще кажеш за това?

— Няма нищо да кажа, царю честити! — рекла мечката. —
Добре си го измислил и си се сетил за всички животни, като си им
намерил и работа според силите. Ти и затова си цар, защото си по-
голям, по-силен и по-умен от всички ни. Наистина и аз имам голяма
глава, но не съм умна като тебе.
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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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