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Заю Баю срещнал Ежка и му рекъл:
— Добра среща, кривокрачко!
Ежко Бежко отговорил:
— Добра среща, присмехулко! Криви ми са краката, но са по-

бързи от твойте.
— По-бързи ли? — рекъл Заю. — Хайде да се надбягваме!
— Бива, Зайо. Но почакай да отида вкъщи. Ей сега ще се върна и

ще се надбягваме.
Отишъл Ежко вкъщи. Казал на брата си:
— Ще се надбягваме със Зая Бая.
Брат му рекъл:
— Стой, не думай, братко! Де можеш надбяга тоя бързокрачко!
А Ежко отвърнал:
— Той е бързокрачко, аз съм остроумко. С ум ще го надбягам.

Ела с мене в полето! Ти ще ми помагаш и ще правиш каквото ти кажа.
Стигнали до една нива. Заю чакал на другия край на нивата.

Ежко казал на брата си:
— Видиш ли тая бразда? Скрий се тука! Ние със Зая ще се

втурнем от другия край на браздата. Когато той хукне силно, аз ще се
върна, откъдето сме тръгнали. Щом Заю доближи, ти изскочи и кажи:
„Ехе, Заю, кривокрачко те превари!“ Той няма да ни разпознае и ще
помисли, че съм аз.

Скрил се Ежковият брат в браздата. А Ежко и Заю хукнали да се
надбягват от другия край. Засилил се Заю. Ежко се върнал назад и се
скрил в браздата.

Стигнал Заю накрай нивата. Изскочил Ежковият брат и казал:
— Ехе, Зайо, кривокрачко те превари!
— Чудно нещо! — рекъл Заю. — Как си ме преварил! Но аз не се

давам. Хайде пак да се надбягваме!
— Хайде!
Хукнали да се надтичват. Ежковият брат се върнал назад и се

скрил в браздата. Стигнал Заю на другия край. Засмял се Ежко
насреща му и рекъл:

— Ехе, Зайо, кривокрачко пак те надпревари!
— Чудно нещо! — рекъл Заю. — Тъй юнашки тичах и пак не

сполучих! Но трети път ще те изпреваря. Хайде пак да тичаме!
— Хайде!
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Хуква Заю. Тича като вятър. Но братът на Ежко отново го среща.
— Пак те надпреварих, Зайо.
Засрамил се Заю.
— Съгласен ли си още един път да се надбягваме, Ежко?
— Съгласен съм.
Хукнал Заю. Пресрещнал го Ежко и му рекъл:
— Как си, бързокрачко?
— Не ме питай, братко — отговорил Заю и се скрил в гората.
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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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