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Ш Шарл
Перо

КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ

Един мелничар имал трима сина, на които оставил в на-
следство своята мелница, магарето и котарака си. Големият 
взел мелницата, вторият – магарето, а най-малкият получил 
само котарака.

– Братята ми могат да печелят честно хляба си, като обе-
динят сили – не можел да се примири с мизерния си дял той. 
– А аз явно ще умра от глад.

Котаракът, като чул тези думи, се обадил с важен глас:
– Не скърбете, господарю мой, трябва само да ми намерите 

торба и да ми поръчате чифт чизми, за да мога да ходя из тръ-
наците, и ще видите, че вашият дял не е толкова лош, кол-
кото си мислите.
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Мелничарският син не повярвал много на котарака, но се 
хванал за думите му като удавник за сламка и изпълнил же-
ланието му.

Котаракът нахлузил чизмите, преметнал торбата през рамо 
и поел към една ливада. Сложил в торбата трици и треви и се 
проснал като мъртъв да чака някой млад и неопитен заек. 
Едва полегнал и един заблуден заек влязъл в торбата. Кота-
ракът бързо дръпнал връвта и го уловил. След това отишъл в 
двореца и пожелал да се срещне с краля. Щом го отвели в по-
коите на Негово величество, той направил дълбок поклон:

– Приемете, кралю, този заек, който маркиз Дьо Карабас 
(така му хрумнало да нарече господаря си) ме натовари да 
ви поднеса.

Друг път котаракът уловил в торбата си две яребици и пак ги 
занесъл на краля. Така в продължение на три месеца хитри-
ят котаран носел дивеч на краля уж от улова на господаря си.
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Един ден научил, че кралят ще излезе на разходка край ре-
ката с дъщеря си – най-красивата принцеса на света, и казал 
на господаря си:

– Ако послушате съвета ми, благоденствието ви е осигу-
рено. Само се изкъпете в реката там, където ви посоча, а ос-
таналото оставете на мене. 

Мелничарският син последвал съвета на котарака си. До-
като момъкът се къпел, оттам минал кралят и котаракът се 
развикал с все сила:

– Помощ! Маркиз Дьо Карабас се дави!
При тези викове кралят надникнал навън и щом познал 

котарака, който толкова пъти му носел дивеч, заповядал на 
стражите да се притекат на помощ на маркиза. 

Докато измъквали бедния селянин от реката, котаракът 
разказал на краля, че крадци откраднали дрехите на гос-
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подаря му. А всъщност хитрецът ги бил скрил под един 
камък.

Кралят веднага наредил да донесат за маркиз Дьо Ка-
рабас най-хубавите дрехи от гардероба му. А тъй като фи-
ните дрехи подчертали красотата на мелничарския син, 
принцесата се влюбила в него.

Кралят поканил маркиза да се качи в каляската и да се 
поразходят, а котаракът забързал напред. 

Срещнал селяни да косят трева в една ливада.
– Добри ми косачи – извикал им той, – ако не кажете на 

краля, че тази ливада е на маркиз Дьо Карабас, ще ви на-
кълцам на кайма.
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Кралят не пропуснал да запита косачите чия е ливадата, 
която косят.

– На маркиз Дьо Карабас – отвърнали те, понеже се стре-
снали от заплахата на котарака.

През това време хитрият котарак, който все така бързал 
напред, срещнал жетвари и им рекъл:

– Хей, жетвари, ако не кажете, че тези нивя са на маркиз 
Дьо Карабас, ще ви накълцам на кайма.

Кралят, разбира се, попитал чии са тези ниви.
– На маркиз Дьо Карабас – отвърнали жетварите.
Котаракът, който бързал напред, казал същото на всички, 

които срещнал, и кралят се удивил от богатството на маркиза.
Накрая хитрият котарак стигнал до един замък, чийто 

господар бил човекоядец. Всъщност той притежавал всич-
ки земи, през които минал кралят. Котаракът пожелал да се 
срещне с него.

– Увериха ме – казал му той с поклон, – че имате дарбата 
да се превръщате във всяко животно и сте можели да се пре-
образите в лъв или слон.

– Вярно е – отсякъл човекоядецът и на мига се превърнал 
в лъв.

Котаракът така се изплашил, че тутакси се метнал на улу-
ка. Слязъл чак когато видял, че човеко ядецът е приел пре-
дишния си вид.

– Уверяваха ме още – казал той, – че можете да се превръ-
щате и в съвсем дребни животни. Например в плъх или миш-
ка. Но това ми се струва невъзможно.

– Невъзможно ли? – ревнал човекоядецът и се превърнал 
в мишка. 
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Още щом я зърнал, котаракът се хвърлил върху нея и я 
изял.

През това време кралят пожелал да се отбие в прекрасния 
замък. Котаракът посрещнал каляската, поклонил се дълбо-
ко и рекъл:

– Добре дошли в замъка на маркиз Дьо Карабас!
Всички влезли в голямата зала, където открили прекрасна 

трапеза – човекоядецът я бил наредил за приятелите си, ко-
ито трябвало да го посетят същия ден. Те обаче видели кра-
ля и не посмели да дойдат. А самият крал бил толкова оча-
рован от маркиз Дьо Карабас и така възхитен от богатствата 
му, че след петата наздравица казал:

– Господин маркиз, искате ли да ми станете зет?
Маркизът приел оказаната му чест и още същия ден се 

оженил за принцесата. Котаракът станал виден благородник 
и вече гонел мишките само за развлечение.
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Щ
МАЛКОТО ПАТЕ

На зелената поляна до синьо поточе лежеше малко паче 
яйце. Дори кукувицата не знаеше откъде се беше взело и кой 
го бе снесъл. Навярно това можеше да каже само слънцето, 
защото то виждаше всичко отгоре.

И ето един ден от яйцето се излюпи малко патенце. То се 
отърси и веднага се запъти към поточето, за да се изкъпе.Там 
се огледа във водата и си каза: „А, значи така изглеждам!“

Малкото пате растеше и се наблюдаваше в огледална-
та повърхност на потока. Отначало му пораснаха пухкави 
перца. После те станаха големи и гъсти. Тогава патенцето 
си помисли: „Зная добре как изглеждам, но въпреки това не 
зная какво съм всъщност.“ 

И то реши да намери някой, който да му каже.
На дъното на потока плуваха безброй малки рибки. Па-

тенцето бързо потопи глава във водата, но не успя да ги по-
пита, защото уплашените рибки се разбягаха.

Патето се появи отново над водата, пое си въздух, отърси 
перушината си и видя една върба.

– Можеш ли да ми кажеш какво съм? – попита я.
Тя го погледна уморено и каза:
– Ти си някакво животно, а животните са най-различни. А 

сега ме остави на мира. Искам да спя.

Изолде
Щарк
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– Извинявай! – каза патето. То беше разочаровано, защото 
не беше научило нищо ново. – Навярно трябва да питам ня-
кой друг.

Наоколо нямаше никакво животно. Патето погледна към 
един камък, който се подаваше над водата. Там се зеленее-
ше една жаба. Тя беше затворила очи и се печеше на слънце-
то. Зарадвано, патето се обърна към нея и се изкашля. Жаба-
та примигна уплашено и с един скок се намери във водата.

Държането на жабата учуди малкото пате. То постоя още 
няколко минути на брега и заплува надолу по потока.

След малко видя един щъркел и го попита:

– Извинявай! – каза патето. То беше разочаровано, защото 
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– Знаеш ли какво съм?
– Знам, разбира се, ти си водна птица – отвърна щъркелът.
– Благодаря за сведението.
– Няма нужда. Това го знае всеки щъркел.
„Аз съм водна птица, аз съм водна птица!“ – радваше се 

патенцето и пляскаше с крилца. Изведнъж до него се чу:
– Не дрънкай глупости. Ти си един вкусен обяд.
Изплашено, патенцето се обърна и видя една лисица, ко-

ято лакомо се облизваше.
– Много добре знам какво съм. Аз съм водна птица.
– Това ми е напълно безразлично. За мене ти си един вку-

сен обяд. А сега излез от водата, за да те изям.
Патенцето се уплаши не на шега и бързо заплува нататък. 

„По дяволите!“ – само това достигна до него от думите на 
лисицата. То беше съвсем объркано и не знаеше кому да вяр-
ва – на щъркела или на лисицата. 

Кой бе казал истината?
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Ю Виктор 
Юго

ЕСМЕРАЛДА

Есмералда танцуваше, въртеше се и се носеше като ви-
хър върху стар персийски килим, проснат небрежно по сре-
дата на площада. С двете си бели ръце подхвърляше дайрето 
високо над главата си, а после го улавяше и биеше по него 
в такт с мелодията. Най-после девойката спря запъхтяна и 
тълпата я обсипа с ласкави аплодисменти. 

– Джали! – усмихнато извика Есмералда.
Изведнъж към нея се спусна малка, бяла коза, с позлате-

ни рога, с позлатени копита, с позлатена верижка на врата, 
която дотогава мирно лежеше на единия край на килима и 
гледаше своята танцуваща господарка.

– Джали – повтори танцьорката, – сега е твой ред.
После седна върху килима, с грациозно движение подне-

се дайрето си към козата и попита:
– Джали, кой месец от годината е сега?
Козата вдигна крачето си и удари веднъж по дайрето. На-

истина беше първият месец от годината, всред тълпата се 
чуха ръкопляскания.

– Джали – продължи девойката, като обърна дайрето, – коя 
дата сме днес?

Джали вдигна позлатеното си копито и удари шест пъти 
върху дайрето.
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– Джали – отново попита Есмералда, като пак обърна дай-
рето, – колко е часът сега?

Джали удари седем пъти. В същия момент часовникът от 
Дома с колоните отброи седем удара. Публиката беше смаяна.

– Тук непременно има магия – прозвуча някакъв зловещ 
глас сред тълпата.

Есмералда трепна и се обърна, но в същия миг публиката 
започна толкова силно да ръкопляска, че съвсем заглуши 
зловещия глас. Аплодисментите успокоиха девойката и тя 
продължи да пита козата си:

– Джали, а как ходи капитанът на градските стрелци?
Джали се изправи на задните крака и започна да блее и да 

крачи по толкова забавен начин, че тълпата изпопада от смях.
Из романа „ПарИжката сВета БоГороДИЦа“
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Я Йордан
Янков

ОЧИЛАТА НА ДЯДО

В кутията ни раздавачът
едно писмо постави днес.
И бързо след това закрачи
със чантата към друг адрес.

Писмото бе за дядо… Важно
разтвори плика, но – беда!
– Без очила не мога даже
две думички да прочета.

Из къщи той ги търси нервно
насам-натам… Къде са те?
И чак когато ги намери,
спокойно почна да чете.

Вълшебни очила! Когато
си легне дядо вечерта,
ще си ги сложа – вероятно
и аз ще мога да чета…
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ПРИ РИСА

Нещо като котка, и все пак
по-голям е и от котарак.

Хвърлям му парче банан – не иска.
Гледа ме и зъбите си стиска.

Козината му – като юрган,
на райета. Котка-великан.

Сигурно ще трябва да се храни
със месо от мишки-великани.

НА ПРЕСЕЧКАТА

На тротоара можеш, Верче,
да тичаш, колкото си щеш.
Но щом достигнеш до пресечка,
ще трябва да се спреш.

Преди да минеш по-нататък,
към светофара погледни…

– Червен е, затова ще чакам
да се раззелени!

ПРИ РИСА

Нещо като котка, и все пак
по-голям е и от котарак.

Хвърлям му парче банан – не иска.
Гледа ме и зъбите си стиска.

Козината му – като юрган,
на райета. Котка-великан.

Сигурно ще трябва да се храни
със месо от мишки-великани.
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