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Коза и магарац
Имао jедан човек две животиње: козу и магарца. Коза jе стално
завидела магарцу што му jе било дозвољено да jеде више од ње.
Jеднога дана она му рече: „Баш те жалим! У jедном тренутку
мораш да окрећеш долап, а одмах потом да теглиш тешки терет
на грбачи. Зашто се не стровалиш у jарак и претвараш да ти jе
зло? Тако би барем успео мало да предахнеш.“
Наивни магарац уради како му jе речено. Али када jе пао у
jарак, незгодно се повредио. Господар jе позвао ветеринара, коjи
jе посаветовао човека да магарчеве ране натрља козјим млеком.
А пошто коза није могла да дâ довољно млека, човек ју је неко
лико пута добро истукао.
Тако jе коза страдала због злонамерног савета. Ето зашто
никада не треба бити љубоморан на друге!
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Породица Зечевић
Некада давно била једна породица зечева – мама, тата и четири
зечића: Милисав, Душко, Жељка и мали Ивица. Тата Зечевић је
сваког дана, од јутра до мрака, вредно обрађивао башту и узгаjао
jе свакоjако поврће.
Jеднога дана тата jе дошао кући на ручак. Жељка га jе загрли
ла: „Тата, да ли си ми донео купуса?“ Он се осмехну и климну
главом, па jоj уз пољубац даде главицу купуса. Тада се jавио и
Милисав: „А има ли за мене мало зелене салате?“ Тата се поно
во осмехну и даде му главицу зелене салате. Душко је затражио
плави патлиџан. Тата му даде један леп плави патлиџан. И мали
Ивица jе добио ротквице коjе jе желео.
Тата и мама Зечевић задовољно су гледали своjу дечицу. Мама
Зечевић погледа мужа и рече: „Због твог рада и труда сада сви
уживамо у сласном поврћу из наше баште!“
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Бакино најдраже

Живела једном сиромашна старица која је имала теле. Толико
га је волела да су га суседи прозвали Бакино најдраже. Теле с
временом израсте у снажнога бика, па одлучи да за своју добру
стару баку заради мало новца.
Кад је бик кренуо да потражи посао, угледао је једног човека
како беспомоћно стоји на обали реке. Био је то трговац чија
су се кола заглавила у блату, а његови волови нису могли да их
извуку из њега. Он рече бику: „Ако ми помогнеш, обећавам
да ћу ти дати два златника.“ Бик пристаде и након много труда
успе да извуче трговчева кола из
блата. Након што је посао
обављен, трговац метну
два златника у врећицу
коју свеза око
биковог врата.
Бик је радосно
кренуо кући
да вољену
баку обрадује
златницима.
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Волови и прасе
На jедном имању живели су и радили браћа волови Велики
Руменко и Мали Руменко.
Ближио се дан венчања сељакове кћери, па jе газдарица
наредила да се прасе добро подгоjи. Када jе видео колико хране
добиjа прасе, Мали Руменко му jе позавидео. Отишао jе да се
пожали Великом Руменку: „Нама следуjе само сено и слама, док
прасе добиjа много бољу храну!“ Велики Руменко му jе обjаснио:
„Прасе добиjа бољу храну и сигурно неће добро проћи!“ Али
млади вочић jе и даље био незадовољан.
Неколико дана касниjе, отпочела је свадбена гозба, на којој
је између осталог послужена и прасетина. „Сада схваташ шта
се догодило прасету. Сва она храна служила jе да се утови за
данашњи дан“, обjаснио jе Велики Руменко свом млађем брату.
А Мали Руменко jе тада схватио да jе боље jести jедноставну
храну и живети дуже, него да те госте свим ђакониjама света
– али свега неколико дана.
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