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1. Два петла и орао
Jеднога дана сељак на прагу свога дома нађе два петла. „Кукурику, 
кукурику, изгубили смо се!“, запомагао jе jедан од њих. Љубазни човек 
им дозволи да остану код њега на имању. Направио им jе кокошињац и 
нахранио их зрневљем. Наденуо им jе имена Коки и Роки.

Међутим, млади петлови су се тукли за свако зрно. Након jедне 
велике борбе, Коки оде у амбар и тамо се сакри. „Jа сам главни у овом 
кокошињцу! Коки нека живи у амбару!“, победоносно закукурика Роки. 
Све то jе чуо jедан орао. Обрушио се на двориште и зграбио хвалисавог 
петла. Потом се сакрио краj врата амбара, вребаjући и Кокиjа. Кад jе 
петао изашао из амбара, орао и њега дохвати, па обоjицу однесе у своје 
гнездо.

„Како смо само били глупи што смо се тукли! Сад смо обоjица постали 
ручак за орлиће!“, закукаше они углас.

9



2. Мајмун и корњача
Мајмун и корњача много су волели смокве. Једног дана корњача пре
дложи да посаде по једно стабло. Мајмун радо прихвати, али пошто је 
био лењ, није се уопште бринуо о свом дрвету, па се оно убрзо сасу
ши и увену. Корњача је за то време неговала свој засад и на њему уско
ро никнуше прве сочне смокве. Пошто није могла да се попне на дрво, 
 замолила је пријатеља да их убере. А халапљиви мајмун кришом поједе 
све плодове, те рече: „Корњачо, пробао сам све смокве. Нису још зреле 
за брање, па немам шта да ти донесем доле!“ Потом се насмеја и збри
са одатле. Када је схватила да је преварена, корњача беше веома тужна. 
Одлучила је да врати мајмуну мило за драго.

Једног дана стајала је недалеко од кошнице, ослушкујући зујање 
пчела. Када је мајмун наишао и упитао је шта ради, она му одговори: 
„Слушам сјајну музику која свира из овог дрвета. Ако желиш да је боље 
чујеш, узми штап и лупи што јаче по овој грани.“ Лаковерни мајмун 
послушао је корњачин савет. Истог трена зујање постаде гласније, 
а рој пчела излете из кошнице и устреми се на њега. Љуте што их је 
узнемирио, пчеле су га добро избоцкале по носу и шапама. Мајмун тад 
побеже у оближњу реку, где је сачекао да се пчеле умире и оду. Када се 
напокон уверио да нема опасности, изашао је из воде. Како му је само 
био отечен нос!

Видевши свог друга, корњача се ипак покајала што се тако грубо 
нашалила с њим. Стаде крај њега и објасни му да пријатељи треба да 
помажу једни другима, а не да смишљају разне пакости. Мајмун тада 
увиде да се није лепо понео према својој пријатељици, па чврсто обећа 
да ће се променити.

Од тога дана, обоје су вредно бринули о смоквама и убрзо су се 
заједно сладили слатким плодовима.
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