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Заешки истории

Започнах да разказвам тези истории, защото... ами, за-
щото едно малко момиченце с руси косички ми каза една ве-
чер...

Преди обаче да ви разкажа какво ми каза една вечер 
това момиченце, трябва да спомена, че всеки път, когато го 
целувах за „лека нощ” и му пожелавах хубави сънища, пълни 
с най-прекрасни приключения, обикновено то искаше да му 
прочета приказка. Но веднъж най-неочаквано ми каза:

– Аби! (Аз съм негова баба. Когато беше по-малко и се 
учеше да говори, вместо „баби”, започна да се обръща към 
мен с „аби”. Така и остана.) Може ли вместо да сънувам 
зайчета, да ми разкажеш тяхната история?

– История със зайчета?
– Да.
– Искаш да ти разкажа историята на едно голямо заеш-

ко семейство?...
– Да!
– …което спокойно си живеело в своята къщичка в коре-

ните на най-голямото дърво в гората?...
– Да! Точно това искам!
– Добре! От къде да започна? – съгласих се и изобщо не 

подозирах в какво се забърквам. Момиченцето обаче знаеше, 
защото веднага продължи:

– От самото начало. 
И аз започнах...
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ПЪРВА ИСТОРИЯ 

НАЧАЛОТО

Цялата тази заешка история започна от деня, в който 
мама Зайка и татко Зайо очакваха най-важното съ-

битие в своя живот – раждането на малките зайчета. С всеки 
изминал ден те растяха в корема на мама Зайка и той стана 
голям и кръгъл като празничен балон. 

Напрежението беше голямо. Мама Зайка усещаше как 
весело риткат в корема Œ. „Едно, две, три, четири, пет, шест, 
седем, осем, девет, десет...” – опита се да преброи тя колко 
краченца риткат отляво, отдясно, в средата, отгоре и така на-
татък. Ясно...

– Татко – каза тя на големия татко Зайо. – Ще ни се родят 
много дечица.

– Не се тревожи, мила моя – отговори спокойно той. – 
Приготвил съм хубава голяма детска стая с четири легълца на 
два етажа. Като се родят нашите дечица, ще има креватче за 
всяко от тях.

– А ти откъде си сигурен, че ще имаме само четири де-
чица?

Татко Зайо се замисли. „Наистина, от къде съм сигурен, 
че ще имаме четири дечица?” Но веднага се досети. Погали 
мама Зайка по главата с меката си лапка и я успокои. 

– В нашето семейство винаги така е ставало. Майка ми 
имаше четири зайчета, майката на нейната майка – също, как-
то и сестрата на брата на нейната майка. Наистина имахме 
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една далечна роднина, на която веднъж се родиха пет, но по-
следното – петото, беше толкова мъничко, че никой не го за-
белязваше.

„Мъничко, мъничко – помисли си мама Зайка – но детен-
це. И за него трябва да има и креватче, и столче, и...” – не Œ 
се искаше да мисли колко много неща трябват за още едно де-
тенце. Реши, че има време, докато малките Œ дечица се появят 
на бял свят, но все пак посъветва татко Зайо да издълбае още 
една малка стая, за да е готова, ако случайно, съвсем неочак-
вано се роди, не дай си Боже, пето зайче. Татко Зайо не беше 
убеден, че си заслужава напразно да свърши толкова много ра-
бота, но реши и този път да послуша предвидливата си жена.

„Много интересно... Тази мама Зайка, откъде ги измисля 
такива работи? Но пък още една малка стая може да ни бъде 
много полезна, когато децата поотрастнат и тръгнат на учили-
ще. В нея ще мога да сложа две малки масички с по две стол-
чета, за да има къде да учат, докато аз си чета вестника пред 
камината”... 

В заешката къща работливият татко Зайо беше направил 
и една много хубава камина. В нея не можеше да се пали огън, 
защото в корените на едно дърво, пък макар и голямо, беше 
много опасно да се пали огън, но тази камина беше много ху-
бава. Изглеждаше като истинска и никое друго заешко семей-
ство, нито в тази, нито в съседната гора, нямаше такава. Та 
пред тази камина татко Зайо обичаше на спокойствие да си 
чете. По-скоро да се прави, че чете, защото всички знаеха, че 
нищо за четене не се намираше в тази гора. 

И така, когато новата малка стаичка стана готова, мама 
Зайка важно съобщи: 

– Бързо, татко! Викай сестра си и братовчедката на мъжа Œ!
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– Женско гости ли си замислила, мила моя? – попита тат-
кото. – Мога да изтичам и да доставя малко пресен зеленчук.

– Никакво гости! – много делово му отговори тя. – И по-
бързай, защото зайчетата идват.  

Той на мига изхвърча от къщата, за да изпълни това, кое-
то му беше наредено. После набързо обиколи всички познати 
и не съвсем познати, за да се похвали, че семейството му се 
увеличава с още четирима членове. 

Тази новина особено много зарадва Лисицата. Тя довол-
но потри лапки. „Леле, леле, още цели четири зайчета, и то 
съвсем под носа ми.” Тя много добре знаеше, че не би могла 
да се намъкне между големите жилави корени на дървото в 
малката заешка къщичка, която таткото беше направил мно-
го здрава. Но пък малките зайчетата обикновено са наивни и 
непредпазливи. Все ще успее да спипа някое от тези глупави 
пухчета. Така си мислеше тя и кроеше планове, а в това време 
зайчетата се раждаха едно след друго. Братовчедката на мъжа 
на сестрата на татко Зайо ги броеше.

– Едно, две, три, четири – каза тя, и тъкмо щеше да доба-
ви „готово” – сестрата на татко Зайо Œ подаде още едно малко 
зайче. Тя ужасена продължи „пет” и тогава УЖАС – още едно 
– „ШЕСТ?!“

– Да, случват се и такива неща! – каза мъдро старата гар-
га, която стоеше на един дебел клон и наблюдаваше през едно 
малко прозорче какво става в къщата. Тя вчесваше с клюна 
перата си и броеше почти едновременно със сестрата на татко 
Зайо, която подаваше новородените.

Когато разбра, че броенето е свършило, набързо хвръкна 
и се постара новината светкавично да обиколи цялата гора. 
Така, заедно с останалите, я научи и татко Зайо. Тъкмо прие-
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маше поредните поздравления за събитието. В миг сивите му 
уши още повече щръкнаха и побеляха от ужас.

– ШЕСТ?! – едва успя да продума той и хукна право към 
къщи. А там, щастливата мама Зайка лежеше на голямото за-
ешко легло, обградена с новородените си дечица. То беше по-
стлано специално за случая с най-нежна и пухкава заешка ко-
зинка. Последните две – най-малките, бяха сгушени в лапите 
Œ. Татко Зайо разбута гостенките и нахлу в стаята. Като видя 
мъничетата, първо ги преброи, а след това много притеснено 
попита всичко наред ли е. Не разбрала тревогата му, мама Зай-
ка весело му отговори:

– Разбира се, че е наред. Но по-наред щеше да е, ако беше 
направил още две креватчета, както ти бях поръчала. Сега, до-
като станат готови, тези две наши мили дечица ще трябва да 
спят в голямото легло при нас.

– При нас?!... – Само при мисълта колко вечери няма да 
мигне, за да не затисне случайно някое от дребосъчетата, той 
бързо изхвърча и се залови за работа. Добре, че неговият до-
бър приятел, червеноглавият кълвач, беше наблизо. Веднага 
му се притече на помощ и започна да носи хубави малки, до-
бре почистени парчета дърво за новите креватчета. Докато 
сглобяваше легълцата, татко Зайо си мислеше: “Много добре 
е, че тези непредвидени дечица са толкова малки, защото ста-
ята им също е много малка. Но в нея ще има място за двете 
малки креватчета. Също и за две столчета. „Пък, като поот-
раснат децата ми, дай Боже, и техните легълца ще направя на 
два етажа, за да има място и за две, не... – поправи се той – за 
една масичка. Една масичка е напълно достатъчна за две мал-
ки зайчета, колкото и да са пораснали.

Така заешката къща се сдоби с цели три спални. Една – за 


