
Лав и магарац 
 
Лав и магарац пођу у лов. Својом виком и дреком магарац је плашио 
животиње и оне су бежале из шуме, а лав их је сачекивао, нападао и 
многе хватао. 
Поносећи се, магарац упита лава: 
   - Реци сада: како ти се допада мој глас? 
   - Још питаш! - одговори лав. - Да те не познајем, и ја бих се 
престравио када бих чуо твоју вику. 

 
Јелен и виноград 
 
Јелен, бежећи од ловаца, сакрије се у виноград. Када су ловци прошли, 
јелен поче да брсти лишће лозе. Ловци примете да се лоза њише, врате 
се, нађу јелена и убију га. 

- Праведно страдам - рече јелен умирући. - Зашто вређам лозу која 
ме је сачувала? 



 
Лисица и грожђе 
 
 
 
Лисица, видећи грожђе на једној високој лози, покуша на све начине 
да га дохвати. Никако није могла да дође до њега. Када је све пробала, 
она се окрете и оде говорећи: 
- Још је кисело. Ништа не ваља. Трну зуби од њега 

 



 
 
Вук и овца 
Вук, кога су пси изуједали, лежао је на обали реке. Тада у близини 
угледа овцу, па је замоли да се смилује и донесе му мало воде. 

- Радо бих то и лако учинила - одговори овца - но, иако си сав 
изуједан и осакаћен, ипак си вук. Бојим се да си и сада више 
гладан него жедан. 



 
 
Медвед и пчеле 
 

 



 
Медвед се прикраде кошницама. Из једне кошнице узе саће с медом и 
поче да се слади. Излети пчела и убоде га у њушку. 
Медвед се наљути, подигне кошницу и удари је о земљу. Тада излете 
све пчеле и, раздражене, навале да га боду без милости. Залетале су му 
се која у очи, која у уши, те медвед наже да бежи бранећи се колико је 
могао. 

- Зар ми није било боље да претрпим убод једне пчеле - гунђао је он 
- него што сам желећи освету изазвао против себе цео рој? 

 
Паун и чавка 
 

 
 
Птице се сакупе на збор да изаберу себи поглавара. Најише се међу 
њима шепурио паун желећи да изаберу њега зато што је најлепши. 

- Узалуд се шириш и кочопериш - рече пауну чавка. - Од какве ће 
нам помоћи бити твоје перје кад се будемо тукли са орлом? Треба 
да изаберемо најслободнијег, најсмелијег, најјачег, а то ниси ти, 
мада ти је реп шарен. 

 
Лав, магарац и лисица 
 
   
Лав, магарац и лисица пођу заједно у лов. Договорили су се да на равне 
части поделе све што улове. 



 
Када су довољно наловили, лав рече магарцу да паметно раздели 
добитак. 
 
Магарац подели све на три дела, рекавши онда да прво бирају лав и 
лисица, а да ће он узети трећину која после њих остане. 
 
   - Зар је то паметна деоба? - рече љутито лав. 
   - Сад ћу ја тебе научити памети! - Затим тресну магарца о земљу и 
распара му утробу. 
 
   - Дели ти сад - рече лав лисици. 
 
Лисица натовари све на једну гомилу, а за себе остави само једног 
зечића. 
 
   - Хе, хе, премудра лисицо! Ко те научи да делиш тако паметно? - 
упита је лав. 
 

- Магарећа глупост - одговори лија. 



 
Лав и миш 
 
Лав је био уморан. Он леже у хлад да се одмори и заспа. Пролазећи 
туда, миш реши да претрчи преко лава. Међутим, лав се пробуди и 
шчепа миша. 
 



   - Је ли, малецки ? Зар се ти, код толике ширине, усуђујеш да преко 
мојих леђа правиш пут? Шта ћемо сада, говори? - викну лав. 
 
   - Моћни лаве - одговори миш умиљато. - Много сам погрешио, 
признајем. Молим те да ми опростиш. Никада више нећу то да 
учиним, ово је први и последњи пут. Уосталом помисли: каква би то 
слава била за лава да убије миша? 
 
Лав се насмеја и пусти миша здравог и читавог. 
  
 

 
После неколико дана, лав се несрећно ухвати у јаку мрежу коју су 
поставили ловци. Није могао да се извуче, па је рикао од јада исрџбе. 
То је чуо миш. Одмах је дотрчао. Када је угледао свог добротвора у 
мрежи, није губио време. Почео је да гризе ужад и мало по мало 
начинио довољно велики отвор кроз који се лав извукао и тако 
избавио. 
   - Какве се чудне ствари догађају на овом свету! - рече лав. - Ко би 
икад помислио да и миш може да спасе лава од смрти! 


