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ЗАЩО КАМИЛАТА ИМА ГЪРБИЦА?

Една камила била полегнала да си почива, когато към 
нея се приближил заекът:
– Горката! Сигурно ти е омръзнало да ходиш с тези гър-

бици! Трябва да се отървеш от тях! Отиди в клиниката при 
доктор Ежко! Там той ще ти помогне! – казал заекът.

– Какви ги говориш? – изумила се камилата. – Няма да 
дам гърбиците си за нищо на света!

– Че за какво са ти?
– Във всяка от гърбиците си съхранявам мазнинки – по-

яснила камилата. – Когато хубавичко си похапна, гърбиците 
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ми се пълнят, и мога да изкарам цял месец без храна и почти 
две седмици без вода! 

Така не се притеснявам да се разхождам из степите и 
пустините, където не е толкова лесно да се намери храна. 
Гърбиците ме хранят и поят.

– И вода ли си носиш в гърбиците? – изненадал се заекът.
– Разбира се че не! – усмихнала се камилата. – Водата се 

освобождава от мазнините, когато тялото ми се нуждае от 
нея. Затова няма да ме видиш да пия вода като теб. 

– Няма да пропаднеш с такива гърбици! – възкликнал за-
екът. – Много полезно нещо! Жалко, че нямам такива.

– Че защо са ти на теб? – изненадала се камилата.
– Може би си права – съгласил се заекът. – Нямам нужда 

от гърбици. Как ще скачам с тях? 
А ако ми се наложи да ходя на дълъг път, ще си взема ра-

ница. Освен храна и напитки, мога да сложа в нея каквото 
си поискам.
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ЗАЩО СЛОНЪТ ИМА ХОБОТ?

Едно малко слонче излязло на разходка и срещнало зай-
чето. То си седяло в градината и похапвало морков.
– Приятен апетит! – казало възпитаното слонче.
– Благодаря! – отговорило зайчето. – Искаш ли да отскубна 

малко моркови и за теб?
– Благодаря ти, приятелю, но няма нужда! Аз сам ще си 

извадя ако поискам.
– Как ще го направиш? – изненадало се зайчето. – Та ти 

нямаш лапички като моите!
– Но имам хобот, виж! – слончето извадило от градината 

няколко моркова и ги сложило в устата си. – Вкусно!
– Страхотно! – възхитило се зайчето. – Сега знам защо 

слоновете се нуждаят от хобот – за да си вадят моркови!
– Не само заради това – усмихнало се слончето. – Можем 

да правим много повече неща с хобота си: можем да къса-
ме листа от клоните на дърветата, за да се храним; да 

засмукваме вода от реката, за да пием; да си вземем 
душ, или просто да изкъпем приятелите си! И да 
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прогонваме хапещите насекоми, можем и да се разправяме 
с всякакви досадници... А също и да повдигаме различни 
предмети, например теб. – И като казало това, слончето 
обвило с хобота си зайчето и го повдигнало във въздуха.

– Ой-ой! Свали ме долу! Вече разбрах, че хоботът е пре-
красно нещо!

Слончето спуснало приятеля си на земята.
– Обаждай се, ако имаш нужда от нещо, винаги ще ти по-

могна с хоботчето си! А сега трябва да се прибирам при мама.
– Да-а – замислило се зайчето. – Жалко, че нямам хобот. 

Макар че как бих скачал с него? 
Махнало с лапичка и също побързало да се прибере.


