
 

Магарето, което носи светини 

 

Един осел, товарен със светини, 

въобрази си възгордян, 

че нему се кади тамян 

и нему ревностно светът поклони чини. 

  

Но някой грешката му забеляза. 

– Хей, вразуми се, бай Осел – му каза, –  

и самохвалството си остави. 

На тебе, байно, идола, уви, 

почитат всички тук 

и него славят, значи. 

 

На съдия неук 

одеждата се тачи. 
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осел – магаре (https://rechnik.chitanka.info) 
 
светини – нещо много скъпо, на голяма почит 
(https://rechnik.chitanka.info/w/светиня) 
 
нему – на него (https://rechnik.chitanka.info) 
 
се кади тамян – обичай, при който върху въглени се поставя ароматна 
смола; прави се, за да се прогонят злите сили 
(http://gotvach.bg/Кога_и_защо_се_кади_с_тамян)

чини – прави (http://rechnik.info/чиня) 
 
байно – батко  
 
идол – човек, който е почитан, обожаван (http://rechnik.info/идол) 
 
неук – неграмотен (http://rechnik.info/неук) 

одежда – тържествено, официално, богато облекло 
(https://rechnik.chitanka.info) 
 
тачи – уважава (http://rechnik.info/тача) 
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На гарвана, върху дърво качен, 

със сирене във свойта човка, 

Лисан, от миризмата съблазнен, 

държа такава реч най-ловка: 

– Сеньоре гарван, ха привет! 

Намирам те прекрасен и тъй красив наглед! 

Ако са нотите ти верни, 

тъй както и перата черни, 

то ти си просто феникс сред птиците в леса. 

Изпълват тия думи в миг гарвана с наслада; 

за да си прояви гласа, 

той зейва с клюн грамаден и плячката му пада. 

Лисан я взема с думи: – Приятелю добри, 
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ласкателите, разбери, 

живеят на гърба на кой ги слуша. 

Урокът ми си струва туй сирене, нали? 

Засрамен гарванът, и омърлушен, 

си рече, малко късно: „За в бъдеще – мисли!” 
 
 
 
 

съблазнен – примамен, привлечен (https://slovored.com) 
 
сеньор – господин (http://rechnik.info/сеньор) 
 
лес – гора (https://bg.wiktionary.org/wiki/лес) 
 
зейва – отваря широко уста (http://rechnik.info/зейвам) 
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