
Ririro 

Žaba, lisica, lav i 
jelen 

U lokvi u šumi čučala je žaba. Kada je videla lisicu kako prolazi, povikala je: „Hej, glupa 
lisice, kuda si pošla?“ Lisica je pogledala žabu i odgovorila: „Ja? Šta radiš ti ovde, 
glupsone?" „Bolje se pazi“, reče žaba. "Ja sam najbrža žaba u ovoj zemlji!" Lisica se 
zainteresovala i organizovali su trku. 

Na dan trke tražili su od Lava da bude sudija. Jelen je trebalo da da zeleno svetlo, a tvor da 
ispita stazu. Lisica i žaba su bile spremne za start, jelen je počeo da odbrojava. „Tri, dva, 
jedan, KRENI!“, povikao je. Lisica je trčala što je brže mogla. Primetila je da joj se žaba drži 
za rep. Posle nekoliko stotina metara se osvrnula, ali nigde nije videla žabu. Zato je odlučila 
da ode polako do cilja. Neposredno pre nego što je stigla do cilja, žaba je skočila na tlo i 
poskočila jednim velikim skokom preko cilja. „Pobedila sam, mala lisice!“, pevala je veselo. 
Tad je započela svađa. 

Lisica je otišla do sudije, lava, svog uparađenog ali je u isto vreme i jelen počeo da se 
meša. Lav i jelen se nisu složili i situacija je počela da izmiče kontroli. Lav je zaurlao: 
"Jelene, poješću te!" 

Zajedno sa lisicom, lav je smislio plan da uhvati jelena. Lav se pretvarao da je mrtav, a lisica 
je počela da plače što je glasnije mogla. Jelen je došao da vidi šta se dešava, ali je bio 
dovoljno pametan da se ne približava. Tek što je jelen počeo da se približava, lav je malo 
prdnuo. Jelen je brzo pobegao! Nije ga bilo tako lako prevariti. 

Nešto kasnije, lisica je videla jelena kako 
sedi na kamenu. „Šta radiš ovde?“, upitala 
je lisica. „Čekam konja. Znaš li gde je lav? 
Hoću da mu dam konja. Ako sačeka dole u 
dolini, mogu poterati konja prema njemu.” 
Lisica je odmah otišla po Lava i rekla mu 
gde da čeka. 

U međuvremenu je jelen zatražio pomoć 
od tvora. Zajedno su gurnuli veliku stenu u 
dolinu. Kamen je udario Lava u glavu. 
Povikao je od bola. Kada je ponovo uspeo 
da otvori oči, shvatio je da ga je jelen 
prevario. „Sledeći put ću ga stvarno 

pojesti!“, riknuo je lav. 



I tako je lav otišao u planine da potraži jelena. Bila je noć kada je pronašao jelena kako stoji 
na ivici litice. „Pogledaj, lave“, reče jelen, „dole u reci pluta sir!“ Lav je bio nestrpljiv da to 
vidi! Pogledao je dole i zaista mu se učinilo da je video malo sira. Hteo je da ga zgrabi. 
Upravo u tom trenutku, jelen je snažno gurnuo lava i on je počeo da pada. Sa ogromnim 
PLJUS sleteo je u reku. Ali sira nije bilo, to je bio samo odraz meseca. „Nikad neću verovati 
nijednoj reči koju mi jelen kaže!“, ljutio se. 

Ali iako je lav bio oprezan, jelen bi uvek našao način da ga prevari. Jednog dana jelen je 
rekao lavu: „Moraš biti oprezan! Dolazi tornado! Ako nisi vezan, odneće te!” Lav je ponovo 
poverovao jelenu i pustio ga da ga veže za drvo. Jelen je zatim brzo otišao da donese 
vruće gvožđe od jedne starice i stavio ga na lavova leđa. Vrisnuvši od bola, lav je pobegao. 
Nedugo dalje pao je na zemlju i umro. 

Lisica je pronašla lava i bila je tužna što je umro dok je jelen bio srećan. Sada je mogao da 
živi u miru, a da mu niko ne smeta.


