Чаробни ћилим и жаба која вришти

Једном давно у Индији, у граду Тамари, деца су пронашла ћилим. Ћилим је био
шарен. И могао је да лети. Али деца то нису то знала.
Ускоро је ћилим одлетео и отишао у највећу џунглу Идије. Тамо су га нашле
животиње. Тигар, њихов краљ, је стално зановетао и говорио: „То је нека птица која је
прелетала преко наше тропске шуме испустила разнобојни пешкир“. Носоња, мајмун са
дугачким носем, је рекао да је то џиновска марамица за нос. Орангутан је тврдио да је то
нека врста палачинке од воћа. Беба пауна је, са бебом панде, очекивала да сви признају да
је то летећи ћилим, али нису. Остали су им се смејали и говорили им да су они мали и да
не знају ништа. Летећа жаба, која је до тад стајала на највишој грани дрвета у тој џунгли,
раширила је своје дуге прсте срасле танким кожицама и спустила се као падобран на
ћилим. Сви су почели да вичу и терају је, али она је стајала мирно. Ћилим се лагано
уздигао и полетео. Животиње су отворених уста престрављено гледале тај призор.
Деца више нису имала наду да ће пронаћи ћилим у граду, па су кренула до џунгле
да га тамо потраже. И гле чуда, ћилим је одједном искочио из лишћа са жабом која је
уплашено викала. Малишани су зграбили ћилим и скинули жабу која је и даље несносно
урликала. Скочили су на ћилим и одвезли се до града. Припитомили су ћилим и основали
фирму под називом:,,ЛЕТЕЋИ ЋИЛИМ & ЖАБА КОЈА ВРИШТИ“. Изнајмљивали су ћилим
радозналим туристима. Возили су их изнад џунгле. Сваки пут када су пролазили, животиње
су биле зачуђене овим необичним призором. Жаба која вришти је добила посао
разглашивача и реклмера. Фирма је пословала врло успешно. Зарадили су пуно пара и
уложили их у заштиту животиња из џунгле. Наравно, купили су нешто и за себе: гомиле
шећерне вуне, жвака, чоколадних колача са ђумбиром, огромних десетоспратних торти од
јагода, воћних палачинки и мноштво других посластица које деца обожавају.

Маша Перепелиуц

