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тдавна някога в една
далечна някаква страна

дойде отново пролетта
с трева, със шума и с цветя
и сладкопойни птички скрити 
огласяха във хор горите.
Тогаз лъвът, известен звяр,
на своите подобни цар,
наречен Славен, сбра отвред 
народа на велик съвет.
Явиха се на тумби – кой
би казал точния им брой?
Дойдоха прости и боляри,
слуги и важни господари,
но всички в празнична премяна
и тъй събор невиждан стана.
Та даже веселият жерав
със щърка тука се намери
и сойката не се забави –
дойде от тъмните дъбрави,
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веднага дадох го под съд 
и исках клетва да положи, 
така че вече да не може 
по стар и всеизвестен навик
съда с лъжи да разиграва; 
но кръста щом видя, уплашен 
той в бяг по нивите запраши. 
Царю, не искай днес от мене 

че всички знаят – най-подир
очаква ги и весел пир.
Довтаса мало и голямо, 
единствен Кум Лисан го няма –
лиши се сам от радостта, 
че гузна бе му съвестта; 
кой зло в сърцето си таи, 
от светлината се бои! 
Едва започнал бе съвета 
и вой се дигна до небето 
от всички зверове събрани; 
един борсукът ням остана – 
единствен той от всички тях 
не спомняше си негов грях.
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Застанал сред роднини стари, 
съседи, близки и другари, 
Вълкан подхвана пръв тогаз 
речта си със печален глас: 
„Царю, над всинца се смили, 
изслушай грозните бели, 
извършени без страх и свян 
от твоя поданик Лисан. 
Добрите нрави той не тачи 
и моята жена закача, 
когато види, че сама 
е тя с децата у дома. 
Веднъж пък с тях си поиграл, 
но хвърлил им в очите кал 
и ослепяха три – на вечен 
мрак този хищник ги обрече. 
Със болка в бащината гръд 
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че Кум Лисан е стар разбойник, 
лъжец, клеветник и побойник! 
Но погледнете настрана 
и чуйте тая хитрина 
с Тихона, който там унил 
във свойта мъка се е скрил. 
Под сянката на гъсти клони 
Лисан издебнал бе Тихона
и взел лукаво да говори, 
че можел дякон да го стори. 
За отдих спряла, чух ги аз 
как пееха „Помилуй нас“, 

отчет за всички престъпления – 
ще трябват много, много дни, 
да кажа всичките злини. 
Дори да се превърне в книга 
голямото поле – не стига
да се напишат върху нея 
делата срамни на злодея. 
Народът цял от него страда, 
затуй съди го без пощада!“ 
След него Мурджо замълви: 
„Бе страшна зимата, уви, 
и нямаше какво да ям 
освен едно парче салам, 
обаче грабна го Лисан…“ 
„Царю! – обади се Мъркан. – 
Така е! Ден и нощ треперим 
от страх и ужас неизмерен, 
но Мурджо трябва да остави 
аз тая случка да разправя. 
По право пада се на мен 
да кажа, че съм ощетен, 
защото лично аз веднаж 
със обичайния кураж 
една колбасница нападнах 
и спорния салам откраднах, 
но без окото му да мигне, 
от мене Мурджо го задигна...“ 
Но строго тук една пантера 
със поглед властен го измери, 
поиска думата от Славен 
и почна друго да разправя: 
„Другари, близки и роднини, 
известно е от ред години, 
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