Получаването на името Том
Намираме се в едно кътче в гората. Там живеело самейството на Том. Том е едно
малко зайче, което нямало братя или сестри. Имал майка на име Зая и баща на име Зай.
Неговото име било специално. То било кръстено на момчето, което спасило живота на
Зай. Чудите се как, ами сега ще ви разкажа.
Било седмицата преди Коледа. Зая и Зай тъкмо се бяха оженили. Само да уточня,
че зайците също празнували Коледа. Та, до каде бяхме? А, сетих се. Всичко започнало
когато Зай изведнъж изчезнал. Зая се претеснила, защото мястото където живеели било
необитавано и наоколо не живеели хора. Зая отишла при нейна приятелка и я попитала
какво да прави. Приятелката и отговорила, че всичко това може да се дължало на
магията на коледния водопад. Тази магия всички я знаели или е по-правилно да кажа
проклятие. Всяка година някое от горсите животни изчезвало. Никой не знаел, къде
отиват и какво се случва с тях, освен елфите. Те знели всичко. Зая се веднага отишла
при тях и ги попитала къде отиват изчезналите създания и изобщо връщат ли се. Елфа
отговорил, защото знаел, че тя просто се притеснява за Зай. Обяснил и, че изчезналите
животни ги телепортират в селце, но не какво да е било, а с хора. Зая много се
притеснила и веднага попитала къде се намира това селце и може ли да се стигне до
него. Елфът отговорил, че може. Трябва да мине през вълшебния водопад, който е
вълшебен само Декември месец. Месецът на Коледа. Тя се зарадвала, защото имало
надежда Зай да е жив.
На следващия ден тя намерила въпросния водопад и минала през него и се
озовало точно в малко селце не с много хора. Зая започнала да се скита из улиците
докато не срещнала Том. Тя проговорила и му казала че търси черен заек така както
излеждал Зай. За щастие момчето точно на това място предния ден било намерило
черен заек, който му обяснилкак внезапно се озовал тук...
Момчето взело Зай от домът му и завел двата заека при вълшебния водопад. До
там го опътвала Зая. Сбогували се и му благодарили на момчето. Момчето се усмихнало
и казало.
- Пазете се! Ще ми липсвате.
Зяйците минали през водопада и се озовали в горичката в която живеели. Няма
ли търпение, за да се приберат и украсят за коледа елхата.
След седмица дошла Коледа. Семействата на двата заека се събрали и всички
си прекарали чудесно.
Реших да ви разкажа историята за името на Том, защото смятам, че е невероятна,
а в момента зайчето Том, Зая и Зай празнуват също Коледа. Весели празници!
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