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ЖАБАТА И ПЕПЕРУДАТА



Жабата била принцеса и носела корона на 
главата.

Пеперудата била невероятно красива, а когато летяла 
от крилцата ѝ се отронвал златен прашец.

Жабата обичала да се излежава по цял ден на някое 
лотусово листо насред блатото и да командва комарите 
да ѝ носят коктейли от прясна тиня или да ѝ веят 
с листата на някой папур. Когато някой комар не 
изпълнявал заповедите ѝ, жабата протягала дългия си 
червен лепкав език и го изяждала на секундата.

Жабата тайно завиждала на красивата пеперуда. 

— Е, да, аз имам дълги слаби крака, всъщност 
съм доста висока и няма нужда да се кривя на високи 
токчета. Но, погледнете ми кожата – тя е толкова 
лепкава и ЗЕЛЕНА... Дори и с много грим и червило, 
дори и да си направя прическа и да облека най-
хубавата си рокля, пак няма да стана по-красива от 
пеперудата.эКак само ми се иска поне за ден да бъде 
на мястото на пеперудата. 

Но, не можела. Това още повече я ядосвало и често в 
яростта си изяждала всичките си слуги, които имали 
нещастието да са около нея в такъв момент. Слава 
богу, над блатото винаги се навъртали толкова много 
поданици, че това никак не нарушавало жабешкото й 
спокойствие.

Както вече разбрахме, пеперудата била красива. Много 
красива. Тя харесвала прекрасните си шарени крила, 
през които на слънце светлината се пречупвала и 
образувала разноцветна дъга; грижела се двете ѝ черни 
пипалца да са винаги безупречно изпънати и радостно 
разпръсквала златен прашец от сутрин до вечер. 



Ставала рано по изгрев и миела лицето си с росните 
капки, разположени по повърхността на листенцата на 
растенията, а вечер полягала в пашкуления си хамак.

Тя работела неуморно. Летяла от цветче на цветче, 
събирала прашеца и го разпръсквала. Знаела, че 
работата ѝ е важна, защото така щели да се раждат все 
повече и повече цветя.

Но работата била трудна и уморителна. Тя виждала 
как жабата се изпъва по цял ден на слънце и само се 
разпорежда със слугите си. Искало ѝ се поне за ден да 
бъде на мястото на жабата.

Веднъж на небето се събрали гъсти облаци и 
пеперудата побързала да намери подслон, докато 
премине задаващата се буря. Точно когато прелитала 
над двореца от лотусови листа на жабата, пробляснала 
светкавица, последвана от силна гръмотевица. От шума 
пеперудата залитнала и се озовала в краката на жабата, 
която стояла царствено на своя трон. В миг очите им се 
срещнали и се случило чудо. Жабата се превърнала в 
красивата пеперуда, а пеперудата в жабата-царица.

Още на секундата жабата разперила новите си 
прекрасни криле, полетяла и започнала да разпръсква 
прашец след себе си. 

Жабата-пеперуда седнала царствено на трона и 
кръстосала дългите си жабешки крака. 

В един миг и двете получили това, за което мечтали.

Ненадейно се появила черна сянка и блатото се 
раздвижило. Тутакси спокойно подскачащите наоколо 
жаби се изпокрили.  
Но пеперудата-жаба не забелязала това. Тя останала 



спокойно да се наслаждава на хубавия трон. Късно 
видяла червените крака на щъркела, а в следващия миг 
вече била потънала в дългата му шия.

Жабата-пеперуда пък летяла нависоко и все по-
нависоко, разперила широко новите си криле. Тя 
искала да покаже на всички колко е красива и не чула 
обезпокоените викове на другите пеперуди, които я 
викали да се скрие при тях под листата.

Изведнъж задухал силен вятър. Той сграбчил 
красивата пеперуда. Започнал да я подмята 
безмилостно, докато накрая я разкъсал на парчета и я 
захвърлил безжизнена.

Ех, ако жабата и пеперудата бяха пожелали  
да бъдат просто приятелки... 



ТАЙНИЯТ ПРИЯТЕЛ 



Павката беше единствено дете на мама и на татко. 
Нямаше нито братче, нито сестриче, а и вече се 

беше отказал да ги моли за такова. Но пък поне едно 
животинче мечтаеше да си има – кученце, котенце или 
дори костенурка. Ама не. Хич и не искаха да го чуят. 
Нали си бил имал толкова играчки. Пък и училище, а 
то си е сериозна работа и няма време за глупости.

Един снежен ден, на връщане от училище, на Павката 
му се причуха стъпчици. Спря и се ослуша. Стъпчиците 
също спряха. „Счуло ми се е“, помисли той и 
продължи, а стъпчиците пак след него. 

— Спри ‒ извика Павката и се извърна рязко. 

И какво да види, едно малко сладко кученце, точно 
каквото му се искаше да има. Сивичко, с бели лапички 
и муцунка, клюмнали ушенца и черно, ама много черно 
носленце. Очичките му гледаха стреснато, а малката му 
опашчица едва-едва мърдаше. 

— Я, кученце! Изплашили се? – Павката клекна 
бавно и протегна ръчичка към мъничето. – Чочи, Чочи, 
ела, ела тук!

Кученцето се приближи неуверено, а опашчицата му 
започна да мърда все по-чевръсто. Веднага пролича, че 
ще станат добри приятели. 

Павката метна чантата на земята и започна да играе с 
новия приятел. Тичаше напред-назад, а малкото след 
него. Хвърляше му пръчки, а после заедно ги гонеха. 
От толкова игра Павката се измори и се просна в снега, 
а кученцето седна до него с изплезен език. 



— Трябва да си ходя вече. Имам да уча.

Грабна си чантата и хукна към къщи. Докато 
отключваше входната врата, гледа ‒ кученцето до крака 
му. 

— Ей, мъниче, мама и татко не ми позволяват да 
имам куче в къщи. Ще трябва да останеш тук.

А малкото само подскачаше и махаше с опашчица, 
готово за още игра. Павката се опита да бъде силен, 
затвори вратата след себе си и тръгна бавно по 
стълбите. Стигна само до третото стъпало. Върна се 
бързо, грабна кученцето и го прибра в къщи. 

— Хайде, Чочи, да измислим къде да те скрием 
тази вечер.

Огледа стаята и веднага забеляза коша с играчки. 
Изсипа играчките, сложи кученцето и го пъхна под 
леглото. Точно в този момент чу, че майка му и баща му 
се прибират от работа. 

— Да стоиш мирно, мъниче – каза тихо Павката и 
изскочи от стаята, като затвори вратата след себе си. 

И така, незнайно как, първата вечер мина добре. Никой 
не разбра за неканения гост. 

На сутринта Павката трябваше да ходи пак на 
училище. Донесе малко храна на кученцето, погали го 
и го затвори в стаята. Каква изненада го чакаше обаче 
вкъщи, когато се върна. Като отвори вратата, не можа 
да повярва на очите си. Всичко беше нагоре с краката, а 
целият под беше покрит с жълти и кафяви петна. 

— О, не, какво ще каже мама? – Направо му 
идваше да заплаче. 



Павката не се беше досетил, че кученцето трябва да 
бъде разходено, нали досега не беше имал животинче, и 
сега го чакаше голямо чистене. Чисти, търка, обаче тук-
таме остана по някое петно. Така, улисан в работата, не 
усети кога вратата се е отворила. Разбра, едва когато чу 
ядосания глас на майка си. 

— Боже мой, какво е това куче и каква е тази 
бъркотия?

— Ама, мамо, моля ти се, не го гони – замоли се 
Павката и гушна кученцето. – Виж колко е сладко. 
Искам да си имам приятел. Обещавам аз да се грижа за 
него.

Спогледаха се майката и бащата. 

— Ще го обсъдим, а ти гледай да подредиш 
всичко – каза бащата и затвори вратата на стаята.

Павката бързо оправи всичко, гушна кученцето Чочи, 
седна на леглото и двамата зачакаха. Известно време 
оттатък се чуваха гласовете на родителите му и след 
ужасно дълго чакане вратата се отвори.

— Павеле, обличай се и вземай кучето. Излизаме.

— Ама, тате...  – едва отрони Павката, но бързо се 
подчини. 

Баща му не казваше нищо. Качиха се в колата 
и потеглиха нанякъде. Двамата приятели леко 
потреперваха от страх. „Къде ли отиваме? – чудеше се 
Павката и галеше кученцето. ‒ Сигурно ще ме накара 
да оставя Чочи някъде далече, откъдето той няма да 
може да се върне при мен.“ 

Не след дълго спряха пред една висока сграда, с голям 



светещ надпис, който гласеше: „Ветеринарна клиника“. 

Павката погледна неразбиращо към баща си:

— Като ще имаме куче, трябва да сме сигурни, че 
е здраво, нали така, Павка? А и ще ни трябват някои 
неща, като каишка, храна, купички, – усмихна се най-
накрая баща му и го потупа по гърба.

— Ураааа! Чуваш ли, Чочи? Ще си имаш каишка и 
задължително медальонче с надпис Чочи. Нали ще му 
сложим и чип, за да не може никога да се изгуби?

В началото на Павката не му беше лесно да свикне с 
многото отговорности и грижи за новия си приятел. 
Трябваше да го извежда сутрин и вечер, да му приготвя 
за ядене, да го учи на команди, но родителите му му 
помагаха. Скоро всички заобичаха жизнерадостния 
Чочи и той стана горд член на семейството. Сега той 
вече е голямо куче и всеки ден с нетърпение чака до 
вратата Павката да се върне от училище и да играят 
заедно.



СПЕШЕН СЛУЧАЙ 



Докторът имаше тънка дълга човчица, 
яркочервена шапка, която се забелязваше 

отдалече и носеше зелен костюм. В момента нямаше 
работа и използваше времето до следващия случай, 
за да похапне малко семенца. Рядко можеше да го 
видиш свободен. Неговата гора беше много голяма и 
непрекъснато нещо се случваше. Но сам нямаше да се 
справи. Приятелят му Сврачко обикаляше гората и му 
съобщаваше за болни.

Тъкмо да отпие малко водица, за да си прочисти 
гърлото от семенцата, и чу отдалече гласа на Сврачко:

— Бързо, докторе, спешен случай. Една млада 
върбичка седи край езерото и плаче. Преди време деца 
откъснали един от големите ѝ клони и я наранили 
тежко. Раната обаче не зараснала, а се влошила. Много 
я боли.

— Не звучи никак добре тази работа. Грабвам 
чантата и отлитам натам, Сврачко. А ти тичай да 
извикаш баба Мравка. Ще ми трябва помощта на 
сърдечен лекар.

Върбичката наистина изглеждаше измъчена, наклонена 
на една страна, с опадали листа, а огромните ѝ сълзи 
капеха в езерото.

— Докторе, помогнете ми. – едва-едва отрони 
тя. – Не си чувствам стеблото, а болката стига чак до 
корените ми.

— Спокойно, мила. Ще направя всичко по силите 
си. Веднага се заемам.

Докторът извади слушалката и внимателно я 
преслуша. Оказа се прав – сърцето на болната туптеше 



едвам доловимо. Започна с човчица да проверява 
дълбочината на раната. Стеблото гъмжеше от 
вредители, които бяха причинили загнояването му. 
Трябваше бързо да се отстрани заразената тъкан. 

„Къде ли се губи баба Мравка?“, чудеше се Докторът.

— Върбичке, няма да те лъжа. Положението е 
сериозно. Но аз съм извикал най-добрия специалист в 
гората. Ще видиш, всичко ще бъде наред.

Той се захвана за работа. Кора по кора отстраняваше 
лошите места. Трябваше да стигне до здраво стебло. 
Но такова не се виждаше. Слава Богу, в това време се 
появиха Сврачко и баба Мравка.

— Къде се губите? Случаят е тежък и мисля, че 
трябва да се предприемат драстични мерки. Но все пак 
искам да чуя и твоето мнение, бабо Мравке. Сврачко, 
ще ни трябва отвара от билки. Отиди при Мишона, 
горската аптекарка, тя ще знае какво да ти даде. И 
донеси също бинт за превръзката.

Операцията беше тежка и продължителна. Двамата 
горски специалисти бързо разбраха какво трябва да се 
направи.

— Безнадеждно е! Ще се реже! Майко Природа, 
помагай! – рече Докторът и бръкна за триона. 

Те работиха, без да губят нито минута. Отрязаха 
цялата корона на върбичката и част от стеблото. 
Когато привършиха, зашиха мястото, поляха с 
билковата отвара, приготвена от Мишона, и бинтоваха 
здраво раната. Изтощени от операцията, изчакаха да 
видят дали върбичката ще дойде на себе си. Сърцето 
на върбичката беше все още много слабо. Тя беше 



изпаднала в дълбок сън и те не можаха да я събудят.

През нощта стана студено и заваля сняг. Дойде зимата. 
Докторът всеки ден идваше при върбичката да види 
дали се е събудила, промиваше и превързваше наново 
раната. Не губеше надежда.

Така минаха месеци. Раната вече беше зараснала и 
нямаше нужда от превръзка, но Докторът пак минаваше 
да наглежда пациентката си. Постепенно времето 
започна да се затопля и слънцето все по-дълго се 
задържаше над гората. Снегът започна да се топи и по 
поляните се появиха първите минзухари. 

Цялата природа се събуждаше от дълъг сън и се 
подготвяше за нов живот.

Един ден Докторът забеляза, че около раната бавно-
бавно са започнали да си пробиват път малки пъпки и 
клонки. 

Върбичката се беше пробудила.



 НАЙ-ДОБРИЯТ ТАТКО 



Сврачко крачеше изнервено напред-назад и пак 
напред-назад по клона. Щеше да става татко и то 

за първи път, а сврачетата аха-аха да се излюпят всеки 
момент. Сврачка го беше изгонила от гнездото, защото 
му каза, че това не е мъжка работа и му нареди да 
намери малко храна за мъничетата. Да, ала той нямаше 
ни най-малка представа какво ядат малките сврачета. 
Ох, толкова много бащински въпроси го вълнуваха. 
Дали ще писукат нощем? Ще го оставят ли да се наспи? 
Дали ще са красиви и умни като него и майка им? Та 
как въобще се възпитават сврачета? 

Въпроси, въпроси, направо го заболя сврачата глава. 
Ама сега трябваше да остави другото за после и да 
се захване със задача номер едно: храна за бебета. 
Бръмбарите дали са храна за бебета? Да не развият 
някоя алергия? Да не се задавят от хрупкавите им 
крачка? Да не си строшат човчиците в твърдата им 
външна обвивка? Не, бръмбарите хич не му се сториха 
подходяща храна за бебета. Какво тогава?

Така потънал в мисли Сврачко забеляза наблизо да 
преминава едно червейче.

— Ей, червейче, я кажи, какво ядат бебетата?

Червейчето първо се стресна да не би Сврачко да му се 
нахвърли и да го изяде, но като чу въпроса, отговори 
уверено:

— О, ами какво друго, пръст разбира се.

— Пръст ли? ‒  зачуди се Сврачко, но червейчето 
вече беше изчезнало в първата появила се дупка пред 
очите му.

Тогава реши да отиде да се допита до мъдрата баба 



Костенурка, защото беше чувал, че тя знае всичко.

— Бебетата ли? – попита баба Костенурка. – 
Бебетата винаги трябва да се хранят здравословно. Те 
обичат най-много пресни листа, трева и някои дребни 
плодове.

—  Хм, дребни плодове. Добра идея! – и Сврачко 
отлетя.

Не щещ ли, пред погледа му се мерна скокливият Зайо 
и той реши да чуе и неговото мнение.

— Зайо, ти как мислиш, какво ядат бебетата?

—  О, Сврачко, питаш точно, когото трябва. Най-
полезно е бебетата да се хранят с пресни моркови и 
накъсани на малки парченца зелеви листа.

„Моркови, листа, пръст, плодове?! Съвсем се обърках. 
Я най-добре да си питам Сврачка. Тя ще знае най-
добре, нали ще става майка.“

Но когато наближи гнездото, Сврачка го сгълча 
отдалече и той даже не можа да си отвори човката.

— Сврачко, къде се губиш? 
Още ли не си намерил червеи и мухички? Бързай, че 
черупките им вече са се напукали и ще се излюпят 
всеки момент.

Напълни Сврачко човката колкото можа повече с 
червейчета и дребни мушички и побърза да се върне, за 
да присъства на голямото събитие. 
А в гнездото с нетърпение вече го чакаха три гладни 
сврачешки гърла. 



СПОР В КУХНЯТА 



Тенджерата и Тиганът бяха братовчеди, но 
непрекъснато се караха. Все не можеха да се разберат 

кой е по-важен и по-полезен за хората от двама им.

— Аз съм по-полезна и по-важна за хората! – викаше 
с писклив глас Тенджерата.

— Не, аз съм по-полезен и по-важен за хората! – 
перчеше се Тиганът.

— Да бе, полезен си да висиш на куката и да 
подпираш стената! – кикотеше се тя.

— А ти, дебелана такава, понеже си много тежка, 
трябва да те прибират в шкафа. Горкият рафт, как те 
издържа? – целият зачервен викаше той.

— Кой е дебелана, дългуч такъв!? Прибират ме в 
шкафа, където се слагат само най-важните съдове, така да 
знаеш. Я се виж, от това висене, дръжката ти толкова се е 
удължила, че чак ще се счупи.

— Ха, ще се счупи, грънци! Тя е направена от 
закалена стомана и дори да те прасна по капака с всичка 
сила, пак няма да се огъне! – и Тиганът показваше 
здравата си дръжка.

— Кого ще праснеш, ти, безполезен леген такъв? – 
изпъчена с ръце на кръста отвръщаше Тенджерата.

— Леген, леген, ама за пържолки и палачинки-и-и! 
Пръсни се от яд! – издуваше бузи Тигана и се плезеше на 
противничката си.

— Да, ама мен хората ме ползват всеки ден, за да 
сготвят вкусни и полезни супи и яхнии, а за теб се сещат 
само по празник. Ха-ха-ха! Три пласта прах си хванал от 
киснене там.

— Mon Dieu, колко си невежа! Това не е прах, 



ламарино такава, а мазнина, защото много са ме 
ползвали.

— Да, ползвали са те и скоро ще те изхвърлят. Я 
си виж изподраното дъно.

— Какво изподрано дъно, я ти си виж изгорялото 
дупе. Май даже дупка се вижда вече.

— Завиждаш ми, защото госпожа Черпак танцува 
в мен, а теб само те чегъртат с вилицата.

И така спорът им продължаваше с часове, докато се 
готвеше вечерята, а печката пушеше весело и заедно 
с бъркалките и черпаците се заливаха от смях на 
глупостта на братовчедите.  
 
Те двамата продължаваха да се карат дори и в 
мивката, затънали до уши в пенестата вода, малко 
се поуспокояваха от мекия допир на кърпата при 
бърсането им, промърморваха по още нещо малко 
преди да им се затворят очите – тенджерата в шкафа, 
а тиганът на куката над печката – и после всички 
потъваха в приятен сън, чак до следващата сутрин.



ОБЛАКЪТ И ПЛАНИНАТА 



Спря се Облакът и затисна раменете на Планината. 
Бре, изчака го малко Планината, ама той не мърда. 

Разшава се, а Облакът само въздъхна тежко.

— Какво правиш, Облаче, защо не си 
продължаваш по пътя? Затиснал си ме, тежиш, дъх 
не мога да си поема. Пък и я погледни, от гъстата 
ти брада скиорчетата по пистите ми нищо не могат 
да видят. Ще се загубят и ще стане беля. Как ще ги 
спасявам после? И слънцето си ми скрил, студено 
стана, ще замръзна. Върви си, недей така. Ще ни 
изпоразболееш всичките.

— Не мога, грамадо! Нямам сили вече, а и идвам 
от много много далече. Пътувам от години, какво ли не 
видях. Мъчно ми е на сърцето, тежко ми е. Сълзите ми 
напират. Оттук не мърдам.

— Че каква е тази мъка, дето те мъчи? Я се 
виж колко си огромен, могъщ, краят ти не се вижда. 
Къдриците ти цялата са ме покрили, пък и над града 
са се разстлали. Небето се не вижда.

— Огромен, могъщ... Силата няма значение, 
когато сърцето скърби.

— Я разкажи, Облаче, отпусни се. Аз съм добър 
слушател. Какво така е сломило душата ти?

Облакът въздъхна отново:

— Когато бях млад, преди много години, срещнах 
Пустинята. Жълта, безкрайна, гореща през деня и 
ледено студена през нощта. Когато се ядоса, пясъци 
хвърчат. Такава хубавица не бях срещал дотогава. 
Заговорихме се, сприятелихме се. 



Денем и нощем бяхме заедно, неразделни. Когато 
ѝ станеше много горещо, разпростирах косата и 
брадата си и ѝ правех сянка. Пазех я от силните лъчи 
на слънцето. Не можех да си представя да я загубя. 

Един ден обаче дойде Вятърът. Обиколи я цялата 
и също я хареса. Скарахме си и му казах да се маха от 
Пустинята. Но той, като се развилня, като се разфуча, 
като задуха с всичка сила, успя да ме прогони и да ме 
прати надалеч. Опитах да се върна, но той се оказа по-
силен от мен и не успях. 

Оттогава се скитам по света и се надявам някой ден 
пак да я зърна. Много пъти съм се приближавал, но 
Вятърът винаги ме усеща и ме прогонва. 

Изморих се, не мога вече да се боря. Остарях. А пък и 
тя... сигурно... вече ме е забравила. Отказвам се.

Почерня Облакът, събра вежди, набръчка чело и 
заплака. Едри сълзи започнаха да се стичат от очите 
му и намокриха косата и брадата му. Търкулиха се по 
планинските склонове и потънаха в недрата ѝ. Плака 
неспирно цели три дни, докато накрая не се показа 
Слънцето. Облакът бавно, бавно се беше стопил и 
изчезнал. 

Стана ѝ мъчно на Планината за Облака, разказа 
историята на езерата и потоците си и се разплака, 
а пък те на свой ред я разказаха на реките, в които 
се вливаха. Реките разказаха на моретата, а те – на 
океаните. 

Стигна историята и до бреговете на Пустинята. Дълги 
години тя беше чакала Облакът да се върне. Натъжи 
се, разплака се. А на сутринта от сълзите ѝ се бяха 
родили Оазисите.



ИЗНЕНАДАТА 



Бодливият храст в двора на детската градина 
служеше от много поколения за дом през лятото 

на семейство Червеношийки. Всяка есен те подготвяха 
гнездата си за зимата, а когато се връщаха рано през 
пролетта, само освежаваха вече построените гнезда. 
Някоя сламка тук, малко кал там и хоп, гнездото е 
напълно готово за снасянето на тазгодишните яйчица 
и отглеждането на новоизлюпените червеношийчета. 
Хубавите бодли на храста осигуряваха така 
необходимата защита на птичетата от опасните за 
тях котки и грабливи птици, каквито се навъртаха 
наоколо, а гъстият храсталак ги пазеше от зли погледи 
и силното слънце. И така всяка зима бодливият храст 
плачеше за своите обитатели и чакаше с нетърпение 
първите пролетни цветя и топлите лъчи на слънцето, 
предвестници на тяхното завръщане. А щом се 
излюпеха яйчицата, от храста се надаваше небивала 
весела глъч и цвърчене на бебета червеношийчета 
и суетящи се родители. Този шум често събираше 
наоколо децата от градината и те с любопитство 
гледаха излитащите и кацащите от всички страни 
птичета.

Но тази зима се беше случило нещо неочаквано. 
Директорката беше решила да се монтира нова 
пързалка за децата точно на мястото на храста и той 
беше отрязан и захвърлен на боклука. Никой не се беше 
замислил за червеношийките, които нямаше да заварят 
своя дом през пролетта.

Никой, освен децата. Те гледаха обезпокоени как режат 
клоните и се чудеха какво да направят. „Къде ще си 
снесат яйчицата тази година птичетата? Как ще си 
намерят дом? Какво да направим, за да помогнем?“ 

Мишо, най-будното дете от всички, изтича до храста и 
викна на останалите:



— Ей, приятели, елате да видим как са направили 
гнездата. Може пък да се опитаме да ги извадим и да ги 
поставим на друго място.

Всички се събраха около отрязания птичи дом и се 
опитаха да извадят едно гнездо, но храста имаше 
големи бодли и ревностно пазеше малките къщички.

— Няма да стане! –  ядосваха се те. –  Ще трябва 
да измислим нещо друго.

— Да направим дървени къщички – предложи 
Жорко.

Това беше отхвърлено, защото наоколо нямаше 
достатъчно дървета, на които да ги закачат. 

— Можем да сложим изкуствен храст – замислено 
каза Лина. Но пък той нямаше да защитава птичките, 
защото бодлите нямаше да са истински. 

Мислиха, мислиха, но накрая решиха всяко дете да се 
посъветва първо с родителите си и после да обсъдят 
идеите. 

Така на другата сутрин всички деца се наредиха в кръг 
и започнаха да разказват какво им е хрумнало. След 
дълго обсъждане, стигнаха до решение на проблема. 

Първо щяха да направят дървен под, нещо като малка 
сцена от дървени дъски или пък дървена маса. Това 
звучеше лесно, а и Боби каза, че баща му прави мебели и 
може да им помогне.

После всяко дете щеше да донесе по една клетка за 
птици, която да е достатъчно голяма най-малко за едно 
семейство. Клетките трябваше да имат вратички, за да 
могат червеношийките да влизат и излизат свободно. 
Тогава обаче Лили се сети, че трябва да помислят и за 



някаква допълнителна защита, така че да не може котка 
да си провре лапичката и да нападне гнездото.

— Аз имам коте и трябва да ви кажа, че те са 
страшно любопитни и могат да скачат много нависоко. 
А някои могат да се опитат да откраднат яйчицe или 
даже някое малко пиленце.

Всички си представиха как едно коте седи и доволно се 
облизва и потрепериха от ужас. Какво да направят? 

Трябваше сериозно да си напънат главите. Добре че 
накрая Дими се сети, че в гаража имаха една голяма 
метална решетка, в която преди време стоял моторът на 
батко му, но вече не се ползва. Децата заръкопляскаха 
въодушевено. Идеята беше чудесна и щеше да свърши 
работа.

Дотук всичко звучеше добре, но оставаше още една 
малка подробност. Трябваше да има нещо, което да 
крие гнездата и от слънцето. Тогава малката Камелия 
им разказа, че лятото, когато ходят на море на палатка, 
закачат на дърветата една мрежа, с изкуствени листа, 
която им прави шарена сянка и можеше да я донесе. 

Така всичко си дойде на мястото. Бяха помислили 
за всеки детайл. Но децата разбираха, че това е само 
временно решение на проблема и решиха да съберат 
парички, за да купят нов истински храст, който да 
засадят в двора на градината и който след време щеше 
да порасне голям като стария.

Един пролетен ден дворът на градината усъмна с 
хвърчащи наляво и надясно червеношийки, вдигащи 
врява до небето от ужас, че домът им е изчезнал. Какво 
ще правят, къде ще снесат яйчицата, къде ще се скрият 
от лошите животни, които може да ги изядат? Но децата 
бяха подготвени. Освен че вече бяха направили новите 



къщички, всяко от тях беше донесло и семенца, които 
да остави вътре, когато птичетата долетят. И така, 
скупчени и притаили дъх, те зачакаха да видят какво 
ще се случи. Дали червеношийките ще разберат, че това 
е новият им дом?

Не щеш ли, усетили храната, червеношийките 
започнаха да влизат и да излизат от клетките. Скоро 
птичетата се почувстваха на сигурно и безопасно място. 
Все пак имаше нещо, което липсваше и трябваше да 
се направи, и то бързо. Разхвърчаха се и започнаха 
да носят сламки, кал, мъх, перца и всякакви други 
птичи строителни материали. Така щяха да превърнат 
клетките в истински гнезда.

Зарадвани, децата решиха да оставят новодомците да 
се настаняват и отидоха да играят и тичат из двора. 
Идеята им беше проработила.

На другата сутрин, когато децата дойдоха на градина, 
около къщичките цареше особено напрежение и 
тишина. Във всяка клетка имаше по едно семейство, 
което бдеше над вече снесените яйчица и чакаше 
тяхното излюпване. А когато след няколко дни и това 
се случи, в двора се възцари същата глъч и птиче 
чуруликане, както всяка друга година.


