
Седи си пак Зайко, плаче сред гората. Видял го мечокът и попитал:
- Защо плачеш, Зайко?
- Как да не плача, Мечо? Имах чудна къщурка – от клони изплетена, а Лиса имаше ледена.

Дойде пролетта и нейната се разтопи. Помоли ме да поживее при мен – пуснах я, а тя взе,
че ме изгони.
- Не плачи, зайче, - казал мечокът – аз ще я изгоня.

- Няма да успееш! Страшна е тя.

Отишъл Мечокът пред зайковата къщичка и изревал смразяващо:

- Лисо, излизай веднага!

Кумицата само надникнала през прозорчето и рекла с вледеняващ глас:
- Като скоча, като изскоча – козина ще хвърчи!

Мечокът се смразил, навел глава и избягал.

Седи пак Зайко, плаче безутешно за своята къщичка. Не щеш ли по пътеката се задал
Петелът с наточена коса на рамо.

- Ку-ку-ригу-у-у! Защо плачеш, Зайко?

- Как да не плача, Петльо? Имах чудна къщурка – от клони изплетена, а Лиса имаше
ледена. Дойде пролетта и нейната се разтопи. Помоли ме да поживее при мен – пуснах я, а
тя взе, че ме изгони.

- Не плачи, зайче, - казал Петльо – аз ще я изгоня!

- Няма да успееш! Страшна е тя. Сивият вълк я гони – не я изгони. Мечокът я гони – не
успя. Та ти ли?

Тръгнал напето Петльо към заешката къщурка и отдалече завикал:

- Ку-ку-ригу-у-у! Лисо, идвам на крака, излизай от на зайчето дома,

че с косата ще те посека, в печка ще те изпека!

Чула лисицата, разтреперила се от страх и отвърнала:

- Обличам се...

Петелът отново викнал:

- Ку-ку-ригу-у-у! Лисо, идвам на крака, излизай от на зайчето дома,

че с косата ще те посека, в печка ще те изпека!

Лиса едва отговорила с разтреперан глас:
- Обличам си кожухчето...

Петелът за трети път викнал:

- Ку-ку-ригу-у-у! Лисо, идвам на крака, излизай от на зайчето дома,

че с косата ще те посека, в печка ще те изпека!

Не издържала Лиса, изскочила през вратата и търтила да бяга.

Зарадвал се Зайко и поканил смелото петле
да заживее с него – в мир и сговор.

Живели някога баба и дядо. Имали си те една радост –
пъстра кокошчица. Един ден тя им снесла яйчице,

но не обикновено, а златно!

Дядо го удрял, удрял – не го счупил.

Бабата – удряла, удряла – не го счупила.

Мишката претичала покрай тях, махнала с опашка.

Паднало златното яйце на пода и се счупило.

Плаче дядото, плаче и бабата, а пъстрата кокошчица тихо
кудкудяка и ги успокоява:

- Не плачи, дядо! Не плачи, бабо! Ще ви снеса друго яйчице – не златно, обикновено!
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- Пак мене за кръщавка чакат.
- Ходи, Кумичке, но не се бави, защото блини се каня да пека – казал Мечока.

- Ще се върна скоро, не се плаши.

Отишла тя право при меда и го изяла целия.

Като се върнала Мечока я попитал:

- Как кръстихте детето този път?
- Крайчо – отвърнала кумицата.

Мечокът се зачудил, но нищо не казал – бързал да залее
топлите блини с мед. Отишъл при кацата, а там – нищо.

- Кой изяде меда? – ревнал Мечокът – Ти си била, Кумице,

няма кой друг да е.

- Не! Невинна съм. Не съм виждала даже меда. Сигурно ти си го изял и си забравил.

Замислил се Мечокът и рекъл:

- Добре, ето какво ще направим – ще легнем на слънце и ще напечем коремите си. Медът
ще се разтопи и капчици от него ще избият по козината на онзи, който го е изял.

Нямало какво да прави Лиса, легнала с Мечока на слънце. За неин късмет той заспал и не
видял как по рижата козина избили издайнически капки мед. Лиса набързо събрала меда и
намазала мечото кожухче. Събудил се Мечокът и какво да види – мед по корема му имало.

Извинил се на коварната лисица и се прибрал в къщи, при празната каца.

Тя само надникнала през прозорчето и отвърнала с вледеняващ глас:
- Като скоча, като изскоча –Далече – далече, в тъмните северни гори, живеели зайче и

лисица. Съседи били двамата – зайковата къщичка била направена от сплетени клонки, а на
Лисицата – от ледени блокове. Добродушен бил Зайко, но Лиса си била драка. Всеки път,
щом срещнела Берзобежко, тя казвала:

- Ех, Зайко, моята къщичка е по-хубава – светла и голяма,

като дворец, а твоята е схлупена и тъмна.

Минало се, що се минало, изтърколила се зимата и къщичката
на Лиса се стопила. Какво да прави сега?

Отишла при Зайчето и рекла:

- Пусни ме, Зайко, да пренощувам при теб.

Поколебал се Бързобежко, нали лисицата все го дразнела,

но имал добро сърце и я пуснал да пренощува.

Минал се ден, минали два, на третия – Лиса решила
да изгони Зайко от къщичката му.

- Вън, Зайо! Не искам да живея с теб!

Какво да прави милата животинка – останала без дом.

Седи и плаче на едно пънче насред гората. Не щеш ли, от там минал Кумчо Вълчо.

- Защо плачеш, Зайко?

- Как да не плача? Имах чудна къщурка – от клони изплетена,

а Лиса имаше ледена. Дойде пролетта и нейната се разтопи.

Помоли ме да поживее при мен – пуснах я, а тя взе, че ме изгони.

- Не плачи, зайче, - казал Вълчо – аз ще я изгоня.

- Няма да успееш! Страшна е тя.

Отишъл Кумчо Вълчо пред зайковата къщичка и завил със страшен глас:
- Излизай, Лисо, вън! Козина ще хвърчи!

Изплашил се Вълчо, подвил опашка и дим да го няма.

Заешката къщичка
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Житената питка

Живели някога дядо и баба. Веднъж дядото помолил бабата:

- Изпечи ми, бабо, питка.

- Че от какво да ти я изпека тази питка? – казала бабата.

- Обери брашънце от сандъка, от пода на хамбара – все ще има за една питка.

Бабата така и направила – събрала брашънце оттук - оттам и ето ти питка с мая замесена,

втасала и изпечена. Сложила я бабата на перваза на прозореца да изстине, нивката да
обиколи. Омръзнало й обаче на питката да чака – скокнала от прозореца на тревата, от
тревата – на пътеката. Търкаля се, а насреща й Заека.

- Питке, питке! Ще те изям! – казал Бързобежко.

- Не ме яж, Зайко! Песничка ще ти изпея – казала питката и запяла:

Аз съм питка житена,

от брашно в хамбара сметено,

с мая съм замесена,

В пещ съм аз изпечена.

Аз от дядо си избягах!

Аз от баба си избягах!

А тебе – Зайко,

най-лесно излъгах.

И се търкулнала питката нататък – Зайко така и не я видял вече.

Търкаляла се питката, а насреща й – Вълка.

- Питке, питке, ще те ям! – казал той.

- Не ме яж, Сивчо. Песничка ще ти изпея:

Аз съм питка житена,

от брашно в хамбара сметено,

с мая съм замесена,

В пещ съм аз изпечена.

Аз от дядо си избягах!

Аз от баба си избягах!

А пък тебе – Кумчо,

най-лесно надхитрих.

И се търкулнала питката нататък – Кумчо Вълчо така и не я видял вече.

Търкаляла се питката, а насреща й – Мечокът.
- Питке, питке! Ще те изям! – казал той.

- Не ме яж, Мечо. Песничка ще ти изпея - и започнала:

Мечката се опитала да влезе в къщичката. Лазила, напъвала, но не успяла. Затова решила да
се качи на покрива. Едва стъпила горе – заскърцала къщичката. Сринал се покрива и съборил
стените. Едва успели да се спасят
Мишчица Гризана
Жаба Кикерана
Зайко Байко
Кумица Лисисца
Кумчо Вълчо

Решили животните да построят нова къщичка. Започнали дъски да носят, да режат, да коват
– нов  дом си построили – много по-хубав от предишния!

Живели някога мечка и лисица. В избата на мечока имало каца с мед. Лисицата знаела за
тези тайни запаси на мечока и не спирала да мисли как да стигне до медеца.

Един ден отишла тя при мечока и седнала под прозореца му. Рекла му:

- Мечо, да знаеш каква зла участ ме застигна…
- Какво ти се е случило, Кумичке?

- Къщата ми е толкова ветровита, раздуха огъня и всичко изгоря до основи. Мога ли да
остана при теб няколко нощи?

- Ела, Кумичке, остани.

Легнали те да спят отгоре на руската зидана печка. Лиса стиска очи, но не заспива – само за
меда мисли. Задрямал мечокът, а Лиса – почукала с опашката си. Мечокът се разбудил и
попитал:

- Кой тропа там, Кумичке?

- А, за мен идват, на кръщене ме викат.
- Иди, Кумичке, иди.

Лиса това и чакала – шмугнала се при меда - яла,

яла и пак се върнала при Мечока.

- Как кръстихте детето, Кумице?

- Наченко го кръстихме, Мечо.

- Хм-м-м – позачудил се Мечокът, но рекъл – Е, добре сте
направили. – и пак задрямал.

На следващата нощ, като легнали да спят, Лиса пак се
изхитрила и потропала отстрани с опашка.

- Кумичке, пак някой чука – казал Мечокът.
- Да, за мен са – пак ме викат на кръщавка.

- Иди, Кумичке, иди

Лиса това и чакала – право при меда. Яла, яла, едва не се пукнала и пак при Мечока се
върнала.

- Как нарекохте сега детето, Кумичке? – попитам Мечока.

- Преполовинчо – рекла тя.

:

Зачудил се Мечокът, но рекъл:

- Е, хубаво сте направили.

На третата нощ Лиса пак почукала с опашка и нетърпеливо казала:

Лисицата и Мечката



Аз съм питка житена,

от брашно в хамбара сметено,

с мая съм замесена,

в пещ съм аз изпечена.

Аз от дядо си избягах!

Аз от баба си избягах!

А пък тебе – Мечо,

най-лесно надхитрих.

И се търкулнала питката нататък – Мечока така и не я видял вече.

Търкаляла се питката, а насреща й – Лиса. Не била обаче тя вчерашна и започнала
отдалече:

- Я, каква хубава питка, изпечена до златно, красавица!

А питката щастлива, запяла пак своята песничка:

Аз съм питка житена,

от брашно в хамбара сметено,

с мая съм замесена,

в пещ съм аз изпечена.

Аз от дядо си избягах!

Аз от баба си избягах!

Аз от Заека избягах!

Аз от Вълчо е измъкнах,

от Мечока се изплъзнах,

и от тебе, Лисо, лесно ще избягам!

- Каква весела песничка – казала Лиса. – Но, аз вече съм толкова стара,

Питке, не чувам добре. Ще дойдеш ли по-наблизо, да ми я изпееш още веднъж?

Питката скочила току до Лиса и запяла своята песничка:

Аз съм питка житена…

А Лиса, само това и чакала – АМ! – и изяла горделивата питка.

Горската къщичка

Стояла си сред полето малка къщичка – нито ниска, нито висока.

Претичала наблизо Мишчица Гризана, почукала на вратата й и попитала:

- Има ли някой в къщи? Живее ли някой тук?

Никой не отговорил. Влязла Мишчицата вътре и заживяла в къщичката.

Минало се, не минало – чук-чук – и на вратата потропала Жаба Кекерица.

Попитала:

- Има ли някой в къщи? Живее ли някой тук?

- Аз – Мишчица Гризанка. А ти коя си?

- Аз съм Жаба Кекерица.

- Ела да живееш с мен. – казала й Мишкаа.

Жабата скочила в къщичката и заживели двете заедно.

Не щеш ли – наблизо преминал Зайко Байко. Поспрял се той и попитал:

- Има ли някой в къщи? Живее ли някой в тази малка къщичка?

- Аз – Мишката Гризанка.

- Аз – Жаба Кекерана. А ти кой си?

- Аз съм Зайко Байко.

- Ела да живееш при нас.
Скочил Зайко и заживели тримата.

Минало се не минало – покрай къщичката преминала Кума Лиса.

Почукала на прозорчето и попитала:

- Има ли някой в къщи? Живее ли някой тук?

- Аз, Мишица Гризанка.

- Аз, Жаба Кекерана.

- Аз, Зайко Байко. А ти коя си?

- Аз съм Кума Лиса.

- Ела да живееш с нас – казали животните.

И заживели дружно четиримата.

Скоро, незнайно откъде, до къщичката стигнал Кумчо Вълчо.

Почукал той на вратата и попитал:

- Има ли някой в къщи? Живее ли тук някой?

- Аз, Мишчица Гризанка.

- Аз, Жаба Кекерана,

- Аз, Зайко Байко.

- Аз, Кумица Лисисца. А ти, кой си?

- Аз съм Кумчо Вълчо.

- Ела да живееш с нас. – казали животните.

Влязъл Вълчо в къщичката и заживели заедно петимата в мир и сговор,

песни пеели заедно всяка вечер.

Не щеш ли – по пътеката се задала Баба Меца.

Изненадала се тя – каква е тази къщичка насред гората,

че и песни от нея се чуват?

Спряла се до вратата и заревала с цялата си мощ:

- Кой живее в тази къщичка?

- Аз, Мишчица Гризанка.

- Аз, Жаба Кекерана,

- Аз, Зайко Байко.

- Аз, Кумица Лисисца.

- Аз, Кумчо Вълчо. А ти, коя си?

- Аз съм Баба Меца.

- Ела да живееш с нас. – казали животните.


