ТРИТЕ ПРАСЕНЦА
Имало едно време три прасенца, които живеели с майка си. Тя ги кръстила
Първи, Втори и Трети. Трети бил най-малък, но и най-умен. Един ден тя им казала:
- Скъпи деца, вие вече пораснахте и трябва сами да се справяте в живота! Повече не
мога да ви храня!
Майката им дала малко пари и така трите прасенца напуснали родния дом.
Те вървели цял ден. Вечерта спрели под едно голямо дърво, за да обсъдят бъдещето
си. На другата сутрин се събудили на красива зелена поляна. Видели, че това е парк
,,Парк щастие“. Решили, че тук ще бъдат щастливи и ще построят къщите си.
Първите две прасенца предложили да се разделят и да си строят отделни къщи, но
третото прасенце било по-умно от другите и тази идея не му харесала. Знаело, че
някой може да се възползва от братята му, ако са разделени. Тръгнали да търсят
материали
за
строежите.
Първото прасенце си казало:
- Ако си направя къща от слама, ще е много по-евтино и много по-лесно. А с
останалите пари мога да си купя удобно легло. Даже ще боядисам къщата в синьо.
Второ прасенце си рекло:
- Къща, направена от дърво, ще е хубава и евтина, а с останалите пари ще си
купя мек дюшек. Даже могат да ми останат пари за здрава врата.
Третото, най-умно прасенце си помислило:
- По-добре да спя на рогозка, но ще си построя здрава къща, за да е сигурно
бъдещето ми.
На другия ден братята започнали да строят къщите си. Първото прасенце било
готово до вечерта. Второто прасенце - ден по-късно. Прасенцата, с готовите
къщички, се присмели на трето прасенце, но то не им обърнало внимание. След три
дни и неговата къща била готова.
На следващия ден трите прасенца решили заедно да разгледат парка. Те
тръгнали, вървели и след известно време видели, че в края има плаж. Но той бил
мръсен – навсякъде имало пластмасови торбички, шишета от вода, чашки…
Прасенцата решили да го почистят. След дълга и изморителна работа те успели и
удовлетворени се прибрали по къщите си. Заспали, мислейки си как са спасили част
от природата.
На следващата сутрин се събудили от шума на автомобил. Един голям, лош
вълк пристигнал с черен джип „Тойота”. Хищникът бил облечен с черен костюм и
тъмни очила.
Той заявил:
- Нямате право да бъдете на моя територия – „Парк Щастие”.
Добрите прасенца не се съгласили и се скрили по домовете си. Вълкът отишъл при
първата къщичка и казал:
- Ще извикам фадрома и ще съборя къщичката ти. Излез!
Първи не отворил. Вълкът разрушил къщичката, а прасенцето избягало и се
скрило при брат си Втори. Злосторникът успял да събори и втората къщичка. Накрая
всички се събрали в най-здравата къщичка, тази на най-умното прасенце - Трети.
Вълкът опитвал какво ли не, за да я разруши. Накрая, след месец, съборил и нея.
Прасенцата избягали.
Те видели, че плажът отново е замърсен и се ядосали. Решили, че няма да се
примирят със злия вълк и да му позволят да замърсява природата и да гони
животните от парка. Решили да се борят. Измислили хитър план.
Братчетата отишли до близкия разсадник и купили много рози, които растат за
една нощ и имат остри бодли. Прасенцата се усмихнали и се върнали се в „Парк
Щастие“. Мислейки си за това, как ще победят вълка, зачакали да се стъмни и той да
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се прибере в своя палат. Когато това станало, те се заловили тихо за работа. Посели
рози навсякъде около къщата, включително и пред вратата на вълка. Отнело им
известно време, но успели. Когато приключили, вече било полунощ. Те отишли на
плажа, завили се с листа и легнали да спят. Докато заспивали, прасенцата си мислели
в какво красиво и чисто място ще се превърне парка, след като победят вълка.
На следващата сутрин се събудили и решили да проверят какво става с розите.
Когато пристигнали, видели, че къщата е обвита от всички страни с красиви червени
рози, с големи бодли. Вълкът виел от болка и не можел да излезе от дома си. Всеки
път, когато протягал лапа да разкъса живия плет, бодлите на розите се забивали в
козината му. След няколко дни напразни опити той осъзнал, че няма как да се
освободи. Стоял сам в големия си палат и плачел, защото нямал приятели да му
помогнат.
Изведнъж се сетил, че може да стане добър и да не бъде сам. Примолил се на
прасенцата да го пуснат, като обещал, че вече иска да е добър, а те да му станат
приятели. Първи, Втори и Трети му повярвали и се смилили над него, освободили го.
Но за да го проверят, веднага поканили вълка да почисти с тях парка и плажа, като
му обяснили, че така ще спасят природата. Трябвало да са сигурни, че се е променил.
Той се съгласил и всички заедно събрали отпадъците. След това засадили различни
цветя в парка. Станало много красиво и добро място за разходки и за живеене.
Там, където гората се среща с пясъка и морето, вълкът и прасенцата устроили
празненство, на което всички животни в околността били поканени. Майката на
прасенцата също дошла. Тя била много горда със своите деца за това, че сами са се
справили с трудностите в живота. Прасенцата сами достигнали до истината, че
съединението прави силата. Поотделно къщите им били слаби и не могли да
издържат на злите сили. Но когато са заедно, ще са най-силни и ще успеят винаги. Те
решили повече никога да не се разделят и да си построят една обща фамилна къща.
Прасенцата заживели щастливо с майка си в дом, изпълнен с радост, любов,
разбирателство и взаимопомощ.
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