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СЛЪНЧЕВОТО ЯЙЦЕ



мало едно време една мъничка, съвсем мъничка фея, коя-
то живеела в хралупата на едно дърво. Тя най-много 
обичала да танцува. През пролетта танцувала танца 
на слънцето, през есента танцувала лудешки танца на 
пожълтелите листа, а през зимата – танца на падащия 
сняг, докато накрая толкова ѝ се доспивало, че се вмък-
вала в хралупата на дървото и заспивала.

И



През лятото обаче ѝ било толкова забавно да се носи наоколо и да занича в 
тайните на гората, че не ѝ оставало много време за танци. Феята била най-до-
бър приятел с всички малки птички в гората. Щом видела някое мъничко яйце, 
изтърколило се от гнездото долу в мъха, тя бързала до го върне на мама птица. 
Ето защо птичките толкова много я обичали и я поздравявали с най-прекрасни-
те си песни. 





Един ден, когато феята поела на изследователско пътешествие в гората, ви-
дяла нещо голямо, жълто и кръгло да лежи в мъха на земята. О, само какво голямо 
яйце, помислила си тя. Откъде ли се е взело? Вдигнала поглед нагоре и видяла 
точно над главата си Слънчо да наднича през процеп в облаците. Сега разбирам 
всичко, помислила си отново тя, горкото слънце е загубило яйцето си и не може 
да го намери, защото облаците му пречат! И така феята се понесла бързо, бързо, 
за да сподели тази голяма новина със своя приятел Шишарко.





Шишарко бил едно много палаво момче. Той се бил изтегнал по корем върху един 
клон и щом видял феята, я замерил с шишарка, така че тя тупнала на земята.

– Ти си едно много лошо момче – извикала уплашено феята. – Само да посмееш 
да ме замериш още веднъж и ще се оплача на Корен Белобрад. 

Старият Корен Белобрад бил пазителят на гората и единственият, от кого-
то Шишарко се страхувал.

– Бъзливка, бъзливка, да се клевети е отвратително! – извикал Шишарко.
– Така е, затова няма да го направя – отвърнала феята. – Но няма да ти кажа 

тайната си! Нищо няма да разбереш!
И феята отлетяла по пътя си, но Шишарко скочил пъргаво 

от дървото на земята и я последвал. Грабнал със себе си малка-
та си чашка, измайсторена от дървен бодил, и сламка от трева, 
за да може да предложи на феята пресен брезов сок, да се сдо-
брят и пак да станат приятели. Истината обаче била, че той 
нямал право да дълбае в брезовата кора, защото Корен Белобрад 
бил забранил.
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