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Имало едно време, което всъщност не е никак отдавна, но се знае, че 

е през есента. Съществувала приказна гора и точно в средата на гората, не 

малко в дясно или малко на ляво, а точно в самата среда бил разположен 

град. Този град се оказал много интересен и за да сме точни, улиците на 

града и за да сме още по-точни един жител на града, обитател на една 

улица. Града се казвал „Година”, а неговите улици..., можете ли да се 

досетите?! В този чуден град имало четири улици с четири различни 

посоки, а името на една от тях било улица „Есен”, на която живеел нашият 

бодлив жител Ежко. 

Точно тази улица събуди интереса на нашите 

малки разказвачи, „очевидци“ на истинско – 

приказните истории. Ето историята на първия 

разказвач. 

„Имало едно време един Ежко, който 

отишъл на площадката да се полюлее малко, но 

както се люлеел се сетил, че трябва да простре 

дрехите.  

   

 

 

 

Изпрал си дрехите и ги сложил на 

сушилника да се сушат. 

 

 

 

А вечерта, когато му трябвала вода, 

отишъл до кладенеца, за да си вземе вода, но 

видял, че в кладенеца водата е много вкусна и си 

сипал повече за вкъщи. 

 

 

 

Прибрал се, хапвал и пийвал, след това си 

легнал да спи.  

 

 

На другия ден излязъл на 



вън и отишъл да се пързаля на пързалката, но този път не се люлеел, само 

се пързалял.  

След това отишъл в гората навътре, а вечерта си светел с 

фенерчето, за да не върви по грешната улица. Така отново стигнал до 

къщичката, която била неговата, но и не изглеждала, като неговата, 

защото видял, че има нещо различно – видял, че няма за вода кладенец.  

Тогава той тръгнал по улица „Есен“ и видял своята къщичка. 

Прибрал се, похапнал си, пийнал си и си легнал да си почете книжка. На 

другия ден си направил хляб и след това си поиграл на площадката.” 

                                                         

Стелла Данчева 

Ето какво разказват и другите „очевидци“ на тази приказна улица за 

нейния обитател: 

 „Имало едно време Ежко, който се 

попързалял. Но се прибрал малко да хапне и 

си взел малко хляб, и малко ягоди, и си взел 

вода от кладенеца. Той се прибрал малко да 

яде. После си сложил прането, малко да 

поизсъхне. След това отишъл да си играе на 

пързалката. Станало късно и се прибрал.” 

 

Ния Тагарева 

„Имало едно време една къщичка и 

Ежко излязъл навън, станало тъмно и 

заспал. Спинкал, спинкал, станал, взел си 



малко хляб и вода, затворил вратата и си хапнал, и си пийнал. Ежко 

казал:  

- С фенерчето видях стъпките на мечката.  

Погледнал наляво и надясно, и, видял мечката и затворил вратата.” 

 

Габриела Христова 

 

„Имало едно време малко таралежче, то излязло от къщичката, за да си 

вземе малко ягодки. Взело си няколко ягодки и хляб, малко вода от 

кладенеца и влязло вътре, хапнал си. После малко станало тъмно вечер, 

после сутрин.  

Отишло да си обере градината и да обере 

един оре,х и си прибрал ореха вкъщи. После 

си прострял прането, след това отишъл на 

пясъчника. Станало малко тъмно и се 

прибрал да хапне.” 

 

Кремена Жечева 

      

Чудновати разкази за приказния горски град „Година“ и за Ежко-

Ежислав от улица „Есен“, вършещ най-обикновени есенни неща. Неща, 

които всеки таралеж би вършил точно по това вълшебно време на 

годината.  

А Вие, къде искате да сте точно сега? 

Какво искате да правите в това вълшебно 

време на годината? 

Споделете ни само мъничко, ние ще 

измислим останалото , можем и сме 

сладкодумни. 

 


