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Защо говорим за това?
Защото през следващите седмици ще се стараем да ти даваме идеи за
разнообразни занимания през ваканцията.

Обичаш ли да си измисляш разни работи?
Например страшни злодеи, които сеят ужас, и смели герои, които успяват да се преборят с
тях?
Необикновени земи, по-прекрасни от тези в приказките, сполетени от зла беда... и вълшебни
дарове, които ще ти помогнат да ги спасиш? Мъдри помощници, далечни пътешествия,
забрани, които все се нарушават, битки, магически превъплъщения...
А фантазираш ли си понякога как би решил някой истински проблем?
Запиши се този уикенд за второто ателие "Кукувича прежда" на фондацията "Елизабет
Костова", за да участваш в измислянето на приказка, свързана с природата и нейното
оцеляване. Работилницата ще продължи два дни - в събота всички деца заедно измислят
приказката, а в неделя я поставят пред родителите си под формата на куклен театър.
Проектът е подпомогнат от Културния календар на Столичната община. Участието е
безплатно, но трябва предварително записване на имейл vkostova@ekf.bg. Повече можеш да
научиш тук.
Ето какво написаха децата миналия уикенд.

Някога, много-много отдавна, хората и растенията живеели в мир помежду си. Растенията
отделяли кислород, давали плодове и красели света, а хората ги поливали и плевели. Това
било прекрасно, само че за всички - а не само за някои, които да имат по-специална изгода.
Точно това не се харесвало на Трацимир Трацимиров. Той искал да спечели лично, и то
повече от другите. Затова изобретил специален молив, който можел да превръща истинските
растения в пластмасови.
Първо, разбира се, трябвало да убеди хората, че са им нужни именно пластмасови растения.
Почнал да плюе истинските:
"Хора, вижте! Растенията само ви спъват! Освен това са капризни - искат да ги поливате, да
ги прекопавате, да ги пазите от плевели... Купете си пластмасови!"
И хората почнали да купуват, а той - да превръща истинските растения в пластмасови.
Растенията се обидили и хукнали да бягат от страната. Направили си собствена страна - поточно казано "страна на страните на растения". Там нямало много правила - едни растели на
обратно, други пеели, палмите се били отделили в своя провинция... свобода.
Само едно растение не искало никъде да ходи. Това било ленивчето - него просто много го
мързяло. Затова останало скрито до един камък. Като го видяла, че остава, ежовата главичка
също решила да не бяга. Как така ще изостави ленивчето само! Каквото е мързеливо, дори
няма да се защити! Тогава с тях останала и наумката - защото била сигурна, че ще им трябва
и малко ум.
Както си седели обаче, Трацимир Трацимиров минавал оттам с вълшебния си молив. Той се
спънал в ленивчето, ядосал се и щял всички да направи пластмасови, но тримата приятели
хукнали да бягат. Трацимир бил по-бавен от тях, защото бил паднал. Докато тичали на зигзаг,
тримата се блъснали в една кола и се закачили за нея. Така успели да избягат. После колата
спряла и те слезли. Решили, че трябва да търсят Кръстницата на цветята. Отправили се към
нейния дом.
Вечерта обаче ги засърбели главите. Погледнали - били хванали листни въшки! Наложило се
да намерят малко от онези "парфюми", с които ги пръскали едно време хората. Докато се
промъквали за парфюмите обаче, били забелязани от една гъсеница. Ужасно гладна
гъсеница. Тя ги погнала, за да ги изяде. За щастие, бягала много бавно и преди да ги стигне,
вече се превърнала в пеперуда. Растенията си отдъхнали, но точно тогава насреща им
излязъл охлюв! Те нямали сили да бягат, защото били изморени от гонитбата с гъсеницата.
За щастие, точно тогава излязла една гладна змия и изяла охлюва. Погледнала към
растенията, но Ежова главичка ѝ заприличала на таралеж... и змията избягала.
Най-сетне тримата приятели стигнали до Кръстницата на цветята. Тя обаче също била
станала пластмасова и не можела да им помогне. Тогава Наумка се сетила да повикат

цветето Омайниче - то да накара хората да видят, че истинските растения са по-хубави от
изкуствените! Върнали се в страната на растенията и го убедили да иде с тях. Издебнали,
когато всички хора се били събрали заедно да празнуват края на досадното поливане и
плевене. Точно тогава Омайничето разпръснало вълшебния си аромат и хората един по
един започнали да се съвземат.
Трацимир видял какво става и много се уплашил! Хукнал към Омайничето с вълшебния си
молив. По пътя обаче отново се спънал в Ленивчето, изпуснал вълшебния молив върху крака
си, по погрешка натиснал копчето и... моливът превърнал самия него в пластмасов!
Така всичко се върнало постарому. И затова растения и хора и до днес живеят в мир!
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