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В края на стопанския двор на купчина слама 

лежаха две кокоши яйца. Майка им ги мътеше 

по цял ден и ставаше само за да пие вода и 

да клъвне нещо набързо.

Един ден от хълма над фермата се търколи едно голямо 

яйце, мина под оградата и се спря точно до полога.

- Хей! Изпуснахте си яйцето! - извика кокошката – 

Приберете го преди да е изстинало.

Никой не се обади...На хълма нямаше никой.

Кокошката се зачуди какво да прави. Накрая 

придърпа яйцето до нейните и продължи да мъти.



Яйцата се излюпиха по едно и също време и майка им ги кръсти Чик, 

Чип и Чоп. 

Когато тръгнаха на първата си разходка в двора, всички се вторачиха 

в Чоп.

- Ахахаха...Какво смешно пиле!

- Вижте му пуха! Ама това даже не е пух, а някакво желе!

- Цялото е зелено…ама че е странно.

- Бррр...гадост!



Макар да беше странно пиле, Чоп беше много упорит. Той всячески 

се опитваше да прави всичко, което правят братята му – ровеше за 

червеи, размахваше крила, пиукаше с дрезгав глас…

Чик и Чип му помагаха, но просто не се получаваше...



Всички животни от фермата го гонеха и му се подиграваха. 

Най-лош беше петелът, който постоянно го кълвеше и обиждаше.

- Ама че грозно и некадърно пиле...истински срам за фермата. 

За нищо не става!



Никой не си играеше и говореше с него, освен братята и майка му. Вечер 

след като всички заспиваха, Чоп излизаше на двора, гледаше небето и си 

пожелаваше на всяка падаща звезда да стане нормално пиле.



Една нощ във фермата се промъкна лисица и грабна Чик и Чип. 

Настъпи суматоха...разхвърча се перушина.

- Помощ! - завикаха Чик и Чип.

Майка им се хвърли да ги 

спаси, но лисицата я сграбчи 

за гушата.

Всички кокошки и пилета се скупчиха в ъгъла на 

кокошарника, а лисицата им прегради пътя към изхода.



- Такааа...дотук три - усмихна се доволно лисицата – Трябва ми още 

една порция, че утре чакам гости. Някой доброволец?

- Вземи когото искаш – обади се петелът страхливо – но най-добре 

някое малко пиле, че месото му е по-крехко. Аз например съм много 

жилав.

- Добреее...избирам...избирам… - започна да се чуди лисицата.

В този миг нещо щракна зад гърба на лисицата и се чу гласа на Чоп:

- Пусни ги веднага!



- Ааааааа! - изкрещя лисицата и изпусна плячката си – Олелееее… 

Опашката мииии!

- Нали искаше още едно пиле. Ето ме! - процеди през зъби Чоп

- Размислих! Вече не искам пилета. Моля те, пусни ме. Болииии…

- Повече да не съм те видял наоколо – каза Чоп все така стискайки 

опашката ѝ.

- Обещавам! Повече тук няма да стъпя. Честна лисича! 

Само ме пусни!



Чоп разтвори уста и лисицата хукна да бяга през глава.

Чик, Чип и майка им се надигнаха от земята – все още уплашени, но 

невредими.

- Лелеее...как я клъвна само – извика Чип като си пое дъх – за малко 

да остане без опашка.

- Чоп, ти си най-смелото пиле на целия свят – прегърна го Чик.



Когато на другата сутрин Чоп излезе на двора, при него се събраха 

всички пилета:

- Ще ходим да играем футбол с патетата. Искаш ли да дойдеш?

- Ами… аз никога не съм играл футбол... Само ще ви преча.

- Няма проблем. Ще те научим. Много по-лесно е от битка с лисица.

- Ще дойда – усмихна се Чоп и за пръв път се почувства като истинско 

пиле.
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