


Далеко у планини живела је 
сиромашна породица. 
Родитељи су радили за друге 
да би своју децу исхранили. 
Имали су два сина, Стојана и 
Милана. 
Они су сами остајали код куће 
и играли се. 
Правили су воденице на 
потоку поред куће и зидали 
кућице на обали. 
 



Једног дана су 
направили 
воденицу, а кад су 
следећег јутра 
дошли да је виде, 
ње није било. 
 



Ишли су низ воду и нашли воденицу на другом крају потока. 
Нису могли да је помере. Чудили су се како је то могуће. 
 
Ево шта се десило. 
Крај њихове куће у шуми живела су три патуљка: Седобради, 
Црнобради и Риђобради. Видели су дечаке како праве воденицу 
и договорили се да узму за себе.  

Риђобради је рекао: 
-  Пристајем на то само ако ноћас не буде месечине, јер ако нас 
људи виде на злом послу, одмах ћу се претворити у грумен злата, 
Седобради у грумен сребра, а Црнобради у грумен угља.  



Те ноћи није било месечине и  
патуљци су преместили воденицу.  
 



За неколико дана направе  
деца камену кућу на обали. 



Следећег јутра деца виде да нема кућице.  
Тражили су је по околини и нашли  међу 
жбуњем, али је нису могли померити.  

Чим су отишли кући, патуљци изађу на обалу 
и пренесу кућицу далеко у шуму и сакрију је. 

Решили су да следећи пут кад  
нешто направе, чувају стражу.  



После неколико дана  
саграде хлебарницу. 



Дечаци оду кући, али се одмах 
крадом врате да вребају лопове.  

Те ноћи месечина је сијала и напољу се све видело.  
Патуљци мислећи да деца спавају, крену у крађу. 
 

Тек што су узели хлебарницу, деца их угледаше, па 
се  Риђобради претвори у грумен злата, Седобради 
у грумен сребра, а Црнобради у грумен угља.  
 

Деца су благо однела куће и са родитељима живели 
спокојно и имала су чиме да се школују. 
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