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4 Аз си имам едно малко момиченце; то познава само 
три неща на света — слънцето, своето братче и едно
цвете пред къщата.

А цветето пред къщата не знае дори колкото моето 
малко момиченце, защото никъде не ходи.

Веднъж при него дойде една пчеличка. Пчеличките са 
много бъбриви, от сутрин до вечер жужат, скитат на-
всякъде, разговарят с различни цветя и научават всичко, 
което става по света.

Пчеличката прекара целия ден при цветето и му раз-
каза толкова чудни истории, че на другата сутрин то 
се събуди пълно със семена. Цветето се учуди на тази 
магия, но вие навярно не бихте се учудили, защото знае-
те, че пчеличката може да прави всякакви чудеса, че тя 
дори от цветовете на тиквата може да ви приготви 
най-вкусния мед.

Искате ли да научите какво разказа пчеличката на 
цветето пред къщата? Моето малко момиченце е нари-
сувало слънцето и своето братче, които са се спрели, за 
да научат какво е разказала пчеличката на цветето и да 
разберат наистина ли може да се приготовлява мед от 
тиква. 

Ако искате и вие да научите, 
разтворете страниците 
на книгата...
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6 7Небето над моето село Черказки е толкова голямо, че 
само слънцето се залавя да го преброди от единия до дру-
гия край, и то през лятото, когато е топло и чисто. През 
зимата, изплашено от големите студове и преспите на 
облаците, слънцето търси по-преките пътища, минава 
ниско над хоризонта и бърза да се прибере по-скоро, за-
щото бузите му стават червени от студ.

Ицо казва, че и ушите му ставали червени от студа, 
тъй както се зачервяват и нашите уши на пързалката, 
но ние не му вярваме, защото никой от нас още не е ви-
дял ушите на слънцето. Пък и нему едва ли му трябват 
уши — и да направи някоя пакост, няма кой да му дърпа 
ушите. Ушите на децата нали са за туй, да ги дърпат 
възрастните.

Миналата зима, като бяхме веднъж на черказката 
пързалка, видяхме как на слънцето му стана лошо. То си 
вървеше горе по небесния път, тук и там затъваше до 
пояс в белите облаци и по едно време почна да трепери, 
взе да става бледо-бледо, измъкна се от облаците и се за-
търкаля по една чиста ивица, но все потръпваше, докато 
стана синьо. То толкова посиня, че едва се забелязваше, и 
тогава Ицо каза, че му било станало лошо.

Ние се събрахме с шейните си и се чудехме как може 
да е станало лошо на слънцето и от какво може да му е 
станало лошо, а Ицо каза, че сигурно нещо го е ударило по 
глезена, тъй както и него вчера шейната го удари по гле-
зена и той почна да се върти като пумпал и да трепери, 
а лицето му посиня от болка. Не се съгласихме с Ицо, за-
щото слънцето си няма шейна, та да го удря по глезена, 
а и облаците са толкова меки, че са като памук и по тях 
дори бос може да ходиш.

Докато ние си говорехме на пързалката, в Черказки 
закрякаха кокошки, почнаха да кукуригат петли, залая-
ха кучета, взеха да мучат крави.

— Ще видите значи, че се е уболо на трън — каза Ицо.
— Кое? — попитахме ние.
— Слънцето — каза Ицо.
То трепереше горе на небето и бе все така  

посиняло.
— На небето няма тръни — казахме ние.
— Има тръни — каза Ицо. — И жаби има.
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— Хайде де — казахме му.
— Истина — каза той. — В една държава падали        

 жаби от небето. Качили се на небето, почнали да 
подскачат по него, а то ги хвърлило на земята. 
То и град хвърля. Веднъж като удари една кокошка право 
по главата, и тя не мръдна. И една овца веднъж удари.

— Не може да пребие овцата — казахме на Ицо.
— Не я преби, но стана въртоглава. Стои на едно мяс-

то и се върти.
Ние си говорехме, а вратовете ни заболяха да гледаме 

все нагоре в небето. Тогава се сетихме, че да се пътува 
по небето, не е съвсем лесна работа, защото горе има и 
страшни бури, пълно е с гръмотевици и светкавици. Об-
лаците не са само от памук и сняг. Някои облаци се дви-
жат по-бавно от каруци, пъплят тежко и карат по не-
бето товари от град. Веднъж един такъв облак слезе от 
небето и изпотъпка житата на Черказки. Страшна ра-
бота беше. Изглежда, че на облаците им омръзна да пъ-
туват все в небето, затуй понякога слизат долу. А има и 
дни, когато небето е съвсем пусто, като че горе е неделя 
и всичко си почива вкъщи.

Само слънцето не си почива.
Като ни заболяха вратовете, погледнахме към Чер-

казки и видяхме, че цялото село е станало синкаво. Пър-
залката също бе станала синкава, а гората на баира за-
изтърсва снежния товар от себе си и тръгна към нас. 
Изплашихме се и хукнахме с шейните право към селото. 

Тичахме, тичахме, по-малките деца изостанаха, взеха 
да реват, колкото сили имат. Щом те ревнаха, ревнахме 
и ние и за да ни е по-леко, хвърлихме шейните и кой как 
може, се юрна през преспите.

Тъй се втурнахме в село Черказки.
Там се бе вдигнала голяма врява, добитъкът тичаше 

по улиците и мучеше, кучетата се бяха накачили по по-
кривите на кошарите и виеха, вирнали нагоре муцуни, 
кокошките, както вървяха, заспиваха. А пък хората си 
стояха по дворовете и се смееха. Попитаха ни какво се е 
случило, та тичаме така, и ние, подсмърчайки, им каза-
хме какво се е случило със слънцето.

Тогава те се засмяха още по-силно и ни казаха, че това 
било слънчево затъмнение.



13Някога моето село Черказки е било крепост. Един цар 
искал много да превземе тази крепост и дошъл с голя-
ма войска, та да си свърши по-бързо работата. Черказ-
ките селяни се прибрали в крепостта, прибрали там и 
добитъка и забравили навън само два овена. Тези овни се 
биели и селяните тъй си ги и оставили пред стените на 
крепостта.

Царят, като видял двата овена, заповядал да ги раз-
търват. Един копиеносец отишъл, застанал между два-
та овена и почнал да размахва копието си, но овните хич 
не го погледнали и се спуснали един срещу друг и смачка-
ли копиеносеца, а копието натрошили на трески. Тогава 
царят пратил десет войници, все храбри мъже, и те се 
строили с щитовете и мечовете си между двата овена.

Овните припнали един срещу друг, тръскайки дебе-
лите си кожуси, навели ниско глави и смачкали десетте 
войници. Щитовете и мечовете звъннали и се понесли из 
въздуха. Моите черказки селяни, като чули писъците и 
звъна на оръжието, се накачили по крепостната стена 
на Черказки, за да видят какво става. Те тъкмо се из-
качили и видели, че под стените се бият двата овена, а 
здравите войници на царя превързвали ранените войни-
ци и намествали разместените им кости.

Царят се разгневил и пратил конницата си да разтър-
ве тези черказки овни. Конницата се спуснала в галоп, 
вдигнал се прах, екнали тръби, но овните хич и не миг-
нали, а се втурнали пак един срещу друг и точно в туй 
време помежду им минавала конницата. Те тъй ударили 
конницата, че както разказват no-сетне, един кон бил 
хвърлен чак върху крепостната стена, а конника изобщо 
не можали да намерят. Нашите черказки селяни пленили 
този кон.

Царят още повече се разгневил и искал да прати цяла-
та армия срещу овните. Тогава при него дошъл един от 
съветниците му, много хитър човек, и му казал, че гне-
вът не е добър съветник на разума. Той му казал още, че 
ще бъде най-добре войниците да хванат овните за опаш-
ките, да ги изтеглят назад и малко наляво, така че Чер-
казката крепост да остане между тях. Тогава да ги пус-
нат и те, като се втурнат един срещу друг, ще разбият 
крепостта и войниците ще я превземат.
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продължавали да се бият между двете крепости и войни-
ците и селяните чували как гръмко ехтят главите им.

На сутринта нашите черказки селяни излезли от своя-
та крепост с две стенобойни машини, хванали овните, 
заклали ги и на всяка стенобойна машина турили отпред 
по една овнешка глава. Царят седял горе на стената и се 
смеел на глупостта на нашите селяни, че с две овнешки 
глави искат да превземат неговата крепост.

Пък нашите селяни засилили машините, те блъснали 
стените на крепостта и в следния миг там се разнесъл 
грохот и всичко потънало в прах. Чакали половин ден, 
докато вятърът разнесе праха, и като отишли, видели, 
че всички войници заедно с царя им са затрупани под ка-
мъните.

Така нашите победили царя, защото ма-
кар и цар, той си нямал никаква представа от 
овнешки глави, не знаел колко твърдо нещо 
е овнешката глава и че с две овнешки глави 
може да се превземе цяла крепост. А черказки-
те селяни знаели и затова победили.

Така и направили.
Но овните не били 

чак толкова глупави, 
както смятал съве-

тникът на царя. Царят кип нал, след 
като видял, че животните не искат 
да се бият повече, и заповядал да вър-
нат овните на предишното им мяс-
то, а съветника да хвърлят между 

тях, та да го сплескат. После попитал има ли 
някои да дадат някакви съвети, но никой вече 
не смеел да дава съвети. Царят помислил, по-
мислил и решил, че ще бъде най-добре и той да 
издигне една крепост срещу крепостта на на-
шите селяни, да ги умори от глад и жажда и да 
ги накара да се предадат.

Войниците построили една голяма 
крепост, много по-голяма и по-здрава от 
Черказката, и се прибрали в нея, за да до-
чакат нашите да умрат от глад. Овните 
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Миналата година в село докараха кита „Голиат“. За пър-
ви път виждахме толкова голям камион и толкова дълъг. 
Цялото село се събра на площада, за да види туй чудо, 
защото никой не бе виждал истински кит. Разбира се, 
черказци бяха виждали на панаира много работи — агне 
с две глави, човек, който гълташе ками, една жена, теж-
ка двеста и петдесет килограма, която, щом стъпеше в 
един файтон, и файтонът ставаше на трески.

Ето такива чудеса помнеха, а имаше и хора, гледали 
самия Дан Колов — бореца. Но кит никой не бе виждал.

Което си е истина, тази риба беше много голяма. Тя бе 
преминала из цяла Европа и всички се бяха удивлявали на 
ръста ѝ. Черказци питаха как е хваната в океана, как е 
извадена на сухо и хората, които придружаваха „Голиат“, 
им разказваха всичко, каквото трябваше. Селяните гле-
даха, цъкаха с език, клатеха глави от учудване и най-по-
сле си отидоха по домовете.

Слънцето залезе, духна вятър и разнесе мирис на риба 
из цялото село. Котките на Черказки по туй време дре-
меха вкъщи или пък предяха невидимата прежда на неви-
димите си хурки. Но щом усетиха мириса на риба, захвър-
лиха хурките и се разтичаха из селото, за да разберат 
какво става.

Те се събраха на площада, обикаляха около платнища-
та или клечеха и приглаждаха мустаците си. Най-храбри-
те се промъкваха съвсем близко, дишаха дълбоко и се 
връщаха при другите, за да им кажат, че отвътре мири-
ше също както миришат сомовете, когато черказци ги 
донасят за рибниците на Никулден.

Тъмнината ставаше все по-гъста, вятърът обикаля-
ше наоколо с котешки стъпки, пазачите на кита заспаха 
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и тогава черказките котки стегнаха обръча и всяка кот-
ка обмисляше откъде да нападне и колко голямо парче от 
рибата ще може да отнесе. Едни дори загубиха търпение 
и почнаха да мяукат тихичко, но другите им се скараха u 
тe трябваше дa млъкнат, въпреки че рибата тъй силно 
дразнеше апетитите, че някои можеха да стигнат и до 
припадък.

Като се облизаха достатъчно и почистиха езиците си, 
най-сетне котките решиха да нападнат голямата риба. 
Разбира се, те не знаеха колко е голяма тази риба, дали е 
само една риба или пък са много риби, но всички вярваха, 
че ще има достатъчно ядене, а и за вкъщи ще може да се 
отнесе нещо. Важното бе всички да се нахвърлят извед-
нъж и да не се изпреварват, защото няма да бъде честно 
едни да вземат по-хубави парчета, а другите да вземат 
по-лошите парчета или пък да глозгат костите.

Тъй и направиха. Тръгнаха вкупом и вкупом се хвърли-
ха върху платнищата, търсейки пролуки, и в следния миг 
вкупом хлътнаха вътре.

Пазачите си спяха спокойно и не подозираха каква 
опасност грози океанската риба, преминала през цяла 
Европа. Китът също не подозираше и си лежеше спокой-
но; пък той и не се безпокоеше, защото един кит няма 
никакво чувство за страх, независимо от туй дали се на-
мира в океана или на сушата.

И така котките в един миг само пробиха платнище-
то, облизвайки се.

Но в следния миг те се втурнаха навън и нито една от 
тях не се облизваше.

Защото щом видяха кита „Голиат“, всички котки на 
село Черказки си прехапаха езиците от страх.

Като разбраха тази работа на другия ден, селяните 
казаха, че котките втори път няма да ходят за китове, 
колкото и силно да миришат те на риба. А самите котки 
дълго лекуваха прехапаните си езици и когато селяните 
им хвърляха някоя рибка, уловена в черказката бара, те 
не се спускаха веднага върху нея, а я обикаляха, миришеха 
я дълго, спомняха си за океанския кит, побутваха я с лапа 
и чак тогава се решаваха да я захапят.

Така черкезките котки разбраха, че не всяка риба, коя-
то мирише на риба, може да бъде изядена от котки.



Едно момче пишеше в тетрадката си главната ръкопис-
на буква Д. Майка му седеше до него да го контролира, 
защото майките винаги контролират децата. Тя обяс-
няваше на детето, че ръкописната буква Д е малко на-
клонена, малко надебелена, след това малко тъничка, 
сетне леко извита, но съвсем леко, и после още малко и 
още малко, докато завием наляво, и като надебелим, да 
направим ухото ѝ. Защото ръкописната буква Д има ухо, 
както вероятно и сами вие сте забелязали.

Или — както казваше майката — главната ръкописна 
буква Д прилича на Баба Меца, която седи спокойно върху 
своите лапи, гръбчето ѝ е извито, ослушва се с едното 
ухо, защото е звяр и иска да знае кои деца не слушат. Ли-
ниите в тетрадката са жилището на Баба Меца. Трябва 

да внимаваме тя да не излиза извън своето жилище, как-
то е онази например в горния ред: лапите ѝ са под прага, 
а ухото ѝ стърчи над покрива.

— Над покрива — каза момчето и се усмихна, защото 
му стана смешно, че буквата си е показала ухото над по-
крива.

— Така е — каза майката, — сега внимавай с мастило-
то, ще направиш петно!

— Заболя ме вратът — каза момчето и почна да вър-
ти главата си.

— Не те е заболял, а се е схванал — каза майката, — 
защото не искаш да се отпуснеш и да се съсредоточиш. 
Най-важно е да се съсредоточиш, да мислиш само за бук-
вата, да не се разсейваш.

— Не се разсейвам — каза момчето и подсмръкна.
То подсмръкна, защото знаеше, че когато децата под-

смърчат, на възрастните им става тъжно.
— Защо тогава се въртиш постоянно на стола и гле-

даш все навън? — разсърди се майката.
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— Ами защото онзи самолет хвърчи много ниско.
— Добре — каза майката. — Ето че самолетът отми-

на, сега можем да продължим да дресираме нашата буква. 
Спокойно, търпеливо, внимателно. Всички са се научили 
на тази работа, само ти ли ще останеш неук?

— Няма — каза момчето.
И то започна да дресира своята буква Д.
Но изглежда, че не е съвсем лесно да се дресира един 

звяр, когато човек за първи път се залавя с такава рабо-
та. Дори звярът е по-лесен за дресиране, че може да го на-
шибаш с пръчка и да го изплашиш, а тази опърничава бук-
ва нито можеш да я набиеш, нито можеш да я изплашиш.

Колкото и да се измъчваше момчето, буквата все си 
повдигаше задницата, въртеше се между линиите, мър-
даше с лапите си и си повдигаше ухото, сякаш там бе ка-
цнала муха и ѝ досаждаше. Тази глупава буква не можеше 
да си намери място в тетрадката, тъй както и момчето 
не можеше да си намери място на стола. То се почесваше 
постоянно, защото, когато човек седне да пише домаш-
ното си, навсякъде го засърбява, въртеше шийката си и 
все се мъчеше да погледне навън през прозореца.

— Защо гледаш навън? — сопна му се майката. —  
Остави прозореца и гледай тетрадката!

— Гледам я — каза момчето.
— Ами като я гледаш, защо изправяш буквата на пръ-

сти? Да не е балерина! Само балерините стоят така на 
пръсти!

— Сама се изправи — каза момчето.
— А защо си я изтеглил толкова нагоре?
— Сама се изтегли — каза момчето. — Не иска да слуша.
— Ще слуша, ще слуша! — закани се майката.

— Ужасна буква, бе майко — призна си момчето. — Ни-
как не иска да ме слуша! Ама никак!

— Да видиш хубаво ли е, когато и ти не ме слушаш — 
каза майката. — Виждаш ли колко е лошо, когато не те 
слушат!

— Лошо е — каза момчето и подсмръкна. — Ужасна 
буква!
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— Един бог знае кога ще я дресираш — каза майката. — 
Ако продължаваш така, ще учиш още една година в първи 
клас за наказание. Трябва да я накараш най-после да седне 
на задницата си върху линията. Иначе двойка ще ти пи-
шат, да знаеш.

— Много опърничава буква, бе майко — каза момче-
то. — Сигурно някой ѝ е пуснал конска муха.

То каза това, защото знаеше, че щом пуснеха конска 
муха на магарето, магарето почваше да скача, да хвърля 
чифтета и никой не смееше да се докосне до него. Страш-
на работа ставаше! Изглежда, че и на ръкописната буква 
Д някой е пуснал конска муха, за- товa се върти 
на всички страни в тетрадката. Боже, пък като 

си помислим, че целият буквар е пълен с букви, как ще ги 
дресираме всичките и ще можем ли изобщо да ги дреси-
раме, ако всички са толкова опърничави и имат конски 
мухи като тази ужасна главна ръкописна буква Д!

А майката каза:
— Май че не буквата, ами ти имаш конска муха!
Пък аз не мога да кажа къде е конската муха, но съм 

сигурен, че има конска муха. Може би ще кажете вие?
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През лятото в селото имаше наводнение. То не бе навод-
нение, не бе чудо! Реката вдигна цялата дъскорезница, 
няколко телета, цели стада кокошки и патици, но пати-
ците, нали умеят да плуват, се върнаха пак на брега.

Тъкмо бяха окосили ливадите и бяха събрали сеното 
на копи. Водата заля и ливадите, а пък в ливадите, в една 
трънка, се криеше един заек. Заекът не обичаше никак да 
се къпе и реши да избяга от наводнението, но накъдето и 
да се обърнеше, виждаше все вода. Тя прииждаше на тала-
зи, шумеше сърдито и гонеше по петите дългоухия.

Най-после заекът се покатери върху една копа сено. 
Водата понесе копата като перце, въртеше я, люлееше 
я, а дългоухият клечеше горе на върха и си мислеше, че 
плуването не било лоша работа.

А в селото хората тичаха да спасяват дъските от 
дъскорезницата, мамеха телетата, но могат ли да ги 
чуят телетата, а и да ги чуят, как ще излязат на брега; 
деца скачаха във водата, кучетата виеха, ревеше доби-
тък и голяма бе врявата, защото отдавна не бе имало 
толкова голямо наводнение.

Но изведнъж всичко стихна. Селяните видяха, че по-
роят носи през средсело една копа сено, а върху копата 
клечи един заек.

— Зайче! Зайче! — завикаха децата.
— А то има ли си майка? — питаше едно съвсем мъ-

ничко момиченце.
— Хайде да го изплашим! — каза някой.
И всички почнаха да викат и да дерат гърлата си, но 

нашият заек клечеше върху копата и само гдето мръдна 
няколко пъти с уши, тъй както зайците мърдат ушите 
си, когато им досаждат мухите. Селяните си мислеха, че 
заекът ще се изплаши от виковете, ще скочи във водата 
или пък ще му се пукне сърцето.
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Но как се скача във водата! Тя кипеше отдолу, премя-
таше греgu u цели дървета, изтръгнати из корен, цели 
телета търкаляше. Виковете наистина са ужасни и ако 
бяхме в ливадите, ще видите вие колко бързо умеем да 
тичаме! Но водата под нас е по-страшна от врявата и 
затуй ще си клечим върху копата сено!

— Брей! — казаха селяните. — Толкова храбър заек 
още не бяхме виждали! Опасен заек!

А храбрецът клечеше горе и повярвайте ми,  
сърцето му не се пукна от страх...

Има ли и при вас такива  
храбреци? Щом у нас в Черказки  
има, сигурно и при вас има!



32 33Един дядо отиде на нивата с воловете да оре. Нивата бе 
малка, мислеше, че ще я изоре през деня, защото волове-
те бяха яки, а и ралото му бе хубаво. За да не се връща да 
обядва вкъщи, дядото си взе в торбата един порязаник 
хляб и една кратунка с вода.

Като поораха на нивата, слънцето напече силно, дя-
дото изпи водата от кратунката и си каза, че ще бъде 
хубаво да отиде в дола да си напълни кратунката от из-
ворчето, а през туй време ще остави воловете на сянка 
край колата да отдъхнат.

Така и направи. Спря воловете на сянка до колата, а 
той взе кратунката и отиде в дола за вода. В дола имаше 
много хубава вода, студена и бистра, и дядото не само 
пи, ами си и наплиска лицето, за да се разхлади. Напъл-
ни кратунката, но се върна пак, та се наплиска хубаво с 

вода, защото слънцето печеше силно, а горе на нивата 
нямаше вода.

После той излезе от дола и тръгна към нивата, като 
си мислеше из пътя, че ще бъде най-хубаво да седне да из-
яде и хляба от торбата, да пийне вода и тогава да дооре 
нивата.

Докато дядото беше в дола, воловете се поразтъп-
каха на сянка и огладняха. Потърсиха сено в колата, ала 
там нямаше сено. И тъй както търсеха, воловете поду-
шиха торбата с хляба, завряха си муцуните там и изядо-
ха порязаника. Докато ядяха, през цялото време се ка-
раха, защото мислеха, че хлябът е много и ще стигне да 
напълнят търбусите си. Сивият вол мислеше, че белият 
е изял порязаника, а белият вол мислеше, че сивият го е 
изял и че това не е честно от страна на един вол, щом и 
двамата заедно теглят ралото.

Те започнаха да се карат край колата и единият вика-
ше на другия:

— Ти изяде хляба му!
— Не аз, а ти изяде хляба му!
— He, тu изяде хляба му!
— Хляба му изяде ти!
Караха се и въртяха сабите на рогата си, готови да 

почнат бой помежду си, и толкова се пристрастиха в ка-
раницата, че взеха да гълтат думите и ако някой ги слу-
шаше отстрани, щеше да чуе само сърдитото им:

— 
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— Му!
В това време при тях дойде дядото и ги попита побес-

нели ли са, та вдигат толкова голям шум. Но воловете 
хич и не го погледнаха, а продължиха караницата си, ви-
кайки един другиму:

— Хляба му!
— Хляба му!
Дядото взе торбата, за да хапне порязаника и да пий-

не вода от кратунката. Но щом погледна в торбата, 
разбра, че воловете са му изяли хляба, и пипна остена. 
Почна да ги налага, където свари, наби ги хубаво, впрегна 
ги в ралото и пак почна да ги налага с остена, защото бе 
гладен и не можеше да им прости за хляба. Биеше ги и си 
повтаряше:

— Хляба ми, а! Ето ви за хляба ми!
А воловете подтичваха в браздата и викаха:
— Му!
— Му!

Защото нямаха време да кажат: „Хляба му!“
До вечерта изораха нивата, дядото ги впрегна в ко-

лата и по пътя пак ги поплясваше с остена и им викаше:
— Защо изядохте хляба ми? С туй парче щях да се на-

храня, а вие го изядохте и нито аз се нахраних, нито вие 
се нахранихте. И тримата останахме гладни...

Туй се е случило много отдавна, но ако срещнете ня-
къде волове, ще видите, че те още продължават да се ка-
рат, а хората, когато отидат да орат, окачват торби-
те с хляба високо на крушата.

34



36 37Веднъж магарето си вървеше по пътя, но му беше кисело, 
защото печеше силно слънце, а наоколо нямаше никъде 
сянка, за да спре и да си почине. Помахваше си от време 
на време с опашка да се разхлади, но можеш ли да се раз-
хладиш в жегата с една опашка! Е, и с уши, разбира се, 
махаше, но колкото и да са големи магарешките уши, пак 
не могат да го спасят от зноя.

И както си крачеше, магарето съгледа, че сянката 
върви до него и му се криви. Щом то махнеше с опашка, и 
тя махаше с опашка, щом мръдваше ухото си, и сянката 
си мръдваше ухото.

— Тъй ли! — каза магарето. — Сега ще те науча аз 
тебе!

Вие знаете, че магарето, като си науми нещо, веднага 
го сторва. То почна да тича и си мислеше, че ще остави 

сянката сама на пътя, нека се поти в горещата пепел. 
Тича, колкото тича, и спря да си поеме дъх, но щом се 
обърна, и видя пак сянката до себе си. Тя стоеше и ди-
шаше също като жива. Магарето тропна с крак, за да я 
изплаши, но сянката не се изплаши, а и тя му тропна с 
крак.

— Тъй ли! — рече си магарето. — Аз те пазя от слън-
цето да не ти е жега и да не почернееш, а ти си седнала да 
ми се подиграваш! Ще видим тая работа!

И махна с опашката, сплеска една муха.
Сянката нямаше муха, това съвсем ясно се виждаше, 

но и тя махна с опашка, уж да сплеска муха. Разбира се, за 
подигравка го направи.

Магарето видя едни тръни в ливадата край пътя и 
тръгна към тях. То си бе наумило нещо и отиде право 
при тръните. Погледна — сянката също отиде при тръ-
ните.

— Сега ще те науча! — каза магарето.
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И легна върху тръните. Сянката не можа да избяга, 
изглежда, че не се сети навреме, и остана отдолу под 
магарето. Тръните бодяха много силно магарето и дори 
разраниха кожата му, но то лежеше и стискаше зъби, за-
щото знаеше, че и сянката я боде и че никак не ѝ е прият-
но да лежи сплескана отдолу. Но то си мислеше, че тъй ѝ 
се пада на тази опърничава сянка, нека я набодат хубаво 
тръните, та да видим после дали ще има пак кураж да се 
подиграва на магарето и да му се криви.

Щом сметна, че е достатъчно наказанието ѝ, магаре-
то излезе от тръните и тръгна по ливадата. Поотър-
си се, но още докато се отърсваше, забеляза сянката; тя 
стоеше до него и също се отърсваше от тръните.

— Хайде сега ми се криви! — засмя се магарето и махна 
с опашка.

Но сянката също махна с опашка.
Магарето хвърли чифте да я удари, но и сянката хвър-

ли чифте.
— Тъй ли! — рече си магарето. — Сега ще те науча.
И почна да бяга. Бягаше толкова силно, че сянката едва 

го застигаше. Тича, тича и стигна до реката. Имаше ви-
сок бряг, спря се на брега и погледна надолу. Долу синееше 
голям вир.

— Ще те удавя! — каза магарето на сянката.
Вие знаете, че магарето, като си науми нещо, веднага 

го сторва.

Засили се и скочи във водата. Вирът беше дълбок, едва 
се измъкна на брега, ушите му се напълниха с вода, клек-
на на пясъка да си изцеди ушите и тъй както си клечеше, 
усети, че нещо заседна на гърлото му: до него на пясъка 
клечеше сянката и също изцеждаше ушите си.

— Тъй ли! — рече си магарето и почна да мисли.
Мисли, мисли и по едно време усети, че чак главата го 

заболява, но не се отказа да мисли. Вие знаете, че мага-
рето, като реши да мисли, винаги ще измисли нещо. То 
например е измислило как да яде тръни, без да си убожда 
езика, и това трябва да му се признае. Същински факир е 
в яденето на тръни.

Реши, че щом е ядосано от някого, то трябва да му 
върне със същото и тръгна обратно към вира. Сянката 
сега вървеше пред него и магарето ѝ се смееше. Тя влезе 
във водата, магарето подир нея, стигнаха другия бряг, 
но нали той беше висок, сянката трябваше да поплува 
още, докато излязат. Тя клекна на сушата и взе да из-
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цежда водата от ушите си, а магарето зад нея правеше 
същото, че даже и муцуни ѝ правеше и се смееше толкова 
силно, че се чуваше в цялото село Черказки.

После сянката отиде в ливадите, а магарето се кри-
веше подире ѝ и щом тя почна да пасе, магарето също 
почна да пасе. Като си напълниха търбусите, сянката и 
магарето тръгнаха към селото. Сега сянката подтичва-
ше отпреде му, магарето я застъпваше по петите, а вие 
знаете, че никак не е приятно да ви застъпват по пети-
те, особено при тичане.

— Душата ще ти извадя! — рече магарето на сянката.
И хич не я оставяше да се спре, ама за един миг не я 

оставяше даже. Туй, че се е уморила, че са я заболели кра-
ката, че въздухът едва стига в гърдите ѝ — никак не ин-
тересуваше магарето.

Защото и то се бе изморило, и него го боляха краката, 
и нему въздухът не стигаше в гърдите, но когато едно 

магаре седне да си връща обидата, е готово на всякакви 
изтезания.

По пътя срещнаха един старец.
Сянката се спря да попита нещо сянката на стареца, 

а магарето заговори човека:
— Защо не набиеш сянката си? Я виж как върви подире 

ти и се криви!
— Какво да я бия — каза старецът. — Нали не я нося 

на гръб.
— Да, но когато сянката те обижда и ти се криви, не 

трябва да я търпиш! Ние магаретата тъй мислим.
— Твоя си работа — каза старецът. — Сянката си е 

твоя.
— Ще ѝ извадя душата — рече магарето. — Цял ден 

вървеше до мене и ми се кривеше. Ние магаретата сме 
много чувствителни.

И пак погна сянката си.
По едно време усети, че нещо се скъса в него, че повече 

няма да може да преследва сянката си. Но и сянката едва 
се крепеше на краката си и както тичаше, се строполи в 
крайпътния ров. Магарето падна до нея; чувстваше, че 
ще умре.

— Тъъъй! — рече си магарето. — Аз ще умра, но и сян-
ката ще умре!

И умря.
Защото беше магаре, а вие знаете, че магарето, като 

си науми нещо, веднага го сторва.



42 Деца, недейте слуша вятъра, той е много лош приятел; 
никога не държи на думата си и ако тръгнете заедно ня-
къде, може да ви остави насред пътя. Едва ли има нещо 
по-непостоянно от вятъра.

Вчера той придума едно агне да си играят в полето. 
Агнето се съгласи, защото му се тичаше, и започнаха да 
се надбягват. Докато тичаха, всичко беше хубаво, но те 
минаха край една гора и вятърът се спря в нея.

— Тази гора е много важна — каза той на агнето. — 
Виждаш ли я каква стои като кокона. Хайде да я разчор-
лим.

Вятърът отиде да роши гората. Гората се разсърди, 
нашиба го хубаво с пръчките си и той пак се върна при 
агнето. Дърветата се успокоиха, но още дълго си шушу-
каха нещо.

— Не е честно — каза агнето. — Нали щяхме да 
си играем.

— Да си играем — каза вятърът. — Ама ми омръзна да 
тичам. Искаш ли да посвирим?

Агнето никога не бе свирило.
— Не умея — каза то. — Ако искаш, мога да ти поблея.
— Ти си много глупаво агне — каза вятърът. — Започ-

вам вече да съжалявам, че се запознах с тебе.
Той се качи на телеграфните жици, които минаваха 

през полето, и започна да свири на тях. Музиката хареса 
на агнето, ала то не можеше да се качи на телеграфните 
жици.

Но вятърът, както ви казах в началото, бе много не-
постоянен. Той не можеше да се задържи дълго на едно и 
също място и всичко много бързо му омръзваше.

— Я ти си върви в стадото — каза на агнето. — Вече 
съвсем ме е яд, че се запознах с тебе. Ще отида да си иг-
рая с влака.
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Тогава агънцето видя стадото много далече, чак в 
края на небето. В първия миг му се стори, че това са бели 
облачета, но колкото повече се взираше, толкова пове-
че му се струваше, че са овце, които пасяха кротко по 
синята небесна ливада. Агънцето изтича на един път и 
видя, че пътят опираше в небето. То се спусна по пътя, 
като си мислеше, че щом стигне на баира, ще се качи на 
небето. Дори му стана весело и все по-бързо и по-бързо 
припкаше по баира.

44 — Защо се сърдиш — учуди се  
агнето. — Забрави ли какво си говорихме?

— Не съм забравил — каза вятърът. — Ама не ми-
слех, че си чак толкова глупаво агне.

Той остави агнето и се качи на влака. Влакът нямаше 
никакво време да се занимава с него, защото си имаше 
разписание. Единствено пушекът се шляеше над вагони-
те. „Тъкмо работа за мене — каза си вятърът. — Ще се 
повозя гратис и по пътя все ще има някои деца, които 
надничат през прозорците, та да им хвърлям пушек в 
очите.“

Агънцето остана съвсем само в ливадите. Потърси с 
очи стадото, но не го намери. Ослуша се дано чуе звън-
ците. Освен писъка на локомотива не чу никакъв звук. 
Дори гората бе спряла да си шушука.
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Но когато стигна на билото, видя с учудване, че не-
бесната ливада се повдигна, а пътят продължаваше през 
полето. Бе се отдалечила и чертичката, която съединя-
ваше земята и небето. Нищо, каза си агънцето, ще поти-
чам още малко все по този път и той ще ме отведе на не-
бесната ливада. Реши, че трябва да премине и следващия 
баир, за да може да се качи на небето при стадото.

Голямо беше учудването му, когато видя, че и от било-
то на втория баир не можеше да се качи на небето. Пътят 
продължаваше да се вие през полето и чертичката отно-
во се отдалечи.

А бялото стадо на овцете си пасеше спокойно върху 
небесната ливада.

В това време по пътя се зададоха деца. Агънцето спря 
децата и ги попита дали и те не са тръгнали за небето. 
Децата му казаха, че не отиват на небето, а са тръгнали 
за село Черказки.

— Ами може ли да стигна онази чертичка, където зе-
мята и небето се допират? — попита агънцето.

— Сигурно може — казаха децата, които отиваха в 
село Черказки.

Те казаха това, но не бяха съвсем сигурни.
И агънцето пак започна да си тича. То повярва на де-

цата, че ще успее да стигне до онази тънка чертичка, 
където земята и небето се допират.

То и сега си тича по пътя. Може би ще го срещнете ня-
къде, станете приятели с него, не бъдете като вятъра, 
помогнете му. Кажете му, че по който път и да тръгне и 
колкото и дни да тича през полето, то няма да стигне до 
онази чертичка, която ние наричаме хоризонт.

И да не забравя: ако случайно пътувате във влака, не 
си подавайте главата през прозореца. Вятърът само 
това чака — щом погледнете през прозореца, и веднага 
ще ви хвърли пушек в очите. Истина ви казвам!



Не е чак толкова трудно да имаш приятели!
Едно дърво стоеше самотно край пътя и много тъ-

гуваше, че няма приятели. Наоколо бе пусто, по полето 
скитаха ветрове, но никой не се спираше при него, прели-
таха птици, но нито една не се скриваше в клоните му, 
защото бе още голо. Наблизо минаваше река, ала и тя не 
се спря нито веднъж при дървото да си побъбрят. Река-
та бързаше да се събере с друга река, за да си приказват 
заедно из пътя, докато стигнат до морето.

Минаваха и хора, разбира се, но те си отиваха по ра-
ботата и никой не се спираше при дървото. Понякога то 
си мислеше, че е най-хубаво да може да тръгне нанякъде. 
Но дърветата не могат да вървят, не могат да избягат 
дори и когато видят, че селяните идват с брадвите да ги 
секат.
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Оттогава, който минеше по пътя, все спираше под 
хубавата сянка да си почине. Вярно е, че дървото не мо-
жеше да върви с хората по пътя, но нали из пътя им ус-
лужваше със сянката си!

Тъй дървото си спечели приятели и разбра, че за да 
има приятели, то трябва да им дава своята сянка.

Тъй беше до пролетта. Щом дойде пролетта, дърво-
то се разлисти, тури си много хубава зелена шапка, но 
пак си стоеше самичко. Веднъж то видя, че един ястреб 
преследва врабче в небето. Врабчето пищеше и тъй като 
наоколо всичко бе голо, скри се в зеления клонак на дър-
вото.

Дървото не се разсърди. Те си бъбриха през цялата 
нощ, а на другия ден птичката си направи гнездо и легна 
в него да мъти.

Един ден под дървото спря каруца. Селянинът раз-
прегна конете, тури им сено, а сам той легна да си поспи. 
Минаха други селяни, видяха хубавата сянка под дървото 
и решиха и те да си починат от пътя. Насядаха и поч-
наха да си разказват истории, а дървото слушаше и му 
бе много приятно, че не е само. То стоеше и гледаше да 
разстила добре сянката си да не би хората да кажат, че 
сянката не е хубава, и да си отидат.
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52 Един селянин си обра лозето и докара гроздето с една каца 
вкъщи. Той взе дебело дърво, смачка хубаво гроздето, а 
децата донесоха паница и почнаха да пият от сладката 
шира. Гроздовият сок бе толкова сладък, че устните на 
децата залепваха. Пчелите от градината също долетя-
ха, налепиха се на кацата и почнаха да пият сладкия сок. 
Долетя и един бръмбар, тежък и тромав, помириса ши-
рата и се наведе да пие. Но понеже бе тежък, падна в ка-
цата и селянинът го изхвърли на кокошките.

— Нека го изядат кокошките — каза селянинът. — 
Пчелите, като смучат шира, ще направят мед, а бръмба-
рът нищо няма да направи.

Кокошките изядоха бръмбара, пчелите се прибраха в 
кошерите, а селянинът сипа ширата в една бъчва. Бъч-
вата беше в мазето на студено и тъмно, много хубава 

дъбова бъчва, и селянинът си мислеше,  
че по-добър съд от този не може да има.

Гроздовият сок поседя няколко дни  
на тъмно в бъчвата и почна да се сърди,  
че са го затворили в тази тъмница.  
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Децата отидоха и видяха как той се сърдеше, пенеше 
се и заплашваше, че ще изскочи от бъчвата. Разбира се, 
той не можеше да изскочи от бъчвата, защото тя има-
ше дебели дъги и здрави железни обръчи. Селянинът каза 
на децата, че гроздовият сок ще се посърди, посърди, 
пък ще му мине ядът.

Един ден той запуши отвора и в бъчвата стана тол-
кова тъмно, колкото не е било дори в пещерата на Али 
Баба и четиридесетте разбойници. През зимата селяни-
нът слезе с една глинена кана, завъртя канелата на бъч-
вата и наточи в нея вино. Той опита виното и първата 
глътка беше малко горчива, но после му се услади и селя-
нинът изпразни цялата кана. И понеже му бе много слад-
ко, наточи още една кана и изпи и нея.

Когато се изправи, за да излезе навън, селянинът усе-
ти, че някой го побутна отзад.

— Я не се шегувай — каза той на човека, който го по-
бутна отзад.

Но когато се обърна, видя, че зад него няма никой.
Тъкмо тръгна и онзи, гдето се притайваше в мазето, 

го спъна. Селянинът едва не падна и се подпря на стена-
та, като се взираше в тъмнината. Но той пак не видя 

нищо, само тумбестата бъчва тъмнееше насреща му.
— Страшна работа! — промърмори селянинът. — Из-

глежда, че в мазето се е вмъкнал разбойник. Ту ме бута, 
ту ме спъва.

Той повика жена си.
Жената донесе една лампа, провериха всички ъгли, 

даже под бъчвата погледнаха, но не откриха никакъв раз-
бойник. Тогава тя каза на мъжа си:

— Разбойникът е в бъчвата. Ти си пил вино, а от вино-
то по-голям разбойник няма.

— Хайде де — каза селянинът. — Ако наистина е така, 
аз ще го науча този разбойник.

Той наточи още една кана вино и изпи и нея. И щом го 
изпи, стана му весело и тръгна навън. Излезе на двора, 
онзи го побутваше и спъваше, но селянинът почна да пее 
и да си размахва шапката.

— Виждаш ли — каза той на жена си. — Виното не е 
никакъв разбойник, ами е песнопоец.

И той продължи по пътя си. Разбойникът бе хитър — 
той го спъваше и искаше да го събори. Ама и селянинът 
не бе глупав: легна до оградата и каза, че никой вече не 
може да го събори на земята.
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Пушекът по цял ден си клатеше краката на комина и не 
вършеше никаква работа. Хората оряха, сееха жито, жъ-
неха, беряха лозята, сечеха дърва в гората, а той си седе-
ше на комина и само се прозяваше. Омръзна му да седи без 
работа и реши един ден да направи и той нещо, та като 
се върнат хората от полето, да ахнат.

Но какво може да направи един пушек? Да сече дърва — 
не е за него работа; да коси сено, да жъне или да кара трак-
тор — и това не е за него работа. Най-добре ще бъде, ако 
се залови да боядиса небето.

Небето над селото бе много синьо и чисто и пушекът 
реши, че няма да е лошо, ако го боядиса сиво. Като се вър-
нат хората, ще кажат: „Я вижте какво сиво! Браво на пу-
шека!“ — и ще почнат да цъкат с езици. А той ще си седи 
на комина, ще си люлее краката и ще си придава важност.

Най-напред пушекът направи една спирала върху не-
бето. Огледа работата си, спиралата бе хубава, сива, да 
ѝ се ненагледаш. После направи още една спирала. И почна 
да си свирука и да боядисва небето.

Боядисва до обяд. Като седна да си почине и погледна 
нагоре, видя, че е боядисал едно съвсем малко парченце, 
толкова малко, че едва се забелязваше. А небето беше го-
лямо — свят да ти се завие, като го погледнеш.

— Няма да стане с небето — каза си пушекът. — Тряб-
ва сто години да го боядисвам, а може и повече.

Той не бе глупав, този пушек. Вярно е, че да се боядисва 
небето, трябват най-малко сто години, а може и хиляда 
години да трябват. Най-хубаво ще е да боядиса нещо мал-
ко, та да стане за един ден.

Такова малко за боядисване бе покривът на къщата. 
Той и без това бе един много глупав покрив, толкова чер-
вен, че да те е яд да го гледаш. Пушекът се учуди как хо-
рата могат да търпят червени покриви на къщите си.
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Скочи от комина и на бърза ръка боядиса покрива. Ста-
на сив, хубав, също като мишка. И още докато се наслаж-
даваше на работата си, усети, че нещо дразни очите му: 
бяха стените на къщата. Селянинът бе варосал къща-
та си през пролетта. Да им се чудиш на тези селяни, ва-
росват си къщите, а туй бяло е толкова глупаво, че едва 
може да се гледа!

Пушекът се смъкна надолу и боядиса стените на къ-
щата. Върху прозорците имаше червени цветя, понама-
ца и техните цветове, после отиде да боядиса и топол-
ката пред къщата, и прането, окачено на едно въже. Да 
им се чудиш на тези селянки, само дето си хабят сапуна 
и перат дрехите си! Сивите дрехи са много по-хубави от 
белите.

Тъй си мислеше пушекът и видя в двора една баба. Тя 
люлееше едно бебе и му разказваше някаква приказка. Пу-
шекът отиде, та боядиса бабата и бебето, после се от-
далечи, за да се полюбува на работата си.

Това бе най-хубавата работа, каквато някой е виждал. 
В нея нямаше нито червено, нито синьо, нито бяло, нито 
зелено — всичко бе сиво. Пушекът толкова много се за-
радва, че почна да пляска с ръце, да подскача на един крак 
и да вика, че по-голям художник от него няма на света.

А аз мисля, че пушекът е самохвалко. Ако всеки от вас 
вземе молива, вярвам, че ще може да нарисува в блокчето 
си една сива къща, пред къщата една сива тополка, пред 

тополката една сива баба, пред бабата едно сиво бебе, 
пред бебето един сив пушек. Вземете молива и ще видите 
как сивото до сивото става сиво, сивото върху сивото 
също сиво, полюбувайте се на хубавата картинка и ще 
ми кажете тогава дали пушекът не е само един глупав 
самохвалко!
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60 61Никой не беше по-силен от него. Само с няколко удара на 
брадвата поваляше дървета в гората, достатъчно беше 
да духне на ръцете ми, за да ме стопли, достатъчно беше 
да каже само една дума на биволите, и те се изправяха, 
протягайки своите опашки.

Той можеше всичко и свит в сянката му, мечтаех един 
ден да стана силен, безстрашен и непобедим като него.

Гледах го как сече дърветата с брадвата. Те се сгромо-
лясваха с писък върху снега, доловете повтаряха ехото 
на техните викове, а аз усещах тръпки по тялото си от 
това, че цялата гора вика, разтреперана от брадвата на 
баща ми. И сега го виждам как без всякакво усилие товари 
насеченото върху шейната, стяга дърветата със син-
джира, а те се огъват, смаляват се, сякаш връзва житен 

сноп. После впряга двата бивола, черни и огромни като 
змейове от бабина приказка; но те не могат да тръгнат, 
защото плазовете на шейната са замръзнали. Баща ми 
се напъва с рамо, замръзналият сняг кънти и биволите 
потеглят леко по пъртината.

Седя отгоре на шейната, увит в неговата стара по-
лушуба, и го гледам как крачи тежко напред, уловил не-
брежно синджирите на биволите. Черните змейове вър-
вят послушно подире му като кученца, а аз все не мога 
да разбера откъде е тази сила у баща ми, та покорява 
всичко около себе си.

Слънцето си се търкаля по небето, спокойно и сигур-
но. Баща ми пали цигара и води биволите по пъртина-
та — спокойно и сигурно. Но неочаквано се подхлъзва и 
пада в снега също както и аз падам на пързалката. Става 
ми неловко, дори ми се плаче от срам, че съм видял баща 
ми да падне в снега и за един миг само да се почувства 
безпомощен.
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И сега не вярвам, че това е било истина, макар че пом-
ня как отупваше с каскета снега от себе си и се усмихва-
ше гузно и малко обидено. Аз също се чувствах и гузен, и 
обиден, защото това не бе някой друг, а баща ми, който 
за мен бе всичко.



64 Имаше една много мъдра свиня в Черказки; тя все каз-
ваше, че на всяка работа трябва да ѝ се знае коренът. 
Щом станеше дума за корен, само тя говореше и целият 
двор я слушаше. Никой не разбираше толкова добре от 
корени, както свинята. На кучето му дай да лапа мухи, 
цял ден лежи на сянка и лапа мухи. Кокошките търсят 
по тревата, като ги гледаш отстрани, ще помислиш, че 
кой знае какви съкровища са загубили, та цял ден ровят с 
крака и търсят. Щом залезе слънцето, бързат в курника 
да се наспят и при изгрева пак излизат навън и търсят. 
По-глупаво от кокошка едва ли има, си мислеше свинята. 
Да не говорим пък за патиците. Те се въртяха в двора, 
патокът все бъбреше, речи им държеше, а патиците одо-
бряваха и си клатеха главите. Само волът понякога се 
опитваше да рови с рогата си, но свинята му казваше, че 
да може да рови и да изважда корени, трябва му зурла.

А волът нямаше зурла.
Затуй свинята не уважаваше никого от двора и все из-

лизаше навън и търсеше корени. Веднъж тя излезе на ули-
цата и срещна вятъра. Той бе изморен и седна да си почи-
не, а свинята го попита къде е бил, та е толкова изморен.

— Бях в океана — каза вятърът. — Надувах платната 
на един кораб.

— Океанът има ли корени? — попита свинята.
— Няма корени — каза вятърът. — Вода има.
— Сигурно е много глупав — реши свинята. — А и ко-

рабът ли няма корени?
— Няма — поклати глава вятърът.
— Що не се оставиш от тия работи? — попита свиня-

та. — Ела да те заведа аз на едно място да видиш какви 
корени има. Чудо корени!

— Не мога — каза вятърът. — Трябва да си почина и 
след това ще отида да повъртя перките на вятърната 
мелница и да вдигам хвърчилата на децата. После ще се 
съберем в гората с другите ветрове.
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— Твоя си работа — каза свинята. — 
Аз отивам за корени.

Тя почна да рови всичко, каквото можеше да се рови, 
намери малко корени, но ѝ хрумна да отиде в гората. От-
давна не бе ходила в гората, а знаеше, че там има едни 
млади дъбчета, много крехки и сочни. По пътя за гората 
мина край къщата на стопанина си и го видя как внася-
ше чували през отворената врата. Свинята никак не мо-
жеше да си обясни защо стопаните хранят тия глупави 
къщи, като по цял ден спят, не вършат никаква работа, 
нито ходят някъде, нито пък имат корени. По-глупаво 
от къща едва ли има, реши свинята.

Тя мина през полето, заоравайки тук и там със зурла, 
но корените в полето бяха дребни.

Щом влезе в гората, свинята видя, че всички дървета 
са обърнати с корените нагоре. Сякаш беше минала мно-
го голяма свиня и беше разровила със зурлата си цялата 
гора. Туй трябва да е майката на свинете, каза си свиня-
та. Друг едва ли може да изрови така хубаво цялата гора.

Като излезе на баира, свинята видя ветровете. Те се-
дяха там и си вееха, защото им беше много топло и бяха 
изпотени.

— Да е минавала една свиня оттук? — попита ги сви-
нята.

— Не е минавала — казаха ѝ ветровете.
— Как да не е минавала — учуди се свинята, — като 

цялата гора е изровена!
— Туй не е работа на свиня — казаха ветровете. — 

Туй е наша работа, правихме смерч.
— Хайде де! — завъртя зурла свинята. — Как тъй пък 

изровихте цялата гора! Не ми се вярва!
— Защо не ти се вярва? — попитаха на свой ред вет-

ровете.
— Защото нямате зурли — каза свинята. — За такава 

голяма работа се иска голяма зурла.
Ветровете наистина нямаха зурли.
Свинята ги остави и си тръгна обратно през гората, 

като си мислеше, че ако ветровете са с всичкия си ум в 
главата, няма да ходят да надуват платната на кораби-
те, да скитат по океана и да вдигат хвърчила в небето. 
Пък те нямат нито зурли, нито корени, съвсем глупава 
работа, а искат да я излъжат, нея да излъжат, че са рове-
ли гората, без да се замислят даже, че ако става дума за 
корени и за ровене, то всички ѝ свалят шапка.

Нима може някой да изрови гората без зурла? Дума да 
не става! За тази работа зурла се иска!
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68 69Митко седеше с другите деца върху топлите речни ка-
мъни и изпращаше облаците. Те се носеха плавно по не-
бето, спокойни и величествени. Напред вървеше един 
коремест и тромав. След него се търкаляха няколко на-
дути облаци, черни, намръщени. По-нататък имаше един 
много пухкав, мустакат, много рошав. Той все оправяше 
перчема си и все не можеше да го оправи. Към хоризонта 
имаше няколко розови, с издути кореми. Те се подпира-
ха върху неравния силует на планините и на Митко се 
струваше, че розовите не вървят по небето, а се тър-
калят върху планините, и ако те поседят още тук, ще 
дойдат при децата, върху нажежените речни камъни.

Облаците меняха формите си, огъваха се, приличаха 
ту на овце или биволи, които се връщат от паша, ту на 
копи сено с опашки, а един приличаше на куче, клекнало 

в небето. Тук и там се откъсваха малки облачета, тър-
кулваха и постепенно изтъняваха, докато изчезваха в 
синевата. Те бяха малки и глупави облачета, които заги-
ваха веднага, щом се откъсваха от небесното стадо.

Детето обичаше облаците, защото те постоянно из-
меняха формите си, боричкаха се, светлееха, мръщеха 
се, трещяха или пък тичаха по небето, гонени от вятъ-
ра, развели дълги опашки.
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Но колкото и да се променяха, винаги си оставаха обла-
ци. Докато се струпваха горе, те натежаваха на небето. 
Синината тогава се спускаше по-ниско над трептяща-
та от жегата природа. Но когато облаците отминаваха, 
небето се издигаше постепенно нагоре, ставаше много 
високо, много далечно и бездънно. Митко обичаше тък-
мо това леко небе, това далечно синьо небе, по което се 
търкаляше единствено слънцето. Тогава водата в река-
та се стопляше и той се гмуркаше с децата сред сребър-
ните фонтани на капките, в онзи широк вир, където сега 
лежаха лениво биволите. Срещу тях, на брега, клечеше 
една мокра крастава жаба и все си повтаряше: „Ами да!“

Да се изпращаш облаците е хубаво, но на децата им 
омръзна и те преминаха от другата страна на реката, 
където една селянка переше ризите на мъжа си.

— Стринко — каза едно от децата, — дай ни малко са-
пунена пяна.

Жената и без това хвърляше от коритото сапунена-
та пяна. Тя каза на децата, че могат да си вземат кол-
кото искат. Тогава те нарязаха бучиниш и с неговите 
тръбички започнаха да загребват от пяната и да си пра-
вят сапунени мехури. Надуваха ги бавно, за да станат 
големи, сетне ги пускаха от тръбичките, а вятърът ги 
подемаше леко по течението на реката или ги разнасяше 
над покритото с огладени речни камъни корито. Те се пу-
каха, щом се докоснеха до земята.

Митко също надуваше и гледаше в тези мехури от-
раженията на децата. Главите им изглеждаха смешни, 
удължени или сплескани, и падаха към земята заедно с 
мехурите или пък заедно с тях изчезваха над реката. 
Едно от тях, с белег на коляното, разказваше, че веднъж 
надуло мехур от пяна, голям колкото една овца.

— Хайде де — каза най-голямото от децата с книжна 
шапка. — Къде има такива големи мехури!

— Ами да! — обади се жабата от брега.
— Истина — каза детето и си загреба от пяната. — 

Аз и костенурка съм виждал голяма колкото една овца.
— Хайде де! — каза пак онуй с книжната шапка. — Къде 

има такава голяма костенурка?
— В Софийската зоологическа градина — каза детето 

с белега и наду своя мехур. — Аз ходих там с дядо. Истина 
ви казвам.

Неговият мехур се пукна още докато се отлепяше от 
тръбичката.

— Ами да! — обади се жабата.
— Не е вярно — рече едно от децата. — Щом ти се пук-

на мехурът, значи не е вярно.
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— Вярно, вярно — каза момчето и си загреба пак от 
пяната. — Само че спеше. Аз и един крокодил видях там, 
черен и много дълъг. Но и той спеше.

То хвърли камък към жабата.
— Ами голям ли беше? — попита най-малкото от де-

цата с черни сатенени гащички.
— Голям — каза първото момче и пусна мехура. — Кол-

кото един бивол. Само че е черен и не са му дълги краката.
— Та биволите да не са бели? — попита момчето с кни-

жната шапка. — Никакъв крокодил не си видял ти. Кроко-
дилите живеят в Африка.

— Брей — каза момчето с белега. — Нали го видях. И 
едно кенгуру видях, само че и то спеше.

— Ти ще изкараш, че всичко живо там спи!
Митко удари с ръка мехура си.

—                                                                     — обади се  
                                                                             жабата от брега.

— В такъв град никога няма да отида — каза момчето 
с книжната шапка. — Не мога да си представя, че всички 
спят.

— Спят, спят — каза момчето. — Веднъж, докато спя-
ха, аз изядох целия сладолед от хладилника. Но после ме 
закараха в болницата. То беше през нощта и докторът 
спеше, та трябваше да го събудят.

— Пфу — каза момчето с книжната шапка. — Стига, 
че вече ми се повдига.

— И на мен ми се повдигаше — продължаваше момче-
то. — Докторът каза, че е от сладоледа.

— Аз пък ще отида в Хавана — каза момчето с кни-
жната шапка. — Там хората никога не спят.

— Ами да! — обади се жабата.
То започна да духа пред себе си сапунения мехур, из-

дигаше го все по-нагоре и по-нагоре. Преследвайки своя 
прозрачен балон, детето нагази в реката и продължи да 
върви по течението, като затъваше все по-дълбоко и 
по-дълбоко. Другите деца се юрнаха подире му и гледа-
ха как прозрачният балон се издигаше към небето. Той 
изглеждаше синкав, след това се сля напълно с цвета на 
небето и децата вече не знаеха дали се е пукнал, или е 
отнесен от вятъра.

Те може би щяха да гледат още нагоре в небето, но из-
веднъж усетиха, че потъват. Бяха нагазили в широкия 
вир при биволите. Децата размахаха ръце и крака и за-
почнаха да си играят във водата. Едното от тях се качи 
върху гърба на бивола до него. Животното лежеше спо-
койно и не му се разсърди.

Другото се улови за рогата на бивола, като не спира-
ше да потупва във водата с напуканите си пети. Беше 
много хубаво и приятно в тази хладка вода, при кротки-
те биволи. После то се обърна по гръбче и заплува леко 
между черните гърбове на биволите, като прижумяваше 



и гледаше небето над себе си как се сто-
пява постепенно от слънцето и неговата 
синина започва да тече върху планините, 
върху полето, върху реката, върху перач-
ката при коритото и другото дете, качено 
на бивола. Цялото небе се бе стопило и сега 
течеше между речните брегове.

— Виж — каза момчето. — Небето падна в реката.
Другото момче, по-голямото, се обърна и погледна ре-

ката.
— Глупчо! — усмихна се то. — Небето си е горе. То 

само се е отразило.
Но момчето не повярва, а заплува като кученце. През 

плясъка на водата дочуваше, че другите деца нещо гово-
реха, но не можеше да разбере какво. Биволите се люле-
еха тежко, махайки с опашки, и през пръските вода на-
помняха на детето черни облаци, също като онези черни 
облаци, които бе гледало да вървят тромаво по небето.

И децата също като биволите се полюляваха в това 
топло небе и почти щяха да повярват, че е хубаво да се 
живее в небето и да се плува по небето, ако от брега не 
се обаждаше онази мръсна ококорена жаба и не им напом-
няше с глупавото си квакане, че се къпят в черказката 
бара.

— Ами да!
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78 79Веднъж няколко деца тръгнаха за ливадите. С тях вър-
веше и една кокошка. Кокошката никога не бе отивала 
толкова далече и се боеше да не излезе отнякъде лисица-
та. Тя намери една буболечка, клъвна я и се върна вкъщи, 
като из целия път викаше „ко, ко, ко“ и беше много довол-
на, че ходи много далече и намери една буболечка. Кокош-
ката се прибра в двора и клекна под сайванта да разкаже 
на другите кокошки какво е видяла по света, а другите 
кокошки си чистеха перата и слушаха... Така благодаре-
ние на разказа те научиха много работи за света и до ве-
черта все за туй бъбреха.

А децата бяха още no-храбри от кокошката. Те хич не 
се бояха от лисицата, защото знаеха, че има дълга опаш-
ка и ако излезе насреща им, ще я хванат веднага за опаш-
ката. Хубаво, че лисицата не излезе насреща им.

Като повървяха, децата стигнаха в ливадите. Те ви-
дяха едно облаче на небето, започнаха да подскачат и да 
викат:

С тях подскачаше и едно съвсем мъничко момиченце. То 
викаше най-много от всички, защото вярваше най-много 
от всички, че облачето ще ги чуе и ще им пусне малко 
синьо от небето; там има толкова много синьо и никой 
няма да забележи, че е вземано от него.

Топъл дъжд наплиска леко децата. Те вдигнаха ужасна 
врява и викаха много силно, защото им беше много весе-
ло. И момиченцето викаше, докато дъждът го мокреше, 
макар че се боеше малко и беше готово да побегне всеки 
миг към дома.

Крилата на пеперудите залепнаха и те почнаха да 
пъплят из ливадите като буболечки. Лястовици се стрел-
каха и се къпеха в дъжда, разперили крилата си. Цветята 
се напиха с вода и за всеки случай напълниха чашките си 
догоре, за да имат и за другите дни.

Когато дъждът отмина и облачето съвсем изтъня и 
се разсея, момиченцето видя учудено, че главите на всич-
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ки деца са мокри като неговата, както и ушичките и 
нослетата им. То за първи път отиваше толкова далече 
в ливадите и за първи път го валя дъжд.

Макар че крачетата го боляха, му беше много прият-
но и хубаво от умората, защото вече знаеше, че синьото 
е мокро.



82 Вчера сутринта Ицо отиде в ливадите. Слънцето едва се 
бе показало на баира, още сънено, със зачервени от съня 
бузи. То стоеше там, протягаше се, но нямаше още сили 
да тръгне по небето, затуй се търкулна през ливадите, 
поизми се, освежи се, засия и почна да напича земята.

Ицо почна да бере цветя и намери в чашката на едно 
цвете много хубава капка роса. Тя бе толкова хубава, че 
изглеждаше като сребърна в цветето. Ицо реши да я от-
несе вкъщи на майка си. Докато вървеше през ливадите, 
на няколко пъти се спря, за да помирише сребърната кап-
ка и да я погледа. Нейният дъх бе по-упоителен от дъха 
на ливадите, а светлината ѝ бе толкова силна, като че 
самото слънце светеше насреща му.

Щом влезе вкъщи, Ицо извика на майка си:
— Мамо, нося ти вълшебна капка!

Майката поиска да види вълшебната капка, но в чаш-
ката на цветето нямаше нищо.

— Сигурно съм я загубил по пътя — каза Ицо. — Ще 
отида да я потърся.

— По-напред си изпий млякото — каза майката.
— Не, първо ще намеря вълшебната капка!
И Ицо отиде пак в ливадите да търси своята вълшеб-

на капка. Но щом нагази в тревата и се огледа наоколо, 
той видя, че ливадите са пълни със сребърни капки. Те 
блестяха толкова силно, че трудно можеха да се гледат. 

Слънцето се бе повдигнало, бе потопило 
лъчите си в чашките на цветята 

и пиеше от тях вълшебната  
и искряща роса.

Ливадите постепенно 
изгубиха блясъка си. Но пък 
слънцето набъбна, стана 
силно и почна да напича зе-
мята. Тогава Ицо се сети, 
че слънцето всяка сутрин 
пие роса от ливадите, за-
това е толкова силно.

И тръгна към къщи, за 
да си изпие млякото, та да 
стане и той силен.
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84 85Една сутрин охлювът излезе на прага на своята къща, 
поседя, поразсъни се и като гледаше, че всички наоколо 
хвърчат и тичат и все бързат нанякъде, реши и той: да 
тръгне по широката земя. Влезе обратно вкъщи, за да се 
приготви за дългото пътуване, но вътре бе такъв голям 
мрак, че нищо не се виждаше. Откога се канеше да пробие 
един прозорец на къщата си, но все не му оставаше вре-
ме; а то, ако има прозорец, малко светлинка ще проникне 
вътре. Ще трябва един ден да направя и тази работа — 
каза си охлювът.

Той поседя вътре в тъмното, помисли, помисли и реши 
да вземе със себе си цялата къща. Ще я вземе на гръб, за-
щото не е сигурен дали по света има хотели, пък и кой 
знае къде може да замръкне; все друго е, като носиш къ-
щата със себе си — навсякъде можеш да спреш, а и за лег-

ло няма да се притесняваш. То може и да има хотели по 
пътя, ама дали ще си сигурен, че ще се намерят легла в 
хотелите, толкова много пътешественици има сега! Я 
най-хубаво да си взема аз къщата на гръб, та да ми е си-
гурна работата.

Охлювът излезе навън, протегна се, тури на гръб къ-
щата и тръгна по широкия свят. Вървя що вървя, трябва 
да има половин ден, по едно време усети, че някой ходи 
по покрива на къщата му. Онзи ходеше съвсем леко, да 
не вдига шум. „Разбойници — помисли си нашият пъте-
шественик. — Хубаво, че си взех къщата. Ако я бях оста-
вил, досега да са я ограбили. Какъв лош свят се навъди!“

Тъй си мислеше охлювът, а онзи продължаваше да оби-
каля по покрива, изглежда, че търсеше откъде може да 
влезе в къщата, за да задигне каквото му трябва. По едно 
време се разтропа, сякаш стъпваше с ботуши.

— Хей! Хей! — извика нашият пътешественик, боеше 
се разбойникът да не продъни покрива с тези ботуши.
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Разбойникът тупна зад него и охлювът видя в далечи-
ната само ботушите му. Беше черният бръмбар. Като 
размисли, нашият пътешественик реши занапред да 
бъде по-внимателен и предпазлив и щом чуе тропане на 
ботуши, веднага да вика.

На едно място спря да почине, поседя на прага на своя-
та къща, огледа пътя зад себе си и се учуди, че толкова 
дълъг път е изминал — дирята се губеше чак до края на 
земята. Тури отново на гръб къщата и продължи своето 
пътешествие.

Вървя що вървя, срещна една оса. Осата точеше жило-
то си и нашият пътешественик я попита защо си точи 
жилото.

— Наоколо е пълно с разбойници — каза осата. — Без 
жилото една крачка не правя.

— Истина — каза охлювът. — Нападнаха ми къщата. 
Ще трябва и аз да се въоръжа. Свят широк, може всичко 
да срещна по пътя.

Осата си наточи жилото и отлетя.
Охлювът остана сам на пътя. Огледа се, пред него се 

разстилаше голяма зелена пустиня. Стана му страшно и 
реши твърдо, че трябва да се въоръжи — един дявол знае 
какво може да излезе на пътя му.

Нашият пътешественик за първи път виждаше така-
ва голяма пустиня и макар че не бе чел нищо за Червена-
та шапчица и вълка, го достраша и за да си даде кураж, 
седна да си приготви оръжие. Ще си извадя рогата, реши 

охлювът, който и да ме 
срещне, щом ми види рога-

та, ще си глътне езика от страх.
Тъй и направи. Почна да си изважда ро-

гата, източи ги хубаво нагоре, изостри 
ги, поогъна ги наляво и надясно да види дали ще 

издържат всякакъв удар и като ги насочи напред, 
тръгна с къщата през зелената пустиня.

Почна да се стъмва, целият свят се сви и потъна в 
мрак. Докато светът заспиваше в своята черупка, ох-

лювът продължи пътешествието. Чу в далечината 
тропот на ботуши и си спомни за черния бръмбар. Тро-
потът все повече и повече се засилваше и пътешест-
веникът разбра, че това не е бръмбарът. По едно вре-
ме той видя огромно космато чудовище. Чудовището се 
надвеси, помириса пустинята и почна да я гризе.
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„Хруп, хруп, хруп“ — гризеше чудовището. То тъй сил-
но хрупаше, че пустинята се тресеше под неговите зъби. 
„Хруп, хруп, хруп!“ — чудовището изяде половината пус-
тиня, облиза се, приглади мустаците и се изправи на зад-
ните крака.

Охлювът държеше рогата си изправени нагоре като 
саби, готов да промуши това космато чудовище. Ще го 
промуша, реши той, та каквото ще да става! Чудовище-
то се наведе, погледна охлюва и почна да се смее. Толкова 
много се смя, че чак коремът го заболя. Може би всичко 
щеше да свърши дотук, но кой знае отде на чудовището 
му хрумна да помирише охлюва. Наведе муцуната си към 
него, а нашият пътешественик събра целия си кураж, 
размаха своите рога като саби и тъй се изгърби, че цяла-
та къща повдигна във въздуха.

Чудовището се изплаши, изпръхтя и хукна на четири 
крака из мрака. „Добре че го прогоних — помисли си охлю-
вът, — иначе щеше да изяде земята.“

Като повървя още малко, най-после на разсъмване ох-
лювът стигна края на света. Той се изправи, огледа се 
и видя такава бездна под себе си, че чак главата му се 
замая. И понеже го бе страх да не падне в бездната, се 
прибра в своята тъмна къща и легна да спи.

Така завърши дългото пътешествие на охлюва. За 
едно денонощие той успя да се качи на върха на една зел-
ка и като погледна от върха, главата му се замая. А чу-
довището, което срещна в мрака, бе един заек, дошъл от 
гората да похрупа малко зеле.



90 91Ицо откара техния вол на реката дa пие вода.
— Ето ти цяла река — каза Ицо. — Пий колкото щеш!
Волът помириса водата, дори я допря с муцуна, но не 

поиска да пие.
— Пий де! — сопна му се Ицо.
— Тц! — цъкна волът с език.
Той погледа, погледа реката, па почна да клати глава, 

сякаш искаше да каже на момчето, че няма да пие вода. 
Ицо се разсърди и го плесна с пръчката. Волът пак поми-
риса реката и пак не пожела да пие, като викаше недовол-
но с език:

— Тц! Тц!
Тогава Ицо повика дядо си.
— Глупав вол — каза той на дядо си. — Цяла река, а не 

иска да пие!

— Че покани го! — каза дядото.
— Аз го каня, даже и с пръчката го ударих, но не иска 

да пие!
— Чакай и аз да  го поканя — каза дядото.
Той сви устата си на тръбичка и почна да подсвирква:
— Фю-фю-фиии! фю-фю-фиии! фю-фю-фииии!
Волът се поослуша, погледна стареца, пристъпи в ре-

ката и започна да пие. И толкова много вода пи, че Ицо се 
изплаши да не пресуши реката. А старецът стоеше и си 
подсвиркваше:

— Фю-фю-фиии! фю-фю-фиии!
— Аз също мога да свиря — каза Ицо на дядо си. — Ето 

виж! И той почна:
— Фю-фю-фю-фю-фюуууу!
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— Тази е хубава свирка — каза дядото, — но не е за во-
допой. За водопой трябва да кажеш „фю-фю-фии“; на вол-
ски език то значи „вода пий!“

На другия ден Ицо откара пак вола на реката и още 
докато нагазваше във водата, почна да му подсвирква: 
„Вода-пий, вода-пий!“; волът закима приятелски с уши и 
почна да пие; макар и вол, той обичаше да са учтиви с 
него, дори и когато го откарват на водопой.
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