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Не беше още много късно, но го беше налегнала страшна умора... реши да си легне. 
Въпреки това дълго не можа да заспи. Започна отново да преосмисля живота си, да се 
опитва да си го обяснява. Тези мисли не му даваха покой, въртяха се в кръг в 
съзнанието му и не можеха да бъдат потиснати. Силна, остра болка пронизваше 
главата му през слепоочието и имаше чувството, че всеки момент ще се пръсне! 
Сам се бореше със съзнанието си. „Няма да стана и да пиша! Няма да изливам душата 
си! Така ставам по-чувствителен и уязвим!.....” .....Но човек не може да бяга от себе си! 
Той е такъв, какъвто е, независимо какъв се опитва да бъде. Когато се опитва да се 
представи за такъв, какъвто би искал да е, той се опитва да живее нечий друг живот. 
 
Сам се усмихна на себе си. Лежа дълго време с тази усмивка и продължаваше да си 
мисли. „Повечето хора седят сигурни зад маските си и превръщат целия си живот в 
една огромна илюзия и замаскирана лъжа. А той е толкова интересен и истински! 
Всичко се затваря в един магичен и в същото време злокобен кръговрат. Две 
противоположни крайности, които нямат нищо общо помежду си, сякаш живеят една от 
друга, умират и после пак се раждат една в друга и са тясно свързани. Толкова е 
въздействащо ако вникне човек! Никога нямаше да оценим красивите неща, ако ги 
нямаше грозните, никога нямаше да се научим да обичаме истински, ако не 
познавахме и омразата.....крайностите се подхранват една от друга и засилват 
качествата на другата.”...  
 
„А човечеството е в маски! Маски, маски, маски! Илюзии, самозаблуждения и пак 
маски! Те са слепи за този кръговрат, защото са закрили даже процепите за очите на 
маските си! Оттук знам, че човечеството всъщност се мрази. Ако хората наистина се 
харесваха такива, каквито са, нямаше да искат да са други и нямаше да носят 
противните си маски! Желанието да си друг, породено от омразата към себе си води до 
лицемерие, подлости и всички останали злощастно вкоренили се характеристики на 
днешното общество! И за какво? Защото никога не сме доволни от живота и искаме да 
го моделираме както ни хрумне. А той е достатъчно привлекателен дори със своите 
несъвършенства...” 
 
Обърна се на другата страна и се опита да заспи. Нямаше смисъл да се задълбава 
повече. Но в главата му продължаваха да се въртят същите мисли. Само че сега го 
измъчваха дори повече… 
 
Предаде се и стана. Седна зад бюрото и взе лист хартия. Но в същия този момент 
всичко се изпари. Вече нямаше вдъхновение и не знаеше какво да напише. Всичко 
беше изчезнало от главата му. Очите му се спряха върху току-що запалената свещ на 
бюрото. Пламъчето играеше, което подсказваше, че прозорецът е отворен. Погледна 
към прозореца – беше леко открехнат. Но вниманието му се спря върху една кутийка 
на рафтчето до прозореца. Разбира се! Как можеше да я забрави? Спътницата в 
живота му, пътеводната му звезда към разрешаването на всяко терзание и всеки 
проблем! Винаги, когато отваряше кутийката из стаята се разнасяха всеки път 
различни мелодии. Но те по странен начин винаги се синхронизираха с настроението 
му. Те го изпълваха и го пренасяха в друг свят, където намираше обяснението, от 
което се нуждаеше. 
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Взе я и отново я разгледа! Нуждаеше се от вдъхновение. От известно време не я беше 
докосвал. Изглеждаше толкова крехка и малка! И въпреки това в нея се съдържаше 
цялото познание на света! Цялата беше от бронз, освен капачето, което беше стъклено 
с втъкани златни нишки. Ъглите й бяха от дърво със сребърни орнаменти. Всичко беше 
изпипано и сякаш хармонично се сливаше и допълваше, въпреки различните 
материали.  
 
Частите й блещукаха от отразената светлина на свеща върху бюрото. Беше красиво! 
Сякаш цялата стая се изпълваше с топло сияние, което придаваше спокойствие и уют. 
Отвори кутийката и се чу мелодия. Звуците се разпростряха в цялата стая, обхващайки 
всички кътчета. Те се сливаха със сиянието от отразената блещукаща светлина. Сякаш 
самите трептящи светлинки свиреха тази музика, която беше толкова нежна и 
ефирна.....отново усети как мелодията проникваше в душата му. Почувства желаното 
спокойствие и мир, които го издигаха над земята и го пренасяха другаде. Пред очите 
му ярко заблестя златна светлина!..... 

 

     I. 
        По пясъчните ти земи 
        оставям своите следи.... 

 
Денят беше хубав и слънчев! Дърветата в градския парк бяха нацъфтели с 
прелестните омайни цветове на пролетта. Тревата беше зелена и във въздуха се 
носеше свежото, чисто и меко благоухание на нежния сезон! 
 
Но хората сякаш не забелязваха това. Всеки имаше някакво оправдание и бързаше 
занякъде, дълбоко замислен и угрижен, докато в парка, край цъфналите дръвчета 
пърхаха пчели и пеперуди. Там, на една пейка беше седнал стар и дрипав просяк. 
Въпреки топлото време, той беше облякъл още по-старо, мръсно и прокъсано палто. 
Косата му беше сплъстена от мръсотия, а ръцете му бяха издрани и сухи. Но имаше 
нещо в лицето му. Набръчканото му чело и блясъка в очите му подсказваха за 
наличието на някаква мъдрост. Сякаш този човек беше различен и то не само по 
социалното си положение. Сякаш беше преживял нещо! Очите му бяха дълбоки и 
живи. А по устните му се беше залепила блага, мека усмивка. 
 
Едно момче се спря да го погледа учудено, сякаш се намираше пред клетка на 
интересно животно в зоологическа градина. Старецът вдигна очи. Тогава видя 
отражението си в очите на момчето. Те бяха почти същите като неговите, само че по-
отворени и по-наивни. Момчето се усмихна широко и цялото му лице се озари! То 
подаде на просяка парче хляб. 
 
- Заповядай! - каза му момчето. - Сигурно си гладен. 
 
Старецът погледна с изумление. В очите му проблясна искрица на една сълза. От 
толкова време никой не беше говорил с него, никой не се интересуваше от неговото 
състояние. Той взе хляба от ръцете на момчето. Старите му, сухи и набръчкани ръце 
контрастираха ясно с младите, чисти и меки ръце, които му подаваха хляба. Просякът 
започна да яде бързо, сякаш се опасяваше, че това беше сън, от който съвсем скоро 
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щеше да се събуди и хлябът щеше да е изчезнал. Той му се наслаждаваше с такава 
отдаденост, че за момент забрави за  присъствието на момчето. А то седеше до него и 
го гледаше със същия интерес.  
 
-Благодаря. – каза старецът накрая, след като изяде всичко. – Благодаря ти, мило 
момче! Ти помогна на един беден и никому ненужен човек. Накара ме отново да 
повярвам, че на този свят още съществува доброто. Но защо го направи? 
 
- Имах желание да го направя. Хората трябва да си помагат, нали така? – попита 
момчето. 
 
Старецът се усмихна благо.  
- Но сега почти никой не го прави. – каза с въздишка той. – За съжаление животът с 
тежестта си е успял да затисне почти всички човешки добродетели до такава степен, 
че те рядко намират сили да се покажат наяве и да излязат от неговия натиск. 
 
Момчето погледна стареца с негодувание. 
- Това не е вярно! Животът е такъв, какъвто си го направиш, нали така беше? От нас 
зависи дали ще е тежък или не. – каза то. 
 
Просякът се засмя с глас. 
- Мило момче, ти не само ме нахрани, но и ме върна към младините ми! И аз бях 
толкова наивен, когато бях на твоите години! Искам да ти се отблагодаря. Ще те 
нахраня и аз, само че с друг вид храна. Ще те нахраня със знания! 
 
Тогава старецът ивади от дрипите си странна кутийка. Изглеждаше толкова нежна и 
крехка на фона на грубите парчета плат, от които беше извадена! По нея имаше злато 
и сребро, а самата кутийка беше направена от бронз, стъкло и дърво. Момчето за 
първи път виждаше такива съчетания. То се почуди откъде този беден човек 
притежаваше толкова скъп предмет. 
 
Старецът се усмихна, сякаш прочитайки мислите му. 
- Това е музикална кутийка на познанието! Сам я направих. Отделих й целия си живот! 
Тя е съвършена и уникална. На мен вече не ми трябва, тъй като съм научил всичко, 
което се нуждаех да науча. Тя ме докара до просешка тояга, тъй като й се отдадох 
напълно, пренебрегвайки своя собствен живот. Сега се радвам, че може и да не е било 
напразно. Използвай я разумно и може би един ден ще разбереш смисъла... 
 
След тези думи старецът просто стана и бавно тръгна по алеята, без да се сбогува. 
Оставяйки кутийката, той оставяше душата си в ръцете на това момче и нямаше 
смисъл да казва „сбогом”, тъй като сърцето му не си беше тръгнало.  
 
Момчето остана смаяно! Дълго време седя втренчено в този чуден подарък. Когато 
най-накрая се реши да я отвори, лъхна го свеж вятър и в ушите му засвири най-
прекрасната музика, която някога беше чувал. Тя го издигаше над земята и обгръщаше 
душата му по такъв начин, че то се чувстваше приятно, спокойно и сигурно както никога 
преди! В далечината се чу пеенето на женски меден глас. Момчето затвори очи и се 
унесе в думите на песента. А меденият глас разказваше.... 
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Приказка за живота 

 
Някога, много далеч, живял стар мъдрец с двамата си сина. Един ден старецът 
преценил, че краят му наближавал и решил да изпита синовете си дали са готови за 
трудностите на живота. Мъдрецът ги повикал при себе си и рекъл: 
 
- Синове мои! Ето вече съм стар и може скоро да си отида от този свят и да ви 
лиша от подкрепа в трудности и изпитания! Преди това искам да разбера готови 
ли сте да се справяте без мен. Давам ви всичките си пари. От вас искам да 
заминете. Отидете където поискате, но след една година се върнете и ми 
разкажете какво според вас е живота.  
 
Синовете се почудили на бащината воля. Те знаели, че той бил много мъдър и не 
можели да си обяснят защо трябвало сами да разбират какъв е живота, след като 
самият той можел да им го обясни със своите дълбоки познания. Но те твърдо 
решили да не разочароват баща си. 
 
Единият от синовете обожавал да чете. Той обикалял страните и учел 
философията на различните народи. Изчел стотици книги и се стараел да попие 
всяка информация за научните познания, засягащи човешкото съществуване. Той 
говорел с хората, разсъждавал и анализирал ситуации. Накрая се чувствал 
самоуверен. Бил разгледал живота от всички възможни точки и се чувствал 
сигурен, че бил достигнал до истината. 
 
Вторият син бил по-енергичен. Той обожавал да пътува и изхарчил парите си за 
забавления по света. Запознал се с различни култури и различни хора, влюбил се, 
опитал от сладостите и огорченията на живота. Накрая и той се чувствал готов 
да разкрие  своята душа пред баща си и брат си. 
 
Синовете се върнали в края на годината при стария мъдрец и двамата били готови 
с желание да споделят за преживяванията си. 
 
- Кажете, синове мои! – рекъл старецът – Какво е това животът? 
 
Първият син започнал да разказва, излагайки различни мъдри прозрения на 
мислители през вековете. Той споделил мислите на философите и сам 
разсъждавал върху тях, направил задълбочен анализ на различни житейски 
прозрения и синтезирал, че животът бил сложна верига от чувства, емоции и 
действия, които всяко човешко същество изпитва и прави. 
 
Вторият син разказал надълго и нашироко за преживяванията си. Разкрил им кога 
изпитвал гняв, омраза, кога се разочаровал от хората, кога се сблъсквал с лъжата 
и кога – с любовта, добротата и благородството. Разказал както за тъжните, 
така и за щастливите моменти. Описал грозното и хубавото с прости думи, които 
не можели да се мерят с красноречието на брат му, но трогвали със същата сила 
благодарение на искреността, с която били изговаряни. 
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Бащата изслушал задълбочено и двамата си сина, без да ги прекъсва. Когато 
приключили, синовете с нетърпение очаквали да чуят неговото мнение. 
 
- Мили деца! – започнал мъдрецът, – Всичко, което ми разказахте беше 
изключително интересно и приятно за слушане. Единият ми син се е опитал да 
опише плодовете на живота, водейки се от описанията на други, а вторият се е 
опитал да изяде цялото дърво. Но това няма значение! Всеки човек избира един от 
двата пътя, когато поиска да разбере смисъла. 
 
Старецът се прокашлял. Лицето му изглеждало бледо и отслабнало. 
- Грешката, която и двамата направихте, обаче – продължил той,– е вашата 
открита самоувереност. Още в началото тръгнахте с ясната представа, че ще 
дадете всичко от себе си, за да разберете живота за една година.... Но ако 
животът можеше да бъде разбран за една година, щеше ли да ни се дава цял живот 
за това? 
 
Мъдрецът се опитал да се повдигне от леглото си. Ръцете му треперели и той 
трудно успял да се задържи. 
- Аз съм вече стар и с доста опит зад гърба си. Но въпреки всичко не претендирам, 
че знам какво е живота. Защото той не може да бъде разбран! Едно малко дете има 
своя собствена гледна точка така, както аз си имам своя. И не мога да твърдя, че 
моята е по-правилна от неговата, защото и двете са базирани на житейския ни 
опит до този момент. Ще разберете, че колкото повече научавате, толкова по-
малко ще знаете. А накрая, след натрупания опит, преживявания и познания през 
годините, обръщайки се назад, вие ще откриете най-важното, което винаги е било 
с вас.... 
 
Очите на мъдреца проблеснали! 
-Ще откриете- продължил той, - че сте се опитвали да стигнете до същността на 
живота, а през цялото време вие сте били там....били сте в самата му 

същност....така както той е бил във вашите биещи сърца. 
 
.........последните думи отекнаха в съзнанието на момчето. Постепенно музиката 
затихна и то сякаш се отърси от състоянието, в което беше попаднало преди малко. 
Беше стъпило здраво на земята и усещаше странна промяна в себе си. Сякаш беше 
осъзнало важни неща. Не трябваше да бърза със самоувереността. Това беше 
грешката на всички млади, които смятаха, че знаят какъв е живота и какво можеше да 
им предложи. 
 
Слънцето вече залязваше и обагряше небето в кърваво-червени цветове, измествайки 
чистия му светлосин отенък. Момчето скри кутийката под якето си и се запъти към 
дома.... 
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     II. 
        И жадно аз поглъщам 
        всяка капчица вода, 
        назад не мога да се връщам 
        дори да е отровна тя.... 

 
Младежът всеки ден отваряше кутийката с цел да научи още нещо, но тя така и не 
пропя отново.  
 
По едно време той се отказа и си помисли, че кутийката се е развалила по някакъв 
начин, докато я е отварял. Как иначе можеше да си обясни внезапното й спиране? Той 
често се сещаше за просяка, но и него така и не видя. 
 
Сега вече учеше в университет и получаваше висока стипендия. 
Намери си нови приятели и след известно време вече почти беше забравил за 
музикалната кутийка. 
 
На третата година от следването си, обаче, момчето забеляза нещо странно. 
Приятелите му малко по малко започнаха да се отчуждават. Всеки беше вглъбен в 
собственото си развитие за след университета и мислеше за сериозното бъдеще, 
което го очакваше. Вече излизаха да се забавляват все по-рядко и сякаш предишната 
задружност бавно изчезваше, заличена от естественото, но и малко егоистично 
чувство за самосъхранение и стремеж към осъществяване на мечтите. 
 
Една вечер момчето сериозно се замисли.... 
„Хората стават по-големи егоисти с времето. Колкото по-голям става човек, толкова по-
малко са неговите приятели. Сякаш кръгът започва да се стеснява и да се затваря, 
всички стават по-самостоятелни и не се нуждаят един от друг...” 
 
Момчето беше разочаровано. Чувстваше как потъва в потискащата дупка на самотата 
и не можеше да си обясни защо тези, на които държеше, не държаха на него. „Може би 
винаги е било така....”, помисли си младежът и преди да продължи мисълта си, 
вниманието му беше привлечено от чудната кутийка, която седеше на рафта над 
бюрото му, полу-забравена, но все така омайна. „Забравих я точно така, както 
приятелите ми започнаха да се забравят!” помисли си той и внимателно я взе. Избърса 
я от праха и тя стана още по-сияйна. Младежът леко я открехна и  за втори път в 
живота си отново се потопи в онова усещане, което изпита в парка. Душата му отново 
се издигна, нежно галена от звуците, които изпълваха стаята, отблъсваха се от стените 
и се забиваха в сърцето му. Целият беше в плен на музикалния делириум...а оттам 
отново зазвуча тънкия, меден глас, който пееше.... 

 
Приказка за приятелството 

 
Имало едно време един рибар. Той бил много работлив и много обичал занаята си. 
По цял ден ловял риба. В живота си имал моменти, когато бил доволен от улова и 
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се връщал щастлив вкъщи. Но имал и периоди, когато нищо не хващал и се връщал 
разочарован и нещастен. 
 
Един ден случайно попаднал на място, където имало много риба. 
„Никога не съм виждал толкова много риба през живота си, а цял живот се 
занимавам с рибарство. Оттук нататък ще идвам винаги на това място, ще имам 
винаги богат улов и ще забогатея!”, мислел си рибарят, щастлив че съдбата най-
после му се усмихвала. Това бил най-щастливият ден в живота му! На връщане към 
дома, с пълна мрежа, рибарят весело подскачал. Видял го съседът му. Рибарят 
винаги споделял всичко с него, защото били приятели още от деца и винаги заедно 
преживявали всичко – и в трудности, и в щастливи моменти били рамо до рамо. 
Рибарят се зарадвал още повече като видял своя приятел и решил да сподели най-
голямата си радост! Разказал му за мястото с безумно много риба и двамата 
решили да отпразнуват случая. Веселили се както никога преди! 
 
На другия ден рибарят бил особено ентусиазиран да се върне на вълшебното 
място. През целия път си правел планове как да си оправи живота с парите, които 
щял да спечели от продажбата на рибата. Особено много се вълнувал при 
представата колко различни и редки видове риба бил видял предишния ден, а 
безценната им стойност плувала в съзнанието му. 
 
Миг по-късно, рибарят останал смаян пред гледката, която му се открила. На 
чудното място нямало нито една риба! Рибарят не можел да повярва на очите си и 
решил, че рибата се криела. Хвърлил въдицата и зачакал. Замислил се дали не бил 
объркал мястото, но точно тогава нещо се хванало! Рибарят изтеглил въдицата и 
видял, че на нея висяла златна рибка. 
 
- Предполагам, че ще ми изпълниш три желания, за да те пусна...- предположил той. 
 
- Не! Нарочно се хванах на въдицата. – отговорила златната рибка. – Видях всичко, 
което стана и ми дожаля за теб. 
 
- Какво толкова е станало – рибата ми я няма! – ядосал се рибарят. Той не искал да 
си губи времето в приказки при положение, че дори нямало да получи трите си 
желания. 
 
- Добрите хора сте толкова наивни! – продължила рибата, - Не виждате 
възможностите, които са пред вас, както не виждате егоизма, от който е пропит 
света. Повечето хора гледат само себе си, без да се съобразяват с никой друг, в 
което се крие и тайната на оцеляването. Но кой страда най-много от това? Някой 
като теб... 
 
- Какви са тези глупости? – недоумявал рибарят, - Тук съм, за да ловя риба. 
Изведнъж се появяваш ти и ми обясняваш колко съм зле. Върви си, моля те! 
 
- Разбирам гнева ти! Но ситуацията, в която се намираш в момента си си я 
направил сам! Ти сподели най-голямата си радост с най-добрия си приятел. Разкри 
му мястото с много риба. Това място ти го търсеше цял живот и накрая, когато 
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го намери, ти пожела да споделиш щастието си с близък човек. По този начин ти 
го сподели с цялото село! Защото този приятел каза на друг приятел, който 
имаше трети приятел....Какъв е изводът? Всички хора са свързани като в една 
метална верига – отделните халки във веригата нямат нищо общо, но всяка една е 
захваната за друга и така ако нагрееш едната страна, топлината се разпределя 
по цялата дължина. Ето как цялото село разбра за това място и още в ранни зори 
излови цялата риба. А ти го беше открил първи! 
 
Рибарят се ядосал на себе си. В този момент той не знаел къде се намирал! 
- Какъв глупак съм бил, за да вярвам на хората! – гневно извикал той. 
 
- Не се притеснявай! – отговорила му рибката – Въпреки всичко, всеки човек има 
един сигурен приятел, на който винаги може да разчита. Трябва само да разбере кой 
е и да го оцени.  
 
- Кой е моят, рибке? Моля те, кажи ми! 
 
- Ти всеки ден го виждаш! Просто трябва да се наведеш и да видиш какво си хванал! 
– отговорила рибката и пъргаво скочила във водата. 
 
Рибарят се почудил. Той се навел над водата и единственото, което видял били 
проблясъците от слънчевите лъчи над водната повърхност, която очертавала 
неговото собствено отражение... 
 
....младежът запечата образа на рибаря в главата си! Наистина ли хората не можеха 
да разчитат помежду си? В спомените му се появяваха предишни случки, където сега 
наистина виждаше двуличието и пресметливостта на някои от приятелите си. Отвратен 
от хората, стомахът му се сви на топка и младежът се обърна да си легне... 

 
 

     III. 
        И сливам се в едно с реката – 
        живителната твоя сила 
        поиска ли го в бързината 
        лесно тя ме би убила. 
 

Последната година от университета беше много лека за момчето. То вече се беше 
научило как да изкарва високи резултати на изпитите си дори без много да се напряга. 
Започна да обръща повече внимание на себе си, както правеха и другите. А той беше 
наистина хубавец! Цялото му тяло излъчваше мъжественост, която привличаше всички 
момичета като магнит, а в същото време погледът му беше мек и тайнствено изпълнен 
с нежност и грижовност, до които имаше неясен път, който интригуваше. Това караше 
моментално всяко създание от женски пол да го желае неистово, опиянено от тази 
комбинация на крехкост и мъжкарство! 
 
Младежът се възползваше от чара си и беше много доволен, че винаги можеше да си 
намери момиче за вечерта. Затова и не влагаше много емоции във връзките 
си...знаеше, че никога нямаше да бъдат безвъзвратно изгубени и не оценяваше често 
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искрената любов, с която беше обгрижван. Той не се предоверяваше на хората, научен 
от горчивия си опит и не можеше да се отпусне напълно с някое момиче. Сякаш се 
беше отчуждил от света, който така или иначе на моменти не му се виждаше особено 
привлекателен. 
 
Но след последната си връзка, нещо странно се случи с него. Младежът изпадна в 
необяснима меланхолия и започна да вижда света още по-сив и отблъскващ. 
Последното момиче му беше взело ума. Той се опита да бъде и с други, но не виждаше 
смисъл. Никоя не беше като нея....Да! Беше се влюбил! Несъзнателно и без да иска 
сам беше попаднал в капана, от който се страхуваше и се стремеше да избягва. Но 
любовта не го беше попитала. Тя беше дошла изведнъж и го беше завладяла, без да 
може да се контролира. Без този контрол, младежът се чувстваше слаб. 
 
Трябваше да излезе от този капан, да се измъкне от ужасната дупка, в която беше 
попаднал и която бавно го убиваше. Той се сети за кутийката. „Може би тя ще ми даде 
отговор как да се излекувам”, помисли си младежът и бързо взе вълшебния предмет, 
който пазеше на сигурно място. Младежът я отвори и го лъхна аромат от рози. Или 
просто музиката беше така лирична и нежна...можеше да се закълне, че стаята се 
изпълваше с ухание на рози и сякаш всичко потъваше в приказен розов сън под 
звуците на тънка цигулка, която изливаше своята мъка, но и своята романтична емоция 
към света! А раната в сърцето на младежа се запълваше от тези звуци и точно в този 
миг нищо не му тежеше! Сега той усещаше как се издига леко над земята и искаше 
времето да спре точно в този момент и завинаги да остане в този сладък унес. 
Но отдалеч се чу звънкият, меден, женски глас, който го пренесе на ново място. Така 
започна.... 

 
Приказка за любовта 

 
Живял някога в прекрасна арабска страна един млад султан. През целия си живот 
той не се нуждаел от нищо. Бил най-богатия и влиятелен човек на света, а 
дворецът му засенчвал дори яркото слънце със своята неземна красота и разкош. 
Но султанът чувствал някаква вътрешна, необяснима празнота. Нещо в сърцето 
го свивало всяка вечер преди да заспи и владетелят помислил, че е болен от 
смъртоносна болест. Свикал най-добрите си и скъпи лекари, за да разбере своето 
състояние. 
 
След дълги съвещания и анализи, лекарите заключили, че на султанът му трябвала 
съпруга. Владетелят се зарадвал, че опасенията му не са се оправдали и решил да 
тръгне да си търси жена. Оженил се за първата красива принцеса от съседното 
царство. Султанът бил много щастлив, че най-после имал абсолютно всичко от 
живота. Жена му била наистина красива и той се постарал да я отрупа в разкоша, 
на който самият той бил свикнал. Но след няколко години сърцето отново 
започнало да го свива. Султанът си помислил, че може би този път наистина бил 
болен, но бързо осъзнал, че причината била в съпругата му. Той вече не изпитвал 
същото щастие с нея както в началото. Нещо липсвало...бил свикнал с нея и 
тръпката била изчезнала. Султанът се замислил дали не бил прибързал с 
решението си да има точно тази принцеса за съпруга. Но тъй като бил още млад, 
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решил че не е късно да опита отново да намери подходящата жена, която да го 
прави винаги щастлив и с която да изпита истинската любов! 
 
Този път султанът обикалял в повече царства и видял много принцеси, коя от коя 
по-хубава. Тъй като не можел да си избере, защото всяка го привличала с нещо, 
владетелят решил да си направи харем с всички тях. Султанът бил сигурен, че 
именно в някоя от тези жени щял да намери истинската любов. Това били най-
красивите и очарователни принцеси на света! Всяка имала различен характер. 
Султанът харесвал по нещо във всяка една и бил щастлив да има най-прекрасните 
жени за съпруги. 
 
Но след още няколко години сърцето отново започнало да го свива! Дори по-силно 
от преди! Султанът вече нямал интерес към нито една от съпругите си и 
изпаднал в меланхолия, от чиято хватка отчаяно се опитвал да се откопчи. Но 
колкото повече се опитвал, толкова повече тя го стягала! 
 
Един ден докато седял в покоите си, на прозореца кацнал синигер. Песента му била 
толкова чиста и мелодична! Султанът със завистливо опиянение слушал сладкия 
му глас, чиито тонове излъчвали радост, топлина и любов. 
 
- Кажи ми, синигерче – казал султанът, – как може ти, което нямаш нищо на света 
освен небето и гласа си, да си толкова щастливо, а аз, който не се нуждая от нищо 
повече в живота, да тъна в мрачна пустота? 
 
- Бедни ми султане, ти нямаш нищо на света! – отговорило синигерчето. – 
Сърцето ти е пусто, а когато я няма любовта нищо не може да запълни 
празнотата. 
 
- Но какво е любовта? – попитал владетелят. – Аз имам най-красивите жени на 
света и животът ми е съвършен. Не мога да проумея как може да не мога да 
изпитвам любов. 
 
- Ти можеш, но не си го осъзнал. Хората са преди всичко смъртни и всеки си има 
недостатъци. Ти можеш да имаш всяка жена на света, но си свикнал да обичаш само 
най-доброто и затова ще харесваш само хубавите й черти. Просто не можеш да 
приемеш недостатъците й и да обикнеш всичко в нея! 
 
Султанът се замислил. Синигерът имал право. Владетелят не можел да прави 
компромиси, защото бил свикнал околните да се съобразяват с него, а не той да 
трябва да приема недостатъците им. Така винаги е по-лесно! 
 
-Затова повечето мъже като теб остават самотни – продължил синигерът. – 
Перфектната жена за теб ще съчетава всичките хубави качества, които всяка 
отделна твоя съпруга притежава и които харесваш. А такава жена няма да 
намериш никога! Защото животът никога не е точен в мерките си. Следващата ти 
жена ще притежава послушанието и покорството, което си търсел в предишната, 
но никога няма да е толкова жизнена и очарователно наивна като нея. 
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- И кога тогава ще се влюбя? – почти отчаяно настойчиво попитал владетелят. 
 
- Любовта настъпва тогава, когато срещнеш някой, който да те допълва с 
положителните и лошите си страни. Защото да не забравяме, че и ти не си 
съвършен! Хората трябва да се научат да приемат собствените си недостатъци и 
недостатъците на другите просто като плюсове с една чертичка за минус, вместо 
две за плюс. Аз например съм щастливо влюбено в небето! Когато летя високо, аз 
се сливам с него, чувствам го като част от себе си и никога не искам да го 
напускам! Случва се обаче, да се извиси вятър и да ми пречи да летя. Тогава аз не 
мога да се наслаждавам на единността ми с моята любов. Вятърът е 
недостатъкът в небето, но аз съм приело,че той е част от това небе също като 
мен! И знам, че по някое време ще спре и аз ще мога да продължа спокойно да летя. 
Ето това е любовта!  
 
След тези думи, синигерът отлетял и султанът останал сам с мислите си. 
Разбрал, че никога не е обичал така, както синигерът обичал небето! Сърцето му 
го свило както никога. Султанът знаел, че отчаяно се нуждаел от такава любов, за 
да бъде щастлив. Без нея, животът му наистина не си заслужавал. Владетелят 
погледнал през прозореца. Било достатъчно високо, за да сложи край на привидно 
щастливото си, а всъщност толкова изкуствено съществуване. Но не успял да го 
направи. Нещо го спряло. Султанът се успокоил, сърцето го отпуснало и една 
искрена усмивка се появила по лицето зад замрежените му очи пред гледката на 
своето царство! Най-после султанът направил компромис и приел нещата такива, 
каквито били. Той не предприел скока от любов....към живота! 
 
....младежът се намери пак в стаята, от която вече не се чуваше музика. Но този път не 
всичко му изглеждаше сиво. Той внимателно прибра кутийката и излезе през вратата, 
защото разбра, че любовта дарява щастието, от което всички се нуждаят, но тя 
изискваше жертви и компромиси. 
 
И все пак беше необходима. Без любов животът му изглеждаше безсмислен и той 
отиде да я търси… 

 

     IV. 
        Внезапно буря се извива, 
        а искам слънце, светлина! 
        Облакът се бързо скрива, 
        в небето – шарена дъга. 
 

Той бързаше да оправи отношенията си с жената, която беше завладяла сърцето му. 
През целия път младежът си представяше как ще падне на колене пред нея, как ще я 
убеди колко силно я обича....да, обичаше я! Само нея! Това му се струваше странно, но 
в същото време му даваше крила. Той си представяше как щяха да заживеят двамата 
щастливо и щяха да си имат дечица, щяха заедно да решават проблемите си, щяха да 
се подкрепят и да правят компромиси, щяха да живеят сплотено и завинаги щяха да 
бъдат щастливи! 
 
Докато си представяше тази идилия, младежът се радваше на топлото, лятно слънце. 
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Всичко му се струваше необикновено красиво и приветливо. Лъчите на слънцето 
пробождаха чистото светлосиньо небе и галеха цялата земя. Младежът се потопи в 
атмосферата и си представи предстоящите семейни лета, когато щеше да се 
разхлажда с любимата си в басейна в задния двор на къщата им, с чаша лимонада в 
ръка. 
 
Сватбата не го плашеше. Той сам искаше семеен живот, особено след като знаеше, че 
беше намерил жената на сърцето си – Единствената! Щеше да работи и да изхранва 
семейството. 
 
Всичко му изглеждаше прекрасно планирано, а мечтите му се подсилваха всяка 
секунда, хранени от неговото въображение. В един момент му изглеждаха толкова 
реални, че забрави къде се намира. Погледна пред себе си и видя, че беше стигнал до 
целта си – дома на любимата. 
 
Точно тогава се случи нещо неочаквано. Вратата се отвори и тя излезе. Приказно 
красива....но не беше сама! Младежът се опитваше с всички сили да потисне гнева и 
ревността си към „другия”, поздрави и двамата и се направи, че просто минава 
случайно оттук. 
 
След това той продължи пътя си и реши да се прибере и да задуши лицето си във 
възглавницата. Всичко се беше сринало изведнъж! Лятната горещина сега му се 
струваше направо непоносима. Идеалистичните картини в главата му се изпариха и 
сега той не можеше да се търпи! Сам си беше виновен за грешките! Младежът си 
спомни как преди обвиняваше винаги останалите за своето състояние, но явно всеки 
сам изграждаше своя живот. И ако другите бяха виновни в някои моменти, те бяха 
виновни защото той им е позволил да бъде така! 
 
Младежът реши да повдигне настроението си, слушайки сладкия, меден глас на 
кутийката в дома му. Дано запее! Имаше такава нужда сега! Неистово желаеше да 
избяга от моментното си състояние, когато го разяждаше омразата към неизпълнимото 
щастие! Искаше да се потопи в атмосферата, която му предлагаше кутийката. Пак да 
почувства всеки тон в себе си! 
 
Младежът се прибра и я отвори. Този път обаче, не се чуваше цигулка, липсваше 
розовия аромат. Зазвуча гайда – пъстрите й звуци не издигаха толкова душата, но я 
вдъхновяваше! 
 
Младежът се почувства по-скоро приземен, но в същото време пак се беше отделил от 
реалния свят. А гласът започна да разказва... 

 
Приказка за мечтите 

 
В едно селце живяло бедно семейство с двамата си сина. Момчетата били 
овчарчета и помагали на родителите си с каквото друго можели да правят: 
обработвали нивата, продавали яйца, вълна и мляко в града...работели усърдно, за 
да имат хляб на масата. 
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Момчетата си имали и своите съкровени мечти. Те нямали намерение вечно да 
тънат в мизерия. Искали да преуспеят и за това давали всичко от себе си в 
неуморния си труд. 
 
Често когато изкарвал овцете, единият син, който бил по-замечтан и отнесен, 
лягал на хълма пред ливадата и наблюдавал облаците. Той оставал така понякога 
чак до вечерта когато излизали звездите и започвал да ги брои в нощното небе. 
Тогава брат му идвал да се кара защо не е прибрал овцете и ги прибирал сам, а 
другият момък продължавал да следи блясъците на звездите, който се отразявал и 
в неговите очи. Той си представял бляскаво бъдеще и се наслаждавал на приятното 
вътрешно гъделичкане, което му доставяла безграничната замечтаност. 
Копнежът за по-различен живот го пренасял до такава степен извън границите на 
реалното, че той често се унасял и губел представа за това какво ставало около 
него. 
 
Така един ден, както си бил замечтан, не забелязал приближаващия се към стадото 
вълк. Не чул дори лая на вече застаряващото овчарско куче, което било до него и 
докато се усетил, вълкът вече бил нападнал стадото. Когато го прогонил, 
момъкът установил, че вълкът е успял да рани три овце и да отнесе със себе си 
една. Това бил огромен удар! Трите овце трябвало да бъдат убити, защото можело 
вече да са заразени...момъкът свършил това и го боляло, че трябвало да се върне в 
дома със сломена глава. 
 
Какво щял да каже на семейството си? Как щял да им признае безотговорността 
си, когато те са разчитали на него?! Изведнъж осъзнал, че виновни били мечтите 
му. Той живеел във фантазиите си, които били по-удобно и приемливо място за 
съществуване от суровата действителност. 
 
А реалността била горчива и пареща. Овчарчето усетило как мечтите можели да 
го изпълнят с блаженство, но и да го съсипят три пъти по-болезнено. Защото 
болката от тяхната нереалност се усещала по-силно от лекотата, с която го 
изпълвали когато плувало в тях. Момъкът разбрал, че ако е искал и те да станат 
част от действителността, не е трябвало да се отделя от нея. Трябвало е да се 
бори мечтите му да дойдат при него, а не той да ходи при тях. Овчарчето за първи 
път виждало трезво нещата. То осъзнало колко е важно да действа за сбъдването 
на мечтите си, а не само да мечтае мечтите му да станат реалност. 
 
Прибирайки се с останалата част от стадото вкъщи, зад него, над главата му, 
една падаща звезда украсила с опашката си небосклона и потънала в тъмния, 
забравен безкрай... 

 
....След тази история младежът този път не се впусна в мисли. Той просто кротко легна 
и заспа! Потъна в сън за овчарчета, овце и звезди.... 
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V. 
        Под дъгата на небето, 
        птиче малко си лети, 
        само се рее над полето, 
        обляно в слънчеви лъчи. 
 

През следващите години, младежът много се промени. След като сърцето му беше 
разбито, той изведнъж стана по-зрял, но и по-студен към живота както никога преди. 
Престана да се интересува от вълшебната кутийка, престана изобщо да влага емоции 
в каквото и да било – страхуваше се отново да не бъде наранен. Той изпитваше 
безразличие към всички хора и не се доверяваше на никого! Младежът се чувстваше 
неуязвим, защото не държеше на нищо достатъчно много, че да бъде наранен при 
загубата му. Беше започнал и да работи. Ежедневието му протичаше по един и същ 
скучен и сив начин. Но той не се притесняваше от това. Нямаше какво да го терзае, но 
и нямаше какво да го радва. И въпреки това той беше доволен, че животът му не 
преливаше от емоции както преди. Младежът по-скоро се страхуваше от тези емоции и 
затова беше благодарен, че е намерил начин да избяга от тях. Но той не усещаше, че 
всъщност колкото повече време минаваше, толкова повече затъваше в емоционална 
дупка. Нямаше човек без емоции! Те просто се трупаха в него, потиснати, без той да 
им обръща внимание, но беше въпрос на време да прелеят и да се покажат на бял 
свят! Сблъсъкът с реалността беше неизбежен! Той се случи една невинна сутрин като 
всички други. И все пак тази сутрин беше по-необикновена. Той се събуди по-рано и 
слънцето тъкмо изгряваше. Огнено-червените лъчи проникваха през прозорците и 
обхождаха предметите в стаята. Докосваха и повърхността на вълшебната кутийка, 
която отново тънеше в прах на една етажерка. Металните й части блещукаха точно 
както преди, сякаш се радваха на нежното докосване от слънчевите лъчи – 
единственото докосване, което получаваха от години.  
 
Младежът беше забравил колко красиви моменти като този имаше в живота. Той беше 
обърнал гръб на всичко, но тази картина го пренесе назад във времето, когато се 
радваше на слънцето и на природата. Той взе кутийката и се огледа в металната й 
повърхност. Вече беше зрял мъж с брада и по лицето му нямаше и следа от младежка 
наивност. А колко му се искаше в този момент да е наивен и животът му да изглежда 
като песен! 
 
Искаше да чуе предишната мелодия в сърцето си – онази, която го окриляше! Отвори 
кутийката и чу разтапящите звуци, които се нуждаеше да чуе замръзналото му сърце. 
Тези звуци му вдъхваха живот с всяка изминала секунда. От толкова време не беше 
чувал топлия, нежен глас, че когато го чу, по цялото му тяло премина вълна от топли, 
гъделичкащи импулси и той настръхна. А гласът разказваше.... 

 
Приказка за красотата 

 
В далечния край на една планина живял дядо с малката си внучка. Двамата били 
много щастливи в скромната си къща и не им липсвало нищо. Момиченцето по цял 
ден тичало босо по зелените поляни и беряло горски цветя. То било израстнало в 
планината и знаело всички видове билки, гъби и горски плодове. 
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Бузките му били румени от свежия чист въздух, който я правел здрава и силна. 
Дядото се гордеел с внучката си. Тя била работлива и умна. Двамата се радвали 
много на живота си! 
 
Един ден дядото получил писмо, че другата му внучка щяла да им дойде на гости. Тя 
била от големия град и родителите й я пращали „да подиша чист въздух” в 
планината. Дядото се зарадвал. Внучката също. Нямала търпение да покаже 
красотата на планината пред градската си братовчедка.  
 
Когато братовчедката пристигнала, лесно можело да се видят разликите между 
двете момичета. Момичето от града било по-бледо и пред братовчедка си от 
планината, изглеждало направо болнаво. Единственото, по което си приличали, 
били очите им. И на двете очите били топли и добри. 
 
Момичето от планината било във възторг от идването на братовчедка си. То се 
опитало да й покаже всички прекрасни места в планината, на които обичало да 
ходи. 
 
Но братовчедката от града не успяла да открие красота в тези места. Тя не била 
свикнала да изкачва стръмни баири и лесно се изморявала. Не била свикнала да лежи 
в тревата и постоянно да има усещането, че я лазят буболечки. Не била свикнала с 
бръмченето на пчелите, които минавали покрай нея и я плашели, защото 
постоянно се чувствала застрашена от тяхното жило. И въпреки това не казала 
нищо на братовчедка си. Тя видяла колко много руменото момиче обичало 
планината и как намирало красотата във всяка тревичка. 
 
- Не е ли прекрасно? – попитало планинското момиче. – Всичко в природата е така 
свързано и работи в пълна хармония! Всяка сутрин е като нов магичен ден, 
посрещнат от бистрите капки роса по тревата. Красиво е! 
 
- Щом ти харесва тук, ще се влюбиш в града! – казала градската братовчедка. – 
Там всичко е осветено през нощта, а огромните сгради и паметници са така 
внушителни! Не можеш да повярваш, че са направени от хората. 
 
Момичето започнало да мечтае за завръщането си в града, където се чувствало 
сигурно, където нямало диви животни и където било също така пълно с живот! 
 
- Ами може да дойда с теб да проверя. – казало руменото момиче. – Ти ми дойде на 
гости, сега е мой ред! 
 
- Чудесно! – възкликнала братовчедка му. 
 
И двете момичета нямали търпение да разменят опит и виждания! Така те 
отишли в града. Градското момиче се чувствало страхотно. То показало на 
братовчедка си големите сгради със сложна архитектура. Показало й местата, на 
които обичало да ходи. Но братовчедката от планината не успяла да види 
красотата в тези места. Тя не била свикнала да не може да тича волно от 
постоянно бутащите се хора. Не била свикнала с шума от автомобилите, които 
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всявали страх в нея с бързото си каране и постоянно се чувствала застрашена да 
не бъде сгазена. Но и тя не казала нищо на братовчедка си. Видяла колко добре и 
колко щастливо се чувствало бледото момиче сред градския въздух и си помислила, 
че всеки има право да се чувства добре там, където прецени, че ще се чувства 
така! 
 
Планинското момиче видяло, че близо до града имало планински хълм и решило да се 
качи там, където самото то щяло да се чувства в свои води. Когато се качило на 
хълма, пред момичето се разкрила цялата гледка към града. То видяло високите 
сгради, които потъвали в градския смог. 
 
- Как може да намира красотата в това потискащо място? – мислело си момичето. 
 
Тогава започнало да си представя красотата на планината. Изведнъж сякаш се 
намирало пред съвсем друга картина. Различните по височина сгради се сливали и 
сякаш добили облика на вълнистото море от хълмове, които величествено се 
простирали в планината. Градският смог била утринната мъгла, която освежавала 
със своето хладно наметало. А колите били вечно трудещите се планински мравки. 
 
- Сега вече всичко е красиво! – помислило си момичето. 
 
Младият мъж се сепна. Във всяко нещо имаше красота, но различните хора я виждаха 
по различен начин. Той беше забравил да й обръща внимание, но без нея животът му 
беше безличен и незапълнен! 
 
Той се облече и излезе да се порадва на слънцето! Както преди! И за първи път, от 
много време насам, една искрена усмивка се появи на лицето му! 

 

     VI. 
        И вятърът при мен пристига, 
        отнася ме в това небе, 
        високо той и мен издига, 
        а аз го моля да не спре! 
 

Мъжът прекара следващите години от живота си, опитвайки се да мисли позитивно. Но 
колкото повече време минаваше, толкова повече се отчайваше. Моментите на пълна 
апатия зачестяваха. Още не си беше създал семейство и не беше направил 
шеметната кариера, за която мечтаеше. Амбициите му за богат и хубав живот, за 
добра и красива съпруга и за послушни деца се бяха стопили от натиска на времето. 
А времето минаваше и шансовете тези амбиции да се сбъднат се стопяваха заедно с 
тях самите. 
 
Мъжът се опитваше да си разнообразява живота. Измисли си много хобита и гледаше 
максимално да си запълва свободното време, да се запознава с много хора и да не 
скучае. 
 
Но животът му ставаше все по-скучен и изглеждаше все по-безсмислен. Защо ставаше 
така? Защо не успяваше да изгради живота, за който мечтаеше въпреки всички усилия 



Copyright: May 29, 2020. Exclusive copyright of all content: Iva Brinley (Naydenova) 

и позитивни нагласи? Защо не можеше да е добър във всичко, което искаше и защо 
нещата никога не ставаха по желания начин? 
 
Нямаше отговор на тези въпроси. Може би беше прекалено взискателен, или с 
прекалено големи очаквания. Може би сам се надценяваше. А може би просто не 
можеше да съсредоточи вниманието си само към едно нещо за по-дълго време. 
 
Но времето наистина си летеше и мъжът сериозно се притесни за себе си. Един ден 
той дълго се гледаше в огледалото. Все още беше сравнително млад, от вида му 
лъхаше сила и мощ! И въпреки това той не се чувстваше силен. Не беше успял да 
постигне нещата, към които се стремеше. И знаеше, че визията му също щеше да го 
предаде и да избяга от него някой ден. Щеше да остарее неусетно и вече нямаше да 
има нищо и никой, на който да може да разчита. Мъжът посегна към кутийката като по 
навик винаги да прибягва до нея когато се измъчваше и не можеше сам  да се справи с 
меланхолията. Ала и той самият усещаше, че този път кутийката не можеше да му 
помогне. Никой не можеше да си играе с времето и да променя нещата! И все пак я 
отвори с вътрешната нагласа, че този път тя нямаше да му въздейства по същия 
начин. Чу се песен на китара – плачеща китара, която противно на очакванията му успя 
да пробие бронята и да се докосне до душата му. Гласът, който сякаш излизаше от 
тази китара, започна да разказва.... 

 
Приказка за успеха 

 
Имало едно време едно много бедно семейство, което живеело на брега на една 
река. Но това не била обикновена река – била най-бързата река на света! До тази 
река течала по-малка и не толкова бърза рекичка. 
 
Семейството имало един син, когото много обичали. Още от малък, баща му го 
научил да плува в малката рекичка. Синът по цял ден си играел във водата и когато 
порастнал, станал най-добрия плувец в района. Този район се състоял от три 
малки селца и къщичката на това семейство, която единствена била малко по-
отдалечена, но пък близо до реката, се причислявала към него. 
 
Един ден се разпространила новината за състезание по плуване. Наградата била 
внушителна парична сума. Целта на състезанието била да се преплуват 100 метра 
от голямата, бърза река срещу течението. Момчето като чуло, много се 
зарадвало. То вярвало, че ако опита, можело да спечели. Парите щели да помогнат 
доста на семейството, което и без това крайно се нуждаело от тях. А момчето 
плувало от малко и имало най-голям шанс от всички да спечели голямата награда! 
 
- Татко, ще успея! – казало то на баща си преди състезанието. 
 
- Радвам се, че вярваш в себе си, сине! Но първо го направи, а приказките остави за 
после. Така е най-разумно да правиш винаги, когато гониш някаква цел! – отговорил 
бащата. 
 
Събрали се много плувци, кой от кой по-добър. Всички искали наградата и били 
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готови да дадат всичко от себе си, за да я спечелят. Но те подценявали силата на 
голямата река! Тя била толкова бърза и мощна, че повечето плувци могли да 
изплуват едва 10 метра преди да се откажат от състезанието. Някои даже били 
повлечени от реката и трябвало да им се окаже спасителна помощ. По чудо никой 
не загинал! И въпреки всичко плувците изхабявали всичките си сили в борба с 
реката! 
 
Момчето също не се отказало лесно! То се борело упорито и през цялото време 
мислело за бедното си семейство, което толкова много му давало и което толкова 
много се нуждаело от тези пари...това го мотивирало и то продължавало напред! 
Въпреки всичките усилия, обаче, и неговите физически възможности се изчерпали 
тотално точно на финалния метър! Момчето било принудено да се предаде от 
немощ. Състезанието не било спечелено от никой, защото никой не успял да 
изплува всичките 100 метра. И въпреки, че момчето последно се отказало точно на 
финалния метър, наградата не му била връчена. Голямата река победила всички с 
невъзможността да бъде преборена. Момчето отишло разочаровано до баща си: 
 
- Не успях, татко!- казало то с наведена глава. – Въпреки всичките ми усилия, не 
успях в единственото, което мога да правя най-добре. 
 
-Не говори глупости, сине! Успехът е в самия теб! Зависи просто от гледната 
точка. Всеки е успял в нещо, дори това да е успехът да разбереш какво ти харесва 
и да го правиш. Защото това е твоят живот! Никой не трябва да е по-щастлив в 
него от теб самия. Не прави неща заради другите. Мен не ме мисли. За мен ти си 
успял! Успя да повярваш в себе си и да се опиташ да надвиеш тази река! Неуспехът 
ти днес ще ти донесе по-голям успех...защото ще успее да те научи, че животът 
често поднася и неуспехи, но е по-важно да умееш да понасяш загубата, за да се 
научиш да печелиш!  
 
Бащата погледнал голямото си момче. Колко борбеност и желание имало в очите 
му! Той го прегърнал и го стиснал силно. 
 
- Гордея се с теб, сине!- казал бащата и една щастлива сълза паднала върху 
мократа глава на момчето... 

 
Мъжът беше разбрал посланието на приказката! Погледна се пак в огледалото и 
виждаше съвсем различен човек. Мъжът от огледалото не се беше развил в кариерата 
си, но поне имаше такава, в която да се опитва да гони успеха все така стремглаво 
както винаги, за разлика от много безработни хора. Той все пак до някаква степен беше 
успял да повярва на себе си и на амбициозността си. Сега мъжът чувстваше, че 
успехите тепърва предстояха. Не трябваше да гони времето и да се страхува, че не се 
вписва в измислените норми за изграждане на живота. Така излезе на улицата със 
самоуверена походка и сигурност както никога преди! 
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VII. 
        Стихва ветрената сила, 
        падам в твърдата земя, 
        а тя ме дърпа и ме спира 
        опитам ли да излетя 
 

Мъжът успя да си намери съпруга! Не беше жената на сърцето му, но и самият той се 
съмняваше дали още имаше способността да обича истински. Имаше чувството, че 
дори да беше срещнал неговата първа истинска любовна изгора, която разби сърцето 
му онзи летен ден, нямаше да изпита същата тръпка, която подкосяваше краката му 
всеки път като я видеше преди. Тези чувства бяха погребани толкова дълбоко в 
сърцето му, че сам не знеше как да стигне до тях и да ги съживи отново. А и не искаше! 
Към съпругата си той изпитваше искрена обич, признателност и уважение! Тя му роди 
едно дете и мъжът беше благодарен на съдбата! 
 
След време настанаха трудни времена за семейството. Мъжът не печелеше много 
добре, отношенията с жена му се обтягаха и животът му бавно, но сигурно се 
превръщаше в истински ад! Но най-голямото нещастие се случи един есенен ден, 
когато получи известие за смъртта на майка си! Той преживя много тежко загубата! 
Есенните листа навън капеха точно както се отронваха надеждата и оптимизмът от 
душата му. Всичко вървеше точно в обратна посока на очакванията му – целият живот 
на мъжа сякаш се проваляше и рухваше пред очите му. Колко му тежеше всичко! 
 
Никога не се беше чувствал толкова смазан както в този момент! Всеки ден беше нова 
трудност, с която трябваше да се справи. И той изпадаше все повече и повече в 
депресията на собствената си отчаяност от несполуките, които в този момент изкачаха 
отвсякъде. Пред себе си мъжът виждаше само мрачен хоризонт от мъчителни 
трудности и никъде нямаше наченки на светла пролука, за която да се улови. Докато си 
мислеше тези неща, в съзнанието му изплува образът на кутийката. Тя може би беше 
неговото спасение! Въпреки, че в отчаянието си, той не вярваше....и все пак реши да 
опита. Скептично отвори капачето, защото беше изгубил всякаква надежда, че 
проблемите му можеха да бъдат решени. Тогава той чу мелодия, която отново напълно 
съответстваше с мелодията в душата му. Мъжът отново успя да излезе от мрачното 
пространство на своята меланхолия и да се остави да бъде обгърнат от светлината на 
сладките тонове, където се чу познатия женски глас. Мъжът се чувстваше спокоен и 
сърцето му беше олекнало от грижите. Поне за кратко можеше да си го позволи. Така 
той беше отведен в.... 
 

Приказка за съдбата 

 
Имало едно време една прелестна девойка. Очите й били чисти и дълбоки, а 
тялото й – тънко и крехко. Всички мъже я искали за жена. Но тя вече била дала 
сърцето си. Момъкът, когото тя обичала, бил сред най-бедните момци в 
околността. Родителите на девойката били твърдо против техния брак. Но тя го 
обичала! Как го обичала с цялото си сърце! Когато погледнела в очите му, виждала 
собственото си отражение също както той виждал своето в нейните. Били 
създадени един за друг и когато били заедно, времето спирало, а те били наистина 
щастливи! Но били заобиколени от хорската злоба и недоброжелателност. 
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Двамата влюбени решили да се оженят тайно и да заживеят заедно! Направили го в 
близката гора, където природата им била свидетел и където не срещали омразата 
в злонамерените погледи на обществото. Момъкът построил дървена колибка и 
младото семейство щастливо заживяло там! Не им липсвало нищо, защото се 
имали един друг и това им било достатъчно. Момъкът ходил да ловува в гората, а 
вода черпели от близкия кладенец, който сам момъкът бил направил! Така през деня 
девойката чистела къщата и носела вода от кладенеца, приготвяла вечерята, 
която мъжът й носел и заедно се наслаждавали на щастливия си живот! Излизали 
на разходки и се радвали на хармонията и нежността на природата. Те също били в 
хармония и любовта им ги зареждала с нови сили всеки ден! 
 
След време девойката забременяла и младото семейство очаквали с нетърпение 
своята рожба. Те я били направили с много любов и щели да й дадат също толкова 
след като се появела на бял свят. Мъжът направил дървена люлка и се грижел за 
жена си всеки ден. А тя си почивала и била много благодарна за грижите му. Но 
бебето се родило преждевременно и не успяло да оживее! Огромна била скръбта на 
младото семейство! Начинът им на живот се променил коренно. Сякаш и гората 
вече не изглеждала по същия начин. Лъчите на слънцето не прониквали през 
клоните на дърветата и наоколо било мрачно. Почти всеки ден валяло и земята 
била кална. Отношенията в семейството се обтегнали. Като че ли двамата 
влюбени се отдръпнали един от друг. Те не се радвали вече на своята любов, 
защото тя не била дала плод. 
 
А каква нужда имала девойката сега от грижите на съпруга си! Всеки ден тя 
плачела. Плачела, че се е провалила като съпруга, плачела и защото не чувствала 
вече подкрепата и грижата на своя мъж! А тя не знаела, че той се страхувал да я 
докосне. Обвинявал се за станалото – съпругата му била прекалено крехка и слаба, 
а той чувствал, че не й е дал достатъчно подкрепа.  
 
Ежедневието им протичало по същия начин както преди, но сега вместо любов и 
задружност, се усещали отчуждение и безразличие. Един ден, когато мъжът се 
върнал вкъщи от улов, не заварил съпругата си там. Изплашен, той хукнал да я 
търси из гората. За първи път се притеснил много, едри капки пот се появили по 
челото му и той отчаяно се лутал из околността в търсене на своята любима. 
Намерил я паднала в кладенеца! Когато я извадил, тя била жива, но не изглеждала 
добре. Мъжът я прибрал вкъщи и започнал да се грижи за нейното оздравяване! А тя 
всеки ден ставала все по-бледа и изглеждала все по-изтощена. Уплашил се мъжът 
от състоянието на съпругата си. Една нощ той седнал и горещо се помолил на 
съдбата да не му отнема любимата. Сега той я ценял повече от всеки друг път и 
повече от всякога я искал до себе си! Осъзнавал колко празен и безсмислен щял да 
бъде животът му без нея. А тя лежала там на леглото – толкова крехка и 
беззащитна от жестокостта на този живот....светлината от запалената свещ в 
стаята се отразявала с меко сияние от нежната й бледа кожа. Мъжът си спомнил 
за щастливите моменти! Колко далечни изглеждали сега! Щастливият им смях 
прокънтял като изчезнал спомен в ушите му отново. Той леко погалил бузата на 
жена си, взел ръката й и клекнал до леглото й, заспал до нея. 
 
Когато отворил очи, видял че жена му я нямало в леглото. Огледал се наоколо и 
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тогава я зърнал – тя седяла до прозореца и кърпела ризата му. Колко божествена и 
нереална изглеждала! В косите й блестели слънчевите отблясъци и всеки бод, 
който правела бил като още едно перфектно извършено действие, от което 
избликвала цялата нежност и доброта на света! Девойката го погледнала. Бузите 
й били по-румени и тя се усмихнала едва доловимо. Но тази нейна плаха усмивка 
накарала сърцето на момъка да подскочи. Почувствал се толкова щастлив и 
благодарен на съдбата! Той се доближил до жена си, прегърнал я и я целунал. Бил 
много внимателен да не я нарани – все още била слаба. Но чувствал че всичко щяло 
да се оправи! 
 
- Аз така жадувах за твоята прегръдка, за твоята обич....че накрая за малко да се 
удавя в кладенеца от жажда! – с мек глас изрекла девойката. 
 
- Всичко вече ще се промени! Обещавам! Обичам те повече от всичко и винаги е 
било така! –отвърнал момъкът. 
 
Девойката се върнала малко по малко към предишните си домакински навици. 
Чувствала се слаба, но искала да помага в къщната работа както преди. Не 
желаела да притеснява мъжа си за своето състояние и се стремяла да му покаже, 
че се възстановявала. Въпреки това с всеки изминал ден се опасявала, че силите й 
отново я напускали бавно. Нямала енергия да чисти и да шие...работата й се 
виждала все по-тежка и по-мъчна за изпълнение. Но се стараела много....докато 
накрая дори иглата не можела да вдигне от немощ. Отново легнала, по-бледа от 
всякога! Мъжът отчаяно се опитвал да направи нещо, но виждал своята 
безпомощност пред ситуацията! Това го разяждало отвътре и той проклинял 
съдбата заради невъзможността да се бори с нея. 
 
Една вечер девойката имала треска. От огъня, който горял в нея тя отчаяно се 
мятала. Капчици пот се появили по лицето й. Двойно повече се измъчвал мъжът й, 
гледайки я в това състояние. 
 
-Какво да направя, кажи ми? – отчаяно викал той. 
 
Тя инстинктивно отворила очите си. Мъжът отново видял своето отражение в 
тях...но те изведнъж станали празни. Гледали някъде в пространството и в тях 
можело да се види само едно отдалечаване от реалния свят. Тя хванала ръката на 
мъжа си и я стиснала здраво. Толкова здраво, че мъжът се учудил на 
неестествените сили, които извирали от нея...с които тя не искала да го пуска! 
 
- Чуй ме! – казал мъжът. – Направихме грешка, знам! Сами се погубихме от скръб, а 
не трябваше. Сега го знам! Сега го виждам толкова ясно! Не можем да 
контролираме съдбата! Тя контролира нас! Колкото и да се стремим да бягаме от 
нея, тя рано или късно ни достига. Не трябваше да бягаме тук. Не се спасихме от 
нещастието! Но лошите неща се случват за един миг. Влиянието им върху теб 
продължава цял живот! Моля те, не ми причинявай този миг! 
 
Очите на девойката се насълзили. Те продължавали да гледат в празното 
пространство, но като че ли тя все пак го чувала... 
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- Моля те! – простенал мъжът! – Не ме изоставяй! Не трябваше да става така! Не 
трябваше да позволяваме на съдбата да ни сломи. Трябваше да продължим да 
живеем...защото човек нищо не може да направи срещу дадена ситуация! Колко сме 
безпомощни, а? 
 
Мъжът се засмял през сълзи и продължил: 
- Но човек може да гради бъдещето си и да се опитва да живее въпреки всичко! А 
съдбата на всеки човек винаги се случва....за това моля те! Остани с мен и нека пак 
бъдем така щастливи както в началото! Спомняш ли си? 
 
Сухите устни на девойката потръпнали. Сякаш искала да каже нещо, но нямала 
достатъчно сили...а очите й продължавали да гледат все така насълзени и празни 
напред! Мъжът се доближил до устните й и едва ги докоснал. Очите й трепнали и 
две сълзи се изтърколили от всяко едно....паднали върху възглавницата и след миг 
се впили в нея и се изпарили, оставяйки я без изсъхналите си следи.... 

 
....Цялата приказка за съдбата потресе мъжът! Той остана като вкаменен след края й. 
Картината беше толкова въздействаща, че беше забравил къде се намираше. Едно 
беше сигурно – като че ли беше успял да преглътне и да преодолее част от болката, 
която таеше в душата си! Тя винаги щеше да е в него, белязвайки основна част от 
същността му, но не трябваше да й позволява да го манипулира и да го обсебва както 
бяха сгрешили да направят младите влюбени. Защото животът беше пълен с 
възможности, които чакаха да бъдат жадно изпити! А мъката можеше да бъде 
използвана като приток на сила, а не на слабост стига човек да не позволява да й бъде 
подвластен. Хората не можеха да разберат съдбата....но тя винаги се случваше такава, 
каквато е, без да можеше да бъде избегната или променена! 

 

     VIII. 
        С вик от болка аз се боря, 
        тичам и падам безспир, 
        нокти забивам и ровя, 
        ще намеря ли някога мир? 
 

Независимо колко много се стараеше да приема нещата около себе си такива, каквито 
бяха, мъжът намираше постоянно причини, заради които да се ядосва. Не можеше да 
осигури на семейството си живота, който искаше да им осигури. Той не искаше да ги 
лишава от нищо, но беше непосилно за него да им достави лукса, на които други хора 
се радваха. Всичко се въртеше около парите! Около материалното състояние! Хората 
бяха забравили моралните си ценности! Той забеляза подлостите и интригите, 
благодарение на които някои забогатяваха, а други бяха „честно” стъпкани и 
изигравани! Животът като че ли беше една игра, в която оцеляваха по-хитрите. 
Нямаше дълбоки емоции, всичко се свеждаше до задоволяване на капризи! 
Прокламираната „братска обич” между човешките същества приличаше на приказен 
мит, който никога нямаше изгледи да бъде осъществен! Никога като че ли нямаше да 
има равенство и справедливост!  
 
С всеки изминал ден омразата към този механизъм пропиваше мъжа и разяждаше 
бавно всяка частица от и без това изчезващата му добронамереност и оптимизъм към 
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света! Той мразеше и себе си задето съществуваше в тази лепкава тиня от лицемерие, 
наречена свят. Жена му виждаше как се измъчваше мъжа й, но не можеше да му 
помогне, въпреки цялото си внимание и нежност, с които го обгръщаше. 
 
Той или беше затворил с желязната врата на омразата изстиналото си сърце и не 
позволяваше никакви топли чувства да проникнат в него, или сърцето му беше направо 
умряло, убито от обществото, в което живееше. 
 
Мъжът забеляза държането си. Той започна сам да се чуди наистина ли беше 
позволил душата му да бъде убита и да не изпитва повече радост? След като дори 
детето му престна да го радва, той посегна отново към кутийката. Трябваше да намери 
отговори на въпросите си. Да разбере дали беше още жив. 
 
Когато я отвори не се чу музика. По-скоро някакъв дълбок, монотонен звук. Този звук 
не пълнеше душата му, но пак го отделяше от реалността. Сякаш го дърпаше към себе 
си с продължителността на тръбното, вибриращо звучене, което издаваше. Облъчи го 
сребриста светлина. Чу се гласът на жената и мъжът потъна в една сребърна.... 

 
Приказка за омразата 

 
Някога много отдавна, край една джунгла живял майстор на кошници. Човекът 
плетял кошници от жилави клонки в джунглата и след това я преминавал докато 
стигнел до съседното племе, където заменял кошниците си срещу храна и вода. 
Той се разбирал добре с местните и те го харесвали заради майсторството, с 
което им правел кошници. 
 
Майсторът бил доволен, въпреки че живеел в другия край на джунглата, далеч от 
племето. Там имало най-много от специалните клонки, с които изработвал 
кошниците си. 
 
Един ден трябвало да иде малко по-навътре в джунглата, за да си набави още 
клонки за поредната партида кошници. Бил работил дълго време старателно върху 
тях и не му достигали съвсем малко клонки, за ги довърши и да отиде отново да ги 
продаде на племето срещу храна и вода. 
 
Когато се върнал в колибата си с материала, майсторът се уплашил! Кошниците 
били изчезнали! 
 
- Ограбиха ме! – развикал се той, но никой не можел да го чуе тъй като бил далеч 
от племето и наблизо нямало жива душа. 
 
Майсторът се разгневил! Сега как щял да си набави продуктите за прехрана? 
Крадците трябвало да си платят! Обзет от омраза, той грабнал ножа си и хукнал 
през джунглата да ги търси. Той тичал и викал през джунглата, посичайки всичко, 
което му се изпречело на пътя. По едно време се изморил и паднал изтощен! 
Огледал се, но не можел да познае нищо наоколо – бил се изгубил! Майсторът за 
първи път се изгубвал в джунглата. Тя била така обезобразена от неговата ярост, 
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че той не можел да познае къде точно се намирал – всичко било посечено до 
неузнаваемост. 
 
- Изкарах яда си на джунглата, а тя не заслужаваше! – изхлипал майсторът. – Сега 
се изгубих и ще си умра тук! 
 
- Защо тогава го направи? – попитал го един глас. Майсторът се уплашил и се 
почудил от къде идвал този глас.Той погледнал към мястото, от където му се 
сторило че го чувал и за свой ужас видял голяма змия! 
 
- Не се плаши! – казала змията. – Няма да те ухапя. Просто се чудех защо направи 
това преди малко. 
 
- Не знам! – признал си майсторът. – Изведнъж всичко ми причерня и престанах да 
мисля трезво. 
 
- Така действа омразата на хората! – потвърдила змията. – Обхване ли ги веднъж, 
нищо и никой не може да ги изтръгне от нея. Тя ги изтезава вътрешно и жадно ги 
поглъща, докато не ги изцеди съвсем и сама не си тръгне от тях след като вече 
няма какво да изтисква. Тя ги погубва, а те не осъзнават, защото си мислят, че им 
помага да се отърсят от злото, към което насочват омразата си. Но злото не се 
лекува със зло, запомни!  
 
- Но аз не съм виновен – откраднаха ми кошниците! – оправдал се майсторът. 
 
- В живота често се случват неприятни неща! – казала змията. – но с омраза нищо 
няма да постигнеш! Тя е като бумеранг, който не достига целта си, а се връща при 
теб със същата ожесточеност, с която си го пратил към тази цел. И колкото и да 
се опитваш да си проправиш път към нея, ако си обзет от омраза, всичко действа 
срещу теб! Накрая си съвсем изгубен сред разрухите, които сам си причинил. Както 
сега в твоя случай с джунглата. Обектът на омразата ти не е засегнат.... 
 
Змията се приближила, плъзгайки люспестата си кожа по листата, които 
покривали земята. 
- Аз например – продължила тя. – Аз мога да ти кажа, че съм мразена от хората – 
те си мислят, че съм зло, което бълва отрова. Тяхната омраза, обаче, не ми пречи 
да си живея щастливо, докато те си съсипват живота! 
 
- Но как мога да избегна омразата, след като ми отнеха прехраната?!- ядосано 
подхвърлил майсторът. 
 
- Преди да мразиш, трябва да помислиш! Омразата замъглява съзнанието на 
хората и те губят представа доколко тя си върши работата докато тя бавно и 
неусетно ги погубва в същото време. Вие хората ще се самоунищожите, защото не 
сте измислили начин да се справите с омразата. А доста често тя е неоправдана. 
Кошниците ти не бяха откраднати, а бяха издухани от вятъра. Ако успееш да се 
върнеш, ще ги намериш не много далеч от колибата си, надолу по склона. Но дори и 
омразата ти да беше оправдана и кошниците ти да бяха откраднати, гневът ти 
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никога нямаше да доведе до нещо добро....запомни това! 

 
...Мъжът затвори кутийката, прибра я на сигурно място и започна да се чуди как сам да 
отбягва омразата, когато тя постоянно се явяваше и имаше причини да го навестява 
често! Веднъж беше опитал с апатия, но не се получи. В крайна сметка се почувства 
като в капан и не можеше да излезе от него! Беше трудно да прави разлика между 
границите на емоциите си, когато самите те се размиваха, пък и не можеха да се 
контролират винаги! 
 
Всичко му изглеждаше все по-сложно, но не можеше да се върне назад във времето, 
когато светът беше нов и неопознат за него. Той отиде да целуне жена си и детето си, 
които едниствени го подкрепяха безусловно. Само в тях не виждаше какво да мрази – 
липсваха лицемерието и лъжата! 
 
След това мъжът си легна и цяла нощ сънуваше една непроходима джунгла. 
Джунглата на живота. Тя го притискаше и го задушаваше отвсякъде с гъстите си 
растения! А той се бореше! Бореше се да не използва ножа си. Не искаше да я посича, 
за да не се изгуби в нея.... 

 
 
 

     IX. 
        А земята ме лъже с коварство, 
        аз уж проковапавам тунел, 
        чрез който е моето бягство, 
        ала гробът е нейната цел! 
 

Мъжът се чувстваше излъган! Приказният и наивен свят, в който живееше като малък и 
който предвещаваше щастливо и спокойно бъдеще не съществуваше! Той беше 
оставен там, в миналото, заместен от суровия, зрял живот. 
 
Наистина имаше и щастливи моменти, когато всичко му се струваше прекрасно, а 
проблемите бяха бледа, забравена сянка. Но когато се разочароваше и имаше 
трудности, те му се струваха все по-непоносими. А сега се сблъскваше с предишните 
си наивни вярвания в лицето на детето си. 
 
-Децата са толкова крехки! – помисли си мъжът. – Те не са готови за неправдата в 
света и затова е по-добре да вярват в доброто и да се чувстват сигурни. Един ден сами 
разбират колко болка и разочарование има там! Тогава се чувстват излъгани и сами 
започват да правят грешки в и без това грешния свят! 
 
Той се замисли за своите грешки! Беше правил и той доста такива! Но всички хора 
бяха смъртни. Всички грешаха и лъжеха, но бяха свикнали да гледат повече грешките 
и лъжите на другите, да съдят безмилостно, без да се замислят за своите собствени 
недостатъци, които също заслужаваха да бъдат не по-малко критикувани. 
 
Всички мразеха лицемерието и лъжата, а не се усещаха, че самите те лицемерничеха 
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и лъжеха доста често. Защо трябваше да бъде така? Как така всички деца бяха добри, 
а като порастваха ставаха толкова злобни и лоши? 
 
Мъжът взе кутийката. Само тя можеше да казва винаги истината такава, каквато беше. 
Той я отвори и се понесе по сладката, нежно течаща музика на арфа. Притвори очи и 
се заслуша. 
 
Меденият глас се сливаше с този на арфата, но мъжът се стараеше да се откъсне от 
мелодията  и да се вслуша в гласа. А той така се покриваше  с музиката! Беше трудно 
да се различи звънкостта му от тази на арфата. Но накрая се получи и започна.... 

 
Приказка за лъжата 

 
В една скалиста местност преди много време имало едно село. Всеки човек от 
селото си имал определен занаят, в който бил най-добър и хората от селото не се 
нуждаели от нищо. Имали си хлебар, рибар, лекар....всичко за което някой можел да 
се сети. Но най-много хората се радвали на продавача на диаманти. Той наскоро се 
бил заселил при тях. Просто се появил един ден, открил диаманти в скалите им и 
хората много се зарадвали, че имали такова ценно находище. Почувствали се 
специални и с широко отворени обятия приели продавача на диаманти и се радвали 
на малките скъпоценни, блещукащи украшения, които той им правел с удоволствие. 
А той се радвал и обсипвал цялото село с красотата на бижутата си. 
 
Един ден най-хитрият момък в околността решил да потърси продавача на 
диаманти и да го помоли за диамантен пръстен, с който да омае своята 
избранница от селото и да го помоли да се омъжи за него. Когато стигнал до 
къщата на продавача, той го заварил да изработва диаманти. Поспрял се да 
погледа скришом преди да го заговори, защото му било много любопитно и 
интересно как се правели всички тези красиви бижута.  
 
Тогава той видял чудно нещо! Продавачът не изработвал бижутата си от 
диаманти – той използвал други съставки, с които правел камъните. В края на 
обработката, те поразително много приличали на диаманти, но не били 
истинските камъни! Продавачът бил измамил цялото село! Момъкът се усмихнал 
дяволито и решил да хване майстора на място. Приближил се към него. 
 
- Привет! – поздравил момъкът. 
 
- Привет и на теб! – отвърнал продавачът и поприкрил привидно спокойно, но 
напрегнато работата си. 
 
- Дойдох да те помоля да ми дадеш някакъв хубав диамантен пръстен! Ама 
наистина да е хубав. Ще се женя! 
 
- Ама защо не каза веднага? – радостно възкликнал продавачът – Имам един точно 
такъв! За специални случаи го пазя. Най-красивата ми изработка до сега. Правен 
от цялото ми сърце. Виж го как блещука! – и продавачът подал един наистина 
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прекрасен годежен пръстен с три малки диамантчета, които весело трепкали. 
 
- Да, наистина е красив! – признал момъкът. – Знаеш ли, казват, че диамантът е 
толкова здрав, че може да разреже и стъкло. – добавил след малко той и се опитал 
да среже стъклото на близкия прозорец. Не станало нищо. 
 
- Така си и мислех! – продължил хитрецът. – Ти си просто един лъжец! Защо го 
правиш, а? Каква полза извличаш като ни правиш на глупаци? 
 
- Ти не разбираш. – отговорил продавачът. – Аз дойдох тук от много далеч. 
Обиколил съм целия свят. Видял съм какво ли не. Някои неща ми харесаха, други ме 
отвратиха. Но най-много се разочаровах от способността на хората постоянно да 
лъжат. Те се лъжат един друг колко се обичат, а после се плюят зад гърбовете си. 
Измислят лъжи един за друг, за да се злепоставят и да постигнат определени цели. 
Извършват подлости и като че ли нямат никакви угризения за това. Такива ли сме 
всъщност? Това ли е нашата природа? 
 
- Явно да, след като и в теб има същите черти! – казал момъкът. 
 
- Остави ме да довърша. – запротестирал продавачът. – Когато дойдох тук, аз 
видях за първи път искрено и истинско разбирателство. Исках и аз да стана част 
от това съсловие. Във вашите скали има суровини за направата на фалшиви 
диаманти, каквито аз мога да правя. Просто реших да ви зарадвам, че са истински, 
защото заслужавате да се гордеете със себе си! 
 
- Но ти си ни излъгал! – скочил младежът. – Паднал си на нивото на лъжливите 
хора, които презираш! 
 
- Излъгах ви, така е. – признал продавачът. – Но не е моя вината. Когато прекалено 
дълго живееш в едно общество с определени черти на характера, ти придобиваш 
до известна степен техният манталитет и тези черти. Бях заобиколен от лъжци 
и се научих да лъжа и аз. Не искам да се оправдавам. Но моята лъжа е подтикната 
само от добри намерения. И дори цялото село да ми се разсърди и да ме изгоните, 
аз ще съм щастлив, че съм ви зарадвал за известно време истински с една лъжа. 
Защото и лъжата може да играе положителна роля от време на време. 
 
Момъкът се усмихнал, взел пръстена и без нито дума повече, си тръгнал. В селото 
никой друг не разбрал за благородната лъжа. Всички продължавали все така да 
носят гордо своите скъпоценности. А фалшивите диаманти блещукали под 
слънцето съвсем като истински... 

 
...Мъжът беше забравил за благородната лъжа. Той сериозно се замислил след 
приказката. Осъзнал, че и сам беше послъгвал често. Но вече знаеше, че не той беше 
виновен, а средата, в която живееше. И не трябваше да й се сърди...защото малко или 
много се вписваше в нея! 
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X. 
        Жадувам пак да ме изгаря 
        онзи пламък на страстта, 
        да се рея във безкрая, 
        да се радвам на света! 
 

Вписваше се и още как! Точно както дивите животни се научаваха да оцеляват по 
някакъв начин в собствената си среда, така и той се беше научил да го прави! Беше 
станал безмилостен точно както обществото беше безмилостно към него. Научи се 
бързо да лъже и да манипулира по-наивните хора около себе си. Понякога не се 
усещаше, че постъпваше подло дори с онези, които не го заслужаваха. Той лъжеше 
даже жена си, излизайки с други жени! 
 
„Аз съм грешен, грешен човек!” – мислеше си той един ден, докато гледаше жена си как 
спи до него в леглото. – „Тя с нищо не ме заслужава! И въпреки всичко аз се държа 
несправедливо. Какво чудовище съм! Чудовище! Какво ли би казала кутийката за едно 
чудовище?”. И той хвърли бърз поглед към кутийката. Блясъкът й се отрази в мрачните 
му очи и той посегна да я вземе. Но движението му беше прекалено грубо и 
непохватно. Кутийката се изплъзна от ръцете му и падна на земята. Цяло чудо беше, 
че не се счупи стъкленото й капаче и не събуди жена му. Вместо това, кутийката се 
отвори и от вътре излязоха различни пленяващи мелодии, които се сливаха една в 
друга и омайваха с разнообразното си мистично звучене.  
 
Във всяка секунда звучеше различна, още по интересна комбинация от звуци. Мъжът 
имаше чувствто, че цялото му тяло трепереше отвътре. Започна и приказният женски 
глас, а с него и.... 

 
Приказка за греха 

 
Преди много години, в един древен търговски град живяло семейство на преуспяващ 
търговец. Всички от семейството – мъжът, жената и дъщерята били добри и 
хрисими хора, които помагали на останалите. Те не били конфликтни и гледали да 
живеят честно и почтено. 
 
Дъщерята била необикновено красива девойка. Около лицето й сякаш винаги имало 
воал от мека светлина. Всички мъже от града я харесвали и й се възхищавали, а 
жените й завиждали, засенчени от нейното сияние. Момичето усещало злобата на 
другите жени и тихо страдало от липсата на приятелки. 
 
По едно време се разнесла мълвата, че женените мъже в града тайно изневерявали 
на жените си. Вбесените съпруги заподозрели именно дъщерята на търговеца, но 
нямали сигурни доказателства срещу нея. Те започнали да я мразят дори повече от 
преди и не пропускали случай да й го покажат. Момичето от своя страна 
продължило да бъде така хубаво и чаровно. Една сутрин в града се разнесъл женски 
писък. Жена била заварила мъжа си да й изневерява... с дъщерята на търговеца. 
Момичето веднага било дадено под съд. Според законите на града, то трябвало да 
бъде пребито с камъни за злодеянието. Цялата злоба на жените от града се 
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стоварила върху момичето. А то продължавало да ходи все така хубаво, с тъжно 
наведени очи към земята по пътя към наказанието си. Родителите на девойката не 
можели да повярват, че дъщеря им е била способна на такъв грях. 
 
- Защо го направи, дъще? Защо почерни своето и нашето име? – питали те през 
сълзи, докато девойката бавно минавала по улицата към площада. Около главата й 
продължавало да има същото сияние, същата излъчвана невинност. Погледът й 
оставал все надолу, към земята. Страхувала се да погледне нагоре – да види 
мъката на родителите си и омразата на света към нея. 
 
Когато стигнали мястото, момичето имало право на последни думи. Тълпата 
замълчала, най-вече от уважение към законите, а не към девойката. 
 
- Да, аз съгреших! – започнало момичето. – Осъзнавам много добре постъпката си. 
А вие не правите дори това. Не сме ли всички грешни? Ще ви кажа аз защо съм 
такава. Винаги сте ме мразили и така и не успях да имам приятели в този град. 
Самотата ме накара неистово да жадувам за подкрепа и обич. Макар и за малко, аз 
я намирах във вашите мъже. И въпреки това не те стоят на моето място в 
момента! Грешните хора са навсякъде, но само най-беззащитните се наказват, за 
да се отбележи някаква дейност на справедливостта! Те поемат вината на всички, 
заедно със своята собствена, защото са най-удобни! И ето ме...стоя пред вас и ви 
казвам: Невинна съм, че съм виновна! Защото това, което представлявам, 
момичето, което съм станала, е благодарение на вашето отношение! Аз съм 
вашето отражение...на вашите постъпки! И нека си платя заради това! Но рано 
или късно всеки си плаща за грешките! Тежко му само ако не ги е приемал за такива! 
 
В този момент момичето навело глава и смирено зачакало ужасния за него час! 
Слънцето прониквало в косите му и нежното сияние около главата му  се засилило 
и заслепявало всичко наоколо...     

 
...Мъжът запомни този образ! Той не се отърси от чувството за вина, но знаеше, че 
невинността в този свят е по-рядко срещана. Той живееше в такова общество, а и 
обществото живееше в него. Беше късно да се променят нещата! Съжаляваше за 
много свои постъпки и не знаеше как да изкупи вината си. Или може би вече я 
изкупваше...защото сам не можеше да си прости нищо. Как го понасяше жена му? 
Колко смирено спеше тя сега! Той остави внимателно кутийката на място и нежно 
целуна съпругата си. След това самият той легна и се опита да заспи. През цялото 
време си мислеше как да стане по-добър човек....беше направил първата крачка към 
промяната- признаването на греховете си. Сега се чувстваше доста по-спокоен и заспа 
дълбоко.... 

 

XI. 
        Огън, въздух и вода 
        при мен се сливат на земята, 
        пия, ходя и летя, 
        и изгарям в самотата. 
 

Мъжът вече виждаше побелелите си коси в огледалото толкова ясно, че нямаше нищо, 
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което да му напомня какви са били на цвят преди. Детето му отдавна беше напуснало 
бащиното си гнездо. След известно време и съпругата му го изостави. Тя се разболя от 
тежка болест и не можа да го надживее. Мъжът остана сам. Сам с тъгата и разбитите 
си мечти. Никога не се беше чувствал по-съсипан. Отчаяно се нуждаеше от обич, от 
някой, който да е до него и да го подкрепя. Ала такъв нямаше. 
 
В този момент като че ли най-много се нуждаеше от вълшебната си кутийка. Но за 
какво? Какъв беше смисълът да чуе поредната приказка, да си извади поуки от нея и 
да продължи да живее? За какво всъщност живееше? Заради самия живот ли? Заради 
този живот, който го разочарова и нарани толкова пъти и който сам щеше да го 
изостави накрая, предавайки го в ръцете на смъртта? 
 
Тези въпроси се въртяха в главата му и подсилваха неговата меланхолия. Но някакси в 
същото време, подсъзнателно сякаш сам започваше да си отговаря на тях и да тушира 
лошите мисли. Не беше лишен от оптимизма си въпреки всичко! Да, животът понякога 
беше гаден, но често му поднасяше и приятни емоции, заради които си струваше да 
живее и да изпита. 
 
Той отново взе кутийката и я подържа за известно време в скута си. Започна отново да 
я разучава, както първия път, когато я беше получил. Той си спомняше за този момент 
– за първия му допир с тази кутийка. Всичко изглеждаше толкова далече във времето, 
но едновременно с това толкова близо на фона на вечността, че сам се усмихна на 
това парадоксално усещане. Той я отвори със сухите си, остарели ръце и за пореден 
път се понесе заедно с порива на мелодията, сливайки се с всеки тон и пренасяйки се 
в друг, далечен свят. В този свят съществуваха само той и музиката! И мелодичният 
глас! Сега той отново се беше появил. А заедно с него се разнесе и.... 

 
Приказка за самотата 

 
Имало едно време един моряк. Той притежавал малко корабче, с което плавал по 
света. Разнасял стоки до различни дестинации и с това си изкарвал прехраната. 
Морякът много обичал работата си, защото чрез нея се запознавал с различни 
хора, различни култури, различни традиции. Той лесно завързвал контакти и скоро 
имал познати по всички краища на света. Имал си и грижовна жена, която го 
обичала и винаги го чакала да се върне, когато тръгнел на път. 
 
Веднъж морякът забелязал малко островче, на което имало само една колиба. 
Островът бил в открито море, далеч от цивилизацията. Морякът се почудил и се 
питал кой ли можело да живее там, толкова откъснат от света. Хрумнало му за 
миг, че можело да е корабокрушенец, който да чака някой да го спаси. 
За това отправил корабчето си към острова. Когато се приближил до колибката, 
от нея излязъл белобрад старец. 
 
- Какво търсиш тук, момче? – попитал старецът. 
 
- Помислих, че се нуждаете от помощ!- честно отговорил морякът. 
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-Никаква помощ не ми трябва. Живея си много добре! – отвърнал старецът. 
 
- Но как така? – възкликнал младежът. – Та вие сте отделен от света! Нямате си 
нищо! 
 
- Ти ако си мислиш, че имаш нещо!... – казал старецът и погледнал изпитателно 
младежът. – Само заради добронамереността ти бих ти показал колибката си.  
Ела! 
 
Морякът с удоволствие приел поканата и двамата влезли в къщурката. Тя била 
изящно подредена и много уютна! 
 
-Живея тук от дванадесет години и нищо не ми е липсвало! – започнал старецът. – 
Имам си домашни животни, вода и плодове. Всичко съм си направил сам! 
 
- Но как издържате? Аз не мога да си представя живот без човешки контакти. 
 
- Млади момко, те са само периферията на твоето съществуване! Ти всъщност 
през цялото време живееш сам. За какво са ти тогава тези контакти? Аз знам 
защо го правиш. За да се крепиш на тях. Защото си уплашен. 
Старецът извадил една стара лула, напълнил я с тютюн и запушил, а димът от 
лулата още повече задушавала атмосферата и всичко станало сякаш още по-
уютно. 
 
- Животът е страшно нещо! – продължил старецът. – Той е тайнствен и 
непредвидим. Нормално е хората да се изплашат и да гледат да се крепят един 
друг, за да не са сами в своята съдба. Но през цялото време човек е сам! Той сам си 
живее на своето островче, а си мисли, че има и други хора на него. Истината е, че 
няма никой! Само от време на време идват морячета с големите си кораби. Но и те 
си отиват. Не се задържат, защото и те си имат свои островчета, които не 
искат да напускат. Така че дори да си мислиш, че има някой до теб, ти всъщност 
живееш сам в своя живот. Няма друг, който да го живее вместо теб. Но не си мисли, 
че това е лошо. Такава е съдбата на човечеството! Хората трябва да се опитат 
сами да изследват своите островчета и да разберат вписват ли се те в света! Ако 
успееш да постигнеш хармония и да се слееш с кръговрата на острова и на света, 
ти си постигнал Същинската Цел! 
 
- Но това е абсурдно! – подскочил морякът. – Не мога изобщо да се съглася с вас! Аз 
например не съм самотен! 
 
- Важно е как се чувстваш. Но не ставай зависим от моментото си състояние. 
Стреми се да си бъдеш самодостатъчен и да се научиш да живееш за себе си, а не 
за другите. Защото каквото и да се случи, накрая винаги оставаш ти! А ако си се 
научил да се цениш, няма никога да се почувстваш самотен! 
 
Морякът не разбрал много думите на стареца. След разговора, той отново 
потеглил с корабчето си към началната дестинация. По пътя си мислел за многото 
хора, които познавал и за жена си. Те точно в този момент живели някъде там, без 
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него.Той също живеел без тях. Но това не го притеснявало. Полъхът на морето го 
изпълвал! А слънцето залязвало и оцветявало небето.  
Корабчето бавно плавало и оставяло диря след себе си по морската вода.... 

 
...По набръчканото лице на мъжа отново се беше появила усмивка! Той нежно целуна 
кутийката, която винаги му отваряше очите и от която винаги научаваше нещо ново, 
което да го зареди и преизпълни. Сега се чувстваше в едно цяло с живота! Беше 
научил толкова много от него! 
 
От очите му започнаха да капят сълзи, които падаха върху капака на кутийката. Той 
беше благодарен! Беше му даден шанс да съществува! 

 

     XII. 
        А там във пясъчни земи 
        са погребаните ми следи... 
 

Всичко изведнъж затихна! Почуди се защо беше видял живота си като на лента и беше 
изпитал всичко наново. Не знаеше колко време вече седеше зад бюрото си, стиснал 
кутийката, но свещта пред него почти догаряше. Пламъчето хвърляше по-бледа 
светлина из стаята. Но тя още беше приятно осветена. Погледна кутийката и с почуда 
видя, че от процепа на капака й се мъчеше да пробие друга една светлина. Отвори я и 
всичко потъна в меки, топли тонове на бронзови лъчи! Ала музика не се чуваше. 
Нямаше го и мелодичният разказвателен глас. От кутийката се появи образът на онзи 
просяк. Старецът, който беше изработил кутийката! 
 
- Какво правиш тук? 
 
- Трябваше ли да поискам разрешение, за да те посетя? – усмихна се просякът. Имаше 
същата блага усмивка. А очите му бяха все така дълбоки и проницателни. 
 
- Моля те, прости ми! Но аз не разбирам! За първи път виждам всичко отново. 
Изплаших се. Да не би краят да наближава? 
 
Просякът се засмя дружелюбно и весело. 
- Краят ли? Защо всички хора толкова ги е страх от края? Самите те убиват и обичат да 
слагат край на много неща! Няма край в цикличността. А животът е един цикъл. В света 
всички неща са свързани и всяко нещо зависи от друго. Животът зависи от смъртта, 
както смъртта от живота...колкото и да ти е странно. Приятелството, любовта, мечтите, 
красотата, успехите, съдбата,  омразата, лъжата, греховете, самотата, огънят, водата, 
земята, въздуха, сезоните....всички те се подчиняват на еднакви принципи в своето 
съществуване. Кръговратът е един и същ навсякъде! А хората – те мразят 
отрицателните неща. Но отрицателните съществуват с положителните и живеят от тях, 
както и доброто живее от лошото. Нищо ли не научи от мойта кутийка? 
 
- Научих много неща, да! Точно до такива изводи стигнах и аз! Но всичко е толкова 
сложно.... 
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- Хората просто го правят да изглежда сложно! Аз направих тази кутийка на 
познанието, за да им помогна да разберат отговорите на своите въпроси. Направих я 
от своята душа. А истината е, че всеки държи в себе си своята вълшебна кутийка на 
познанието. Така, както аз я държах и реших да я извадя наяве. Просто хората не са 
свикнали да я слушат, да отворят сетивата си за нея. Започват да живеят механично, 
без да се замислят колко невероятно е всичко около тях!....Но стига да са щастливи! 
Това е най-важното! – засмя се старецът. 
 
- Искаш да кажеш, че напразно съм се обърквал и съм се мъчил да разбера...? 
Можеше изобщо да не се опитвам и пак да бъда щастлив... 
 
- Искам да кажа, че щом си се опитвал да слушаш, значи си имал нужда да разбереш!- 
прекъсна го старецът. – И се надявам, че си успял. Малко хора успяват. 
 
- Няма ли да чуя още приказки? 
 
- Ти самият се намираш в приказка. Това е твоята приказка, на твоя живот, и ти в 
момента я разказваш! 
 
- И как ще завърши тя? 
 
-Това не зависи от мен. 
 
За кратко двамата помълчаха. 
 
- А...там....в смъртта....има ли живот? 
 
Просякът се усмихна. 
 
- Щом има смърт в живота, защо да няма живот в смъртта? 
 
След тези думи сиянието изчезна. Отново беше сам в стаята си, погълнат от тишината. 
 
…Беше вече късно и отиде да си легне. Навън леко и тихо се сипеха снежинките, които 
покриваха цялата земя и красяха всички дървета и къщи. 
 
Скоро щеше за съмне, а в една стаичка, на бюрото, свещта беше изгаснала напълно. 
До нея, под една малка приказна кутийка, беше затисната току-що написана творба. 
Творецът беше отдавна заспал вечния си сън с усмивка! А от кутийката се разнасяше 
приказна мелодия... 

 
 
 
По пясъчните ти земи,  

    чезнат моите следи... 
 
    И жадно аз поглъщам 
    всяка капчица вода, 
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    назад не мога да се връщам, 
    дори да е отровна тя. 
 

И сливам се в едно с реката- 
    живителната твоя сила, 
    поиска ли го в бързината, 
    лесно тя ме би убила. 
 
    Внезапно буря се извива, 
    а искам слънце, светлина! 
    Облакът се бързо скрива, 
    в небето – шарена дъга. 
 
    Под дъгата на небето, 
    птиче малко си лети, 
    само се рее над полето, 
    обляно в слънчеви лъчи 
 
    И вятърът при мен пристига, 
    отнася ме в това небе, 
    високо той и мен издига, 
    а аз го моля да не спре! 
 
    Стихва ветрената сила, 
    падам в твърдата земя, 
    а тя ме дърпа и ме спира, 
    опитам ли да излетя. 
 
    С вик от болка аз се боря, 
    тичам и падам безспир, 
    нокти забивам и ровя, 
    ще намеря ли някога мир? 
 
    А земята ме лъже с коварство, 
    аз уж прокопавам тунел, 
    чрез който е моето бягство, 
    ала гробът е нейната цел! 
 
    Жадувам пак да ме изгаря, 
    онзи пламък на страстта, 
    да се рея във безкрая, 
    да се радвам на света! 
 
    Огън, въздух и вода, 
    при мен се сливат на земята, 
    пия, ходя и летя, 
    и изгарям в самотата. 
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    А там във пясъчни земи, 
    са погребаните ми следи...  
 
 
 
 
 
           
 

КРАЙ! 
 
 
 
            
       

 
 

  
 
 
 
      
                                                                                                       

 
 
 
 


