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ЩЪРКЕЛЪТ И ЛИСИЦАТА
поканила кума лиса щъркела на обяд. сварила вкусна чорби-

ца и еТо – госТенинъТ дошъл. напълнила лисана две широки чинии 
и бързо излочила свояТа с език. 

– защо не ядеш, щърко? – попиТала кума лиса. – яж, че чорба-
Та ще изсТине. 

 щъркелъТ, колкоТо и да се мъчел, не успял да вкуси дори и кап-
чица, защоТо чинияТа била Твърде плиТка за дългия му клюн. 

разбрал госТенинъТ, че лисицаТа се подиграва с него. 
на Тръгване Той Ӝ рекъл:
– е, кума лисо, благодаря за гощавкаТа! сега на свой ред Те 

каня да ми погосТуваш и Ти у дома.
– на драго сърце – облизала се кума лиса. – ще Те навесТя още уТре.
на следващия ден хиТрушаТа присТигнала в дома на щъркела.
– добър ден, щърко!
– добре дошла, лисо! заповядай да Те нагосТя! 
– благодаря, че ме покани – седнала на ТрапезаТа лисана. – 

гладна съм и надушвам колко вкусно ухае гозбаТа.
домакинъТ поднесъл яденеТо, само че Този пъТ То било сипа-

но в дълбоки гърнеТа с Тясно гърло. щъркелъТ бързо изгълТал своя 
обяд с дългия си клюн.

– яж, лисо – подканил я щъркелъТ. – яж, докаТо е Топло!
лисицаТа дори не успяла да си пъхне муцунаТа в съдинкаТа и 

въобще не близнала оТ яденеТо. 
– Така, Така… – сТанала да си ходи кума лиса. – какТо гос-

Тих, Тъй ме госТиха. 
и се прибрала вкъщи гладна и с подвиТа опашка.
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ЪГЪЛЪТ НА ВАСКА
вие си мислиТе, млади прияТели, че само хораТа виждаТ и знаяТ 

всичко. или поне много неща. не е Така. предмеТиТе, коиТо ни зао-
бикаляТ, също виждаТ и знаяТ всичко. или поне много неща. само 
че не го споделяТ. ще попиТаТе защо? не знам. може би всъщносТ 
споделяТ, но не ги чуваме – правяТ го много Тихо. а може би прос-
То не им разбираме езика.

еТо – да вземем нощнаТа лампа васка. Тя се появи една коледа 
каТо подарък за момчеТо. То много се зарадва, макар да беше най-
обикновена лампа. момчеТо я посТави в ъгъла на сТаяТа и бързо 
свикна с нейния зелен абажур и леко изкривенаТа сТойка. лека-по-
лека пресТана да се радва, просТо си служеше с нея – най-вече за 
чеТене. лампаТа васка не се усещаше пренебрегнаТа, защоТо знае-
ше – живоТъТ е повече дейсТвие, по-малко въздишки.

когаТо е на служба, Тя освеТява шкаФчеТо и възглавницаТа на 
момчеТо. понякога момчеТо я премесТва – Тогава Тя освеТява 
лапТопа на бюроТо му. когаТо не е на служба, васка скромно сТои 
до будилника цъкльо. и уж не прави нищо. 

обаче прави. наблюдава сТаващоТо. говори си с другиТе пред-
меТи. понякога се смее, плаче или се гневи.

нямаТе предсТава какво се случи в малкаТа компания на пред-
меТиТе малко преди коледниТе празници. рабоТаТа е Там, че пред 
празник обсТановкаТа вкъщи се изнервя. майкаТа се кара на мом-
чеТо, че не си е оправило сТаяТа, а То или се сърди, или прави неща-
Та набързо и през куп за грош. в случая Така нервно дръпна заве-
саТа на прозореца, че Тя – завесаТа крисТиана, се оТкачи в единия 
си край. 
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пък завесаТа крисТиана е голяма хубавица. цялаТа е на сини и 
жълТи цвеТя и – нека признаем – много харесва себе си. само деТо 
понякога се Тръшка за щяло и нещяло. 

нещо Такова сТана и сега.
– не, няма да живея повече Така! омръзна ми! – развика се Тя.
– какво се е случило, крисТиана? – попиТа нощнаТа лампа ва-

ска. – защо се огорчаваш?
– не искам повече да вися на корниза каТо някаква дрипа! да 

ме дърпаТ напред-назад каТо просТ параван! да съм винаги на раз-
положение...

– но... нали Това е рабоТаТа на завесиТе – опиТа се да се наме-
си в буйния изблик на крисТиана гардеробъТ евлоги, Тихо сТоящ в 
ъгъла. 

– не съм родена за Това! – извика крисТиана. – аз съм родена 
за друго! за висок полеТ! аз съм родена за пТица! ще изскоча на-
вън! ще лиТна в просТора!

иЗ „НоЩНаТа ЛаМПа ваСКа“ оТ БойКо ЛаМБовСКи
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ЮНАК ЗАЙКО
един човек си орял ниваТа. дошла сТрашна мечка сТръвница, из-

яла му воловеТе, че поискала и него да изяде. рекла му:
– иди се измий в дола, ще Те изям и Тебе!
човекъТ се уплашил, видял, че няма къде да се скрие, Та оТи-

шъл в един дол да се мие. вървял и плачел. срещнал го зайо байо 
и го запиТал:

– защо плачеш, човече?
– не ме пиТай – оТвърнал орачъТ. – мечкаТа ми изяде воловеТе, 

сега и мен ще изяде, Та ме проводи да се измия.
зайо байо рекъл:
– не бой се, чичо, аз ще Те спася. иди ми намери две клечки за 

пищов и за пушка, а елова кора за пояс. после ще се покаТеря на 
оня баир и ще Ти викна: „има ли нещо за лов при Тебе?“ 
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човекъТ му казал:
– Това е празна рабоТа! хич Ти ли ще уплашиш мечкаТа?
зайо байо се позасмял:
– намери ми Това, деТо Ти казах, пък ще видим!
орачъТ му намерил клечки и елова кора.
въоръжил се зайо байо, после оТишъл на баира и викнал колко-

То му глас държи: 
– бре-й, чичо, има ли някакъв лов при Тебе?
мечкаТа попиТала човека:
– кой се е развикал Тъй сТрашно?
орачъТ оТговорил:
– ловджии ТърсяТ лов, Та ме пиТаТ дали няма някой звяр наоколо.
мечкаТа се уплашила и му рекла:
– не ме издавай, че ей сега ще Те изям.
заекъТ пак се развикал:
– бре-й-й, чичо, не чуваш ли? дали няма някакъв лов Тъдява?
– няма, не-е-е! – оТвърнал орачъТ.
мечкаТа още повече се уплашила, Та рекла на човека:
– скрий ме в Този чувал, да ме не видяТ!
орачъТ я Турил в чувала и го завързал. еТо че пак викнал зай 

байо, още по-силно:
– бре-е-е-ей, чичо, ами Това черноТо до Тебе какво е?
човекъТ се оТзовал:
– няма нищо, Това е чувалъТ със семеТо.
заекъТ му заповядал:
– удари го да видя!
човекъТ взел една Тояга и почнал да налага чувала, докаТо на-

края пребил мечкаТа. Така зайо байо спасил човека оТ мечкаТа с 
две клечки и елова кора.
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ЯЙЦАТА И СЕЛЯНИНЪТ
един селянин с бял кожух и свински цървули оТивал в града 

на пазар. на рамо Той носел Тояга, а на ТоягаТа – кошница с яйца. 
вървял по пъТя и си приказвал високо:

– в кошницаТа има сТо яйца. ако ги продам по лев, ще получа 
сТо лева. ако ги продам по два лева, ще ми се събераТ двесТа. оТ 
пазара с Тези пари ще си купя едно женско прасе. ще го храня, ще 
си го гледам каТо писано яйце. То ще ми опраси дванайсеТ прасе-
Та. каТо пораснаТ и Те, ще почнаТ да се прасяТ, додеТо дворъТ ми се 
напълни с ей Такива свине. ще ги оТкарам на пазара и ще ги про-
дам. с получениТе пари ще си купя един хранен кон и нови дре-
хи – не Ти е рабоТа. ще се пременя, ще яхна коня и все край къща-
Та на гана хубавица ще се разхождам. ще ме види гана хубавица 
и ще рече: „искам оня, деТо е на коня“. ще се оженим и Тя ще ми 
роди едно момче – богданчо. ще оТида на пазар, ще му купя ябъл-
ки и каТо се върна вкъщи, богданчо ще се завТече да ме посрещне: 
„ТаТе, какво ми носиш?“. аз ще проТегна ръка да го прегърна: „ела 
ми, сине, ела, богданчо, ТаТе да Ти даде една ябълка!“.

и какТо бил много занесен, селянинъТ проТегнал ръце, изпус-
нал ТоягаТа, а кошницаТа с яйцаТа паднала на земяТа. яйцаТа се 
сТрошили до едно. 

навел се злочесТияТ човек над кошницаТа и почнал да Търси 
здрави яйца. край него минал един пъТник.

– побраТиме – попиТал селянинъТ, – оТкога вървиш подире ми?
– оТкакТо започна да печелиш, додеТо загуби всичко, все поди-

ре Ти съм вървял – оТвърнал пъТникъТ.
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