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ОГНИВОТО

Из широкия път вървеше войник: едно, две, едно, две! На гърба
си носеше раница, а на кръста — сабя, защото беше ходил на война и
сега се връщаше у дома си. По пътя го срещна една стара магьосница.
Тя беше ужасно грозна. Долната й устна висеше до гърдите.

— Добър вечер, войниче! — каза магьосницата. — Каква хубава
сабя и каква голяма раница имаш! Ти си истински войник! Затова ще
получиш пари, колкото искаш.

— Благодаря ти, стара магьоснице! — отвърна войникът.
— Виждаш ли това голямо дърво? — рече магьосницата и

посочи едно дърво, което растеше наблизо. — То е съвсем кухо
отвътре. Ако се изкачиш на върха му, ще видиш една дупка, по която
можеш да се спуснеш надолу до самите корени. Аз ще ти вържа едно
въже за кръста, за да мога да те извадя, щом ми извикаш.

— Какво ще правя в дървото? — попита войникът.
— Ще си вземеш пари! — каза магьосницата. — Слушай, щом се

спуснеш до корените, ще се намериш в една голяма стая; там е много
светло, защото горят повече от триста лампи. Пред себе си ще видиш
три врати. Ти ще можеш да ги отвориш, защото ключовете са над тях.
Когато влезеш в първата стая, ще видиш насред пода голям сандък,
върху който седи едно куче. Очите му са големи колкото чаени чаши,
но ти няма да се плашиш от това. Аз ще ти дам моята синя престилка
на квадратчета, за да я постелеш на пода, после ще грабнеш кучето, ще
го сложиш върху престилката, ще отвориш сандъка и ще вземеш,
колкото пари искаш. Там са медните пари. Ако искаш чисто сребро, ще
отидеш във втората стая; там върху сандъка седи, друго куче с очи
колкото воденични камъни; ти пак не се плаши, турни го само върху
престилката ми и си вземи пари. Ако ли пък пожелаеш злато — и злато
ще имаш, колкото можеш да носиш, стига само да влезеш в третата
стая. Наистина кучето, което стои върху сандъка със златото, има очи,
големи колкото кръгли кули. То е страшно куче! Но ти и от него няма
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да се плашиш! Турни го на престилката ми, то не ще ти направи нищо.
Вземи си тогава от сандъка злато, колкото искаш.

— Това не е лошо! — рече войникът. — Но какво ще трябва да
ти дам аз, стара магьоснице? Разбира се, ти все ще искаш нещо от мен,
нали?

— Не — каза магьосницата, — не искам нито петак. Ти трябва да
ми донесеш само старото огниво, което моята баба забрави, когато
беше за последен път там долу.

— Добре! Вържи ме с въжето! — каза войникът.
— Сега! — извика магьосницата. — Ето ти и моята синя

престилка на квадратчета. Тогава войникът се покатери на дървото,
спусна се в дупката и се намери долу, в голямата стая, където горяха,
както беше казала магьосницата, триста лампи.

Той отвори първата врата. Там седеше кучето с очи колкото
чаени чаши и се блещеше срещу него.

— Здравей, приятелю! — каза войникът, сложи кучето върху
престилката на магьосницата и натъпка джобовете си с медни пари.
След това той затвори сандъка, премести кучето пак на старото му
място и влезе във втората стая. Ах! Тук на сандъка седеше кучето,
което имаше очи колкото воденични камъни.

— Няма защо така да се блещиш срещу мен! — рече войникът.
— Ще те заболят очите. И той сложи кучето върху престилката на
магьосницата. Но когато видя сребърните пари в сандъка, изхвърли
всички медни пари и напълни джобовете и раницата си само със
сребро. Сетне отиде в третата стая. Охо, тук наистина беше страшно!
Очите на кучето, което седеше вътре, бяха големи колкото кули и се
въртяха в главата му като колела.

— Добър вечер! — каза войникът и отдаде чест, защото никога
през живота си не беше виждал такова куче. Като постоя малко, той
грабна кучето, сложи го върху престилката и отвори сандъка. Господи,
колко много злато имаше в тоя сандък! С тия пари войникът можеше
да купи целия столичен град, всички захарни прасенца от
сладкарниците, всички оловни войници, камшици и дървени кончета
по света. Да, туй се казваше богатство! И войникът изхвърли всички
сребърни пари от джобовете и раницата си и вместо тях си взе златни.
Той натъпка с жълтици не само джобовете и раницата, но и фуражката
и чизмите си, тъй че едва можеше да се движи. Сега той наистина
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имаше много пари. Сложи пак кучето върху сандъка, затвори вратата и
извика през дупката:

— Дърпай нагоре, стара магьоснице!
— Взе ли огнивото? — попита магьосницата.
— По дяволите! — извика войникът. — Него съвсем забравих. —

И той се върна, та взе огнивото. Тогава магьосницата го изтегли горе и
войникът се намери отново на пътя. Джобовете, раницата, чизмите и
фуражката му бяха натъпкани с жълтици.

— Какво ще правиш с това огниво? — попита войникът.
— Не е твоя работа! — отвърна магьосницата. — Ти си взе пари,

дай ми сега огнивото!
— Я гледай! — рече войникът. — Кажи защо ти е огнивото или

ще извадя сабята и ще ти отрежа главата!
— Няма да кажа! — извика магьосницата.
Тогава войникът извади сабята и отсече главата й. Сетне върза

всичките си пари в престилката на магьосницата, метна вързопа на
гърба си, пъхна огнивото в джоба и се запъти към града.

А градът беше великолепен. Войникът отиде в най-хубавата
странноприемница, поиска най-хубавата стая и най-вкусните ястия,
защото сега вече беше богат. Слугата, който изчисти чизмите му,
навярно помисли, че те са много вехти за такъв богат човек. Но на
другия ден войникът си купи и нови чизми, и прекрасни дрехи. Той
стана важен господин и затова хората му показваха всички
забележителности на града. Разказаха му и за царя, и за хубавата
царска дъщеря.

— Къде може да я види човек? — попита войникът.
— Никъде — казаха му всички. — Тя живее в големия меден

замък, заобиколено множество кули и стени. При нея отива само царят,
защото й е предсказано, че ще се омъжи за прост войник, а царят не
желае това.

„Иска ми се да я видя“ — помисли си войникът. Но да иска
позволение за това, разбира се, не можеше да става и дума.

И тъй нашият войник заживя много весело: ходеше на театър,
разхождаше се в градината на царя и раздаваше на бедните много пари.
Туй му правеше особено удоволствие, защото знаеше от опит колко зле
живее човек, когато няма пукната пара в джоба си. Сега той беше
богат, носеше хубави дрехи и имаше много приятели, които
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разправяха, че е прекрасен човек и истински благородник. И на
войника бе приятно да слуша това. Но понеже той харчеше всеки ден,
а никога нищо не печелеше, останаха му най-сетне само две монети в
джоба. Той бе принуден да напусне хубавите стаи, в които живееше, и
да се премести в една малка таванска стаичка. Трябваше сам да чисти
чизмите си и да ги кърпи с една дебела игла. Никой от предишните му
приятели не идваше да го види, защото трябваше да се изкачва много
високо.

Беше тъмна нощ, а войникът нямаше пари дори за свещ. Тогава
изведнъж му хрумна, че при огнивото, което бе извадил от хралупата,
имаше и късче прахан. Той взе огнивото и праханта, но щом удари
кремъка, пламна огън, вратата се разтвори и пред него застана кучето,
което имаше очи, големи колкото чаени чаши.

— Какво ще заповяда моят господар? — попита то.
— Гледай ти! — извика войникът. — Та аз съм имал чудесно

огниво! С него мога да имам всичко, каквото пожелая! Донеси ми
малко пари — каза той на кучето. За миг кучето изчезна, после — след
миг — застана пак пред него с пълна торба пари между зъбите.

Войникът разбра какво вълшебно огниво има в ръцете си. Щом
го удареше веднъж — явяваше се кучето, което седеше на сандъка с
медните пари. Удареше ли го два пъти — явяваше се кучето от сандъка
със сребърните пари, а когато удареше три пъти — тогава пък идваше
кучето, което пазеше жълтиците. И войникът се премести пак в
хубавите стаи, облече се в скъпи дрехи и приятелите му го познаха
отново и отново почнаха да го хвалят.

Веднъж той си помисли: „Чудно е наистина, че не мога да видя
царската дъщеря. Всички разправят, че е много хубава, но каква полза
от това, когато тя трябва да стои все в големия меден замък,
заобиколен с кули и стени! Мигар аз никога не ще я видя? Де е
огнивото ми?“ И той удари кремъка. В същия миг пред него се яви
кучето, което имаше очи колкото чаени чаши.

— Сега трябва да е среднощ — рече войникът, — но аз искам да
видя поне за минутка царската дъщеря.

Кучето изчезна мигом и докато войникът се опомни, върна се
отново с царската дъщеря, която лежеше на гърба му и спеше.
Войникът не можа да се стърпи и я целуна.
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След туй кучето се върна назад с царската дъщеря. На следната
сутрин, когато царят и царицата пиеха чай, царкинята им разказа, че
през нощта е сънувала чуден сън за едно куче и един войник: кучето я
носило на гърба си, а войникът я целунал.

— Гледай ти каква чудна история! — каза царицата.
На следната нощ една от старите царедворки остана да пази край

леглото на царската дъщеря, за да разбере дали това е наистина сън,
или пък нещо друго.

Войникът пак поиска да види царкинята и затова кучето се яви
отново през нощта в замъка и побягна с нея, колкото сила имаше. Но
старата царедворка обу морски ботуши и побягна със същата бързина
след него. Когато видя, че кучето се скри зад вратата на една голяма
къща, тя си каза: „Сега зная мястото!“ И с късче тебешир изписа кръст
на вратата. После тя се върна в замъка и си легна да спи, а след малко
се върна и кучето с царската дъщеря. Но като забеляза кръста върху
вратата на къщата, дето живееше войникът, кучето взе едно парче
тебешир и изписа също такива кръстове по всички врати в града. Това
беше добре измислено, защото сега царедворката не можеше вече да
намери белязаната от нея врата.

Рано сутринта царят, царицата, старата царедворка и всички
царедворци отидоха да видят къде е била царкинята през нощта.

— Ето тук! — рече царят, като видя първата врата с кръст.
— Не, тук! — извика царицата, когато видя друга врата със също

такъв кръст.
— И тук има кръст! Да, ето още един! — извикаха всички.

Накъдето и да погледнеха, навсякъде по вратите се белееха кръстове.
Тогава те разбраха, че всякакво по-нататъшно търсене е безполезно.

Но царицата беше много умна жена. Тя знаеше не само да се
вози в колесница, а разбираше и много други неща. Тя взе голямата си
златна ножица, отряза къс копринен плат и направи малка торбичка,
която напълни с чисто пшеничено брашно, и я завърза на гърба на
царкинята. Сетне преряза малка дупчица на торбичката, за да може
брашното да се сипе из пътя, по който ще мине царкинята.

През нощта кучето дойде отново, взе царската дъщеря на гърба
си и я отнесе при войника, който я обикна много и искаше да се ожени
за нея. Кучето не забеляза, че брашното се сипеше след него из целия
път от замъка до прозорците на къщата, в която живееше войникът.
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Така на другия ден царят и царицата можаха да узнаят къде е била
дъщеря им. Тогава те заповядаха да хванат войника и да го затворят в
тъмница.

А в тъмницата беше тъмно и студено. Хвърлиха там войника и
му казаха: „Утре ще те обесим!“ Не беше много приятно да се слушат
такива неща. Огнивото войникът бе забравил в къщи.

На следната сутрин той видя през желязната решетка на
прозорчето си как хората от града бързат към мястото, дето ще го
бесят. Биеха барабани, трупаха се войници. Всички хора излизаха
тичешком от домовете си, между тях беше и един обущарски чирак с
кожена престилка и по чехли. Той тичаше тъй силно, че единият му
чехъл отхвръкна и се удари о стената, дето войникът гледаше през
желязната решетка.

— Хей, момче! Няма защо да бързаш! — извика му войникът. —
Без мен няма да почнат! Ако изтичаш до дома и ми донесеш огнивото,
ще ти дам четири шилинга. Само ще си плюеш на нозете, чу ли?
Хайде, бягай сега!

Чирачето, разбира се, прие с радост поръката, побягна за
огнивото, донесе го на войника и… да, ей сега ще видим какво стана
по-нататък.

Извън града беше издигната голяма бесилка. Около нея стояха
войници и хиляден народ. Царят и царицата седяха на великолепен
трон срещу съдиите и целия придворен съвет.

Войникът стоеше вече на стълбата. Но когато поискаха да му
окачат въжето на шията, той каза, че последното невинно желание на
всеки осъден се изпълнява винаги, та затова и той моли да му се
позволи да изпуши една лула тютюн, която ще бъде последна в живота
му.

Царят се съгласи. Тогава войникът извади огнивото и щракна:
едно-две-три. В същия миг се явиха всички кучета — първото, което
имаше очи колкото чаени чаши, второто — с очи колкото воденични
колела, и третото, чиито очи бяха големи колкото кръгли кули.

— Спасете ме сега от бесилката! — извика войникът.
И трите кучета се спуснаха върху съдиите и съветниците,

захапаха едного за крака, другиго за носа и ги хвърлиха тъй високо във
въздуха, че когато паднаха на земята, станаха на пух и прах.
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— Аз не искам! — каза царят, но най-голямото куче хвана него и
царицата и ги запрати при другите.

Тогава войниците се изплашиха, а народът извика:
— Войниче, ти ще ни станеш цар и ще се ожениш за царската

дъщеря!
После качиха войника в царската колесница, а трите кучета

тичаха напред и викаха: „Ура!“ Децата свиреха с пръсти, а войниците
отдаваха чест.

Царската дъщеря пък излезе от замъка и стана царица, което,
разбира се, й беше много приятно. Сватбата продължи цяла седмица, а
кучетата седяха край трапезата и гледаха с ей такива облещени очи.
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НОВИТЕ ДРЕХИ НА ЦАРЯ

Преди години живееше един цар, който обичаше толкова много
да се облича в нови дрехи, че харчеше за това всичките си пари. Той не
се грижеше за войниците си, дори рядко посещаваше театъра и
обичаше само да се разхожда из града, за да показва новите си дрехи.
За всеки час от деня той имаше особено облекло и както за другите
господари казваха: „Те са в съвета“, тъй за него говореха винаги: „Сега
царят се гизди в стаята си“.

В царската столица кипеше шумен, весел живот; всеки ден там
пристигаха много чужденци. Веднъж между другите пришълци се
явиха двама измамници; те се препоръчаха за тъкачи и разгласиха, че
умеят да тъкат такива прекрасни платове, каквито човек не може
никъде да намери, и че дрехите, съшити от тия платове, са не само
необикновено хубави по цвят и по кройка, но се отличават още и с
едно чудно свойство: те са невидими за ония хора, които не са
достойни за заеманата от тях длъжност или пък са съвсем глупави.

„Ето ти дрехи за мен — помисли си царят. — Щом ги облека, ще
мога веднага да познавам кой в моето царство е достоен да заема тая
или оная длъжност; ще мога също тъй да различавам умните от
глупавите. Да, аз без друго трябва да си заръчам дрехи от такъв плат.“

И той веднага даде на двамата измамници много пари, за да
могат те да се заловят незабавно за работа.

Лъжливите тъкачи поставиха два стана и се престориха, че
работят; ала всъщност становете им бяха празни. Те поискаха веднага
най-хубава коприна и златна прежда, ала всичко туй скриха в торбите
си и седяха до късна нощ пред празните станове.

„Искам да зная как върви работата“ — помисли си царят, но се
смути силно от мисълта, че глупецът или негодният за длъжността си
човек не ще може да види чудния плат. За себе си, разбира се, той не се
страхуваше, но все пак си мислеше, че ще е по-добре да изпрати най-
напред друг някой. Всички в града знаеха вече какво чудно свойство
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притежаваше новият плат и всеки гореше от нетърпение да узнае дали
неговият съсед е глупав или некадърен.

„Ще изпратя при тъкачите моя стар честен министър — помисли
си царят. — Той най-добре от всички ще види какъв е тоя плат, защото
той е умен и изпълнява прекрасно длъжността си.“

И старият честен министър отиде в стаята, където двамата
измамници работеха на празните станове.

— Господи, помилуй! — извика той на себе си, като разтвори
широко очи. — Та аз не виждам нищо! — Ала не посмя да каже това
високо.

Двамата измамници го помолиха любезно да се приближи и го
попитаха харесват ли му боите и шарките. В същото време те сочеха
празния стан, а бедният старец продължаваше да пули очи и все пак не
виждаше нищо, защото нямаше нищо за гледане.

„Господи, боже мой — мислеше той, — нима аз съм глупав?
Никога не съм допущал това и никой не бива да го знае. Или може би
съм негоден за длъжността си? Не, никому не трябва да разказвам
какво съм видял.“

— Е, какво е вашето мнение? — попита един от тъкачите.
— О, прекрасно, чудесно! — извика старият министър, като

гледаше през очилата си. — Какви бои, какви шарки! Аз ще кажа на
царя, че вашият плат много ми харесва.

— Много ни е приятно да слушаме това — казаха тъкачите и
започнаха да именуват цветовете и да обясняват шарките, а
министърът слушаше внимателно и като се върна при царя, повтори му
всичко с най-големи подробности.

Тогава измамниците поискаха още пари, коприна и златна
прежда, за да продължат работата. Всичко туй те скриха пак в торбите
си и продължаваха да седят пред празните станове.

Скоро царят изпрати пак един от най-честните си съветници, за
да разбере как отива работата и скоро ли ще бъде готов платът. Ала с
него се случи същото, каквото се случи с първия пратеник: той
гледаше становете, но тъй като там нямаше нищо, не можа нищо да
види.

— Какъв чудесен плат, нали? — попитаха измамниците и
започнаха да показват и да обясняват великолепните шарки, които
съвсем не съществуваха.
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„Невъзможно е да съм глупав! — помисли си съветникът. —
Тогава може би съм недостоен за длъжността, която заемам? Смешно
наистина! Ала все пак не трябва да казвам туй на другите.“

И той започна да хвали плата, който не виждаше, и да се
възхищава от прекрасните бои и великолепните шарки.

— Да, това е истинско чудо! — съобщи той на царя. Всички в
града говореха само за това — за чудния плат.

Най-сетне и сам царят пожела да види плата, докато е още на
стана. С цяла тълпа избрани царедворци, между които бяха и двамата
министри, той отиде при изкусните измамници, които започнаха да
тъкат още по-усърдно на празните станове.

— Как, не е ли прекрасно това? — попитаха двамата царедворци,
които бяха идвали вече. — Погледнете само, ваше величество, какви
шарки! — и те сочеха празните станове, като мислеха, че другите
наистина виждат плата.

„Какво е това? — помисли си царят. — Та аз нищо не виждам.
Това е ужасно! Нима съм глупав? Или пък не ме бива за цар? Но туй е
още по-ужасно!“

— О, да, платът наистина е чудесен! — извика високо той. — Аз
напълно одобрявам вашата работа.

И царят кимна с доволен израз на лицето си и започна да
разглежда празните станове, защото не искаше да покаже, че нищо не
вижда. Всички царедворци също гледаха и не виждаха нищо, както
царят. Но всички повтаряха след него: „Платът наистина е чудесен!“ И
започнаха да го съветват да си направи дрехи от новия, великолепен
плат за предстоящото голямо тържество. „Великолепно, прекрасно,
чудесно!“ — носеше се от уста на уста. Всички изказаха високо своя
възторг, а царят провъзгласи измамниците за придворни тъкачи.

Цялата нощ преди тържеството двамата измамници не мигнаха.
Те запалиха повече от една дузина свещи и всички в града помислиха,
че те бързат да свършат царските дрехи за определения срок.
Измамниците се преструваха, че свалят плата от становете, сетне
крояха с големи ножици из въздуха, шиеха с игли без конци и най-
после казаха:

— Дрехите са готови!
Царят, придружен от царедворците, отиде да види чудните дрехи.

Измамниците дигнаха ръце, като че държаха нещо, и казаха:
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— Ето панталоните, ето дрехата, ето и мантията! Това облекло е
леко като паяжина. Човек не го усеща на тялото си, ала в туй се крие
всичката му хубост!

— Да! — извикаха всички царедворци, без да виждат нещо.
— Не желае ли ваше величество да се съблече сега — рекоха

измамниците. — Тъй ние ще ви премерим дрехите пред това голямо
огледало.

Царят се съблече, а измамниците се престориха, че му обличат
поотделно всяка една от дрехите. И царят се въртеше на всички страни
пред огледалото.

— Ах, как ви прилича, ваше величество! Колко хубаво ви стоят
тия дрехи! — викаха всички. — Какви бои, какви шарки! Великолепни
дрехи!

— Балдахинът, под който негово величество ще върви на
тържеството, чака вече при вратата! — съобщи главният разпоредител.

— Аз съм готов! — каза царят. — Добре ми стоят, нали? — И той
се обърна още веднъж пред огледалото, за да покаже на всички колко
внимателно разглежда новите си дрехи.

Прислужниците, които трябваше да носят краищата на царската
мания, се престориха, че дигат нещо от пода, сетне тръгнаха важно
след царя с протегнати напред ръце. Те не смееха и да помислят, че не
носят нищо.

Царят вървеше под великолепния си балдахин, а по улиците и
прозорците на къщите се трупаха хора и викаха:

— Ах, колко хубави са новите дрехи на царя! Каква чудесна
мантия! Как хубаво му стои!

Никой не искаше да каже, че не вижда нищо, защото никой не
искаше да мине за глупец или за некадърник. Нито едно царско
облекло не бе извиквало досега толкова голям възторг.

— Гледайте, гледайте, царят е съвсем гол! — извика изведнъж
едно дете.

— Господи, чувате ли какво казва невинното дете! — рече баща
му и всички започнаха да предават думите на детето.

— Да, да, царят е съвсем гол! — извика най-сетне целият народ.
Царят беше поразен. Нему също се струваше, че народът е прав,

ала си мислеше: „Все пак шествието трябва да се изкара докрай!“.



13

И прислужниците продължаваха да вървят все тъй тържествено
след него и да носят краищата на въображаемата мантия.
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ПАЛЕЧКА

Живееше някога една жена, която искаше да си има дете, само че
не знаеше отде да го вземе. И ето, отиде тя при една стара магьосница
и й каза:

— Ах, как искам да имам детенце! Не можеш ли да ми кажеш
отде да го взема?

— Туй е много лесна работа! — рече магьосницата. — Ето ти
едно ечемичено зърно; то не е като зърната, които растат по полето,
нито пък като ония, които хвърлят на кокошките. Посей го в саксия и
ще видиш какво ще стане!

— Благодаря! — каза жената и даде на магьосницата дванайсет
шилинга. Сетне си отиде в къщи и пося ечемиченото зърно в една
саксия. В същия миг от саксията израсна едно голямо, чудно хубаво
цвете, прилично на лале, само че листцата му бяха свити като на
неразцъфнала пъпка.

— Какво хубаво цвете! — извика жената и целуна неговите
огненожълти листца, ала в това време цветето се разтвори с трясък. Да,
туй беше истинско лале, но в средата на неговата чашка седеше едно
мъничко момиченце, много нежно и миличко. На ръст то беше не по-
голямо от човешки палец и затова жената го нарече Палечка.

Една хубава лакирана черупка от орех стана люлка на Палечка;
сини листца от теменужка бяха нейната постеля, а един розов лист бе
нейната завивка. В тая люлка тя спеше нощем, а денем играеше на
масата, дето жената бе оставила чиния с вода. Чинията беше
заобиколена с венец от цветя, чиито стъбълца се къпеха във водата, по
която плуваше един голям лист от лале. Палечка можеше да седи на
него и да плува от единия до другия край на чинията. За гребла й
служеха два бели конски косъма. Всичко туй беше така хубаво!
Палечка умееше също тъй да пее, и такъв нежен и приятен глас никой
никога не беше слушал.

Една нощ, когато тя лежеше в люлката си, през счупеното стъкло
на прозореца пропълзя голяма жаба — отвратителна, мокра. Жабата
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скочи право върху масата, гдето Палечка спеше под розовия лист.
— Ето булка за моя син! — каза жабата, грабна ореховата

черупка с момиченцето и скочи през прозореца в градината.
През градината течеше голям, широк ручей. Брегът му беше

мочурлив и тинест и там живееше жабата със своя син. У, колко грозен
и гнусен беше той — също като майка си!

— Куакс, куакс, бре-ке-ке-кекс! — Туй беше всичко, което каза
той, като видя малкото момиченце в ореховата черупка.

— Не крякай толкова силно, ще я събудиш! — рече старата жаба.
— Тя може да ни избяга, виж я колко е лека, като лебедов пух. Я да я
сложим посред ручея на някой широк лист от водна лилия — тя е тъй
малка и лекичка, че за нея това ще бъде истински остров. Оттам тя не
ще може да избяга, а в това време ние ще почистим гостната стая долу,
под блатото, гдето ще седите и ще живеете.

В ручея растяха много водни лилии с широки зелени листа,
които сякаш плуваха по повърхността на водата. Старата жаба доплува
до най-големия лист, който беше най-далеч от брега, и сложи върху
него ореховата черупка с Палечка.

Рано сутринта малката Палечка се събуди и като видя къде се
намира, заплака горчиво: зеленият лист бе обграден от всички страни с
вода и тя не можеше да излезе на суша.

Старата жаба седеше долу в тинята и кичеше къщата си с
тръстика и жълти водни лилии, защото искаше да нареди добре стаята
на младата булка. Сетне тя отплува с грозния си син при листа, дето
седеше Палечка. Тя искаше да вземе хубавото креватче и да го сложи в
спалнята на младоженците, преди Палечка да иде сама там. Старата
жаба й се поклони ниско във водата и каза:

— Да ти представя моя син. Той ще бъде твой мъж и вие двамата
ще си живеете чудесно в тинята!

— Куакс, куакс, бре-ке-ке-кекс! — само можа да каже синът.
Сетне те взеха хубавото креватче и отплуваха с него, а Палечка

остана сама върху зеления лист и от очите й покапаха горчиви сълзи:
тя не искаше да живее при гнусната жаба и да бъде жена на нейния
грозен син. Малките рибки, които плуваха под водата, видяха жабата и
чуха думите й. Те поискаха да видят също малката булка и затова
подадоха главичките си над водата. И щом я видяха, стана им много
жално, че такова миличко момиченце ще трябва да живее при старата
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жаба в тинята. Не, туй не биваше да стане!… И те се събраха под
водата около зеленото стъбло на листа и го прегризаха със зъбите си. В
същия миг листът заплува заедно с Палечка надолу по течението —
далече, далече, където жабата не можеше да я настигне.

Палечка плуваше край чудни градове; малките птички в храстите
я гледаха и пееха.

— Какво сладко, мъничко момиченце!
А листът плуваше все по-нататък и по-нататък и най-сетне

Палечка пристигна в една чужда страна.
Една хубава бяла пеперуда се виеше над нея — тя кацна върху

листа, защото момиченцето много й хареса. А Палечка се радваше от
все сърце: сега жабата не можеше вече да я настигне, а наоколо всичко
беше тъй хубаво! Слънцето гореше като злато във водата! Палечка сне
пояса си, завърза единия му край за пеперудата, а другия — за листа
който заплува още по-бързо по водата.

Прехвръкна майски бръмбар. Той видя момиченцето, обхвана го
с лапичките си и го отнесе на едно дърво. Зеленият лист пак продължи
пътя си надолу по ручея, а заедно с него и пеперудата — тя бе
завързана за листа и не можеше да се освободи.

Ах, как се изплаши бедната Палечка, когато бръмбарът я хвана и
полетя с нея към дървото! Ала най-мъчно й беше за прекрасната бяла
пеперудка, завързана за листа. Ако не сполучеше да се освободи, тя
щеше да умре от глад… Но майският бръмбар съвсем не мислеше за
това.

Той седна с Палечка върху най-големия лист на дървото, нахрани
я с мед и й каза, че тя е много мила, макар и да не прилича никак на
майски бръмбар.

Сетне при тях дойдоха на гости и другите майски бръмбари,
които живееха на същото дърво. Те разглеждаха Палечка от главата до
петите и младите госпожици бръмбарки се надуваха от гордост.

— Тя има само две крачета! Колко жалка изглежда! — говореха
те.

— Тя няма пипала! — казваха други.
— Какво тънко кръстче, също като на човек! У, колко е грозна! —

извикаха в един глас всички бръмбарки.
А Палечка беше тъй мила! Туй виждаше и майският бръмбар,

който я беше донесъл. Но когато всички заговориха, че тя е грозна, той



17

сам повярва това и реши да не я държи повече при себе си. Той се
спусна с нея от дървото и я сложи върху една маргаритка. Палечка
остана пак сама и заплака горчиво за туй, че е тъй грозна, та дори и
бръмбарите я не искат. Всъщност тя беше най-прекрасното същество,
което човек можеше да си представи: тъничка, нежничка като най-
хубавия розов листец.

Цяло лято Палечка прекара съвсем самичка в една голяма гора.
Тя си изплете люлчица от трева и я закачи под един голям лист от
репей — така че дъжд не можеше да я вали. Хранеше се с мед и пиеше
роса, която събираше всяка сутрин по листата. Така изминаха лятото и
есента. Но ето, настъпи зима — дълга и студена зима. Всички пойни
птички отлетяха, дърветата се оголиха, цветята увехнаха, големият
лист, под който живееше Палечка, пожълтя, изсъхна и се сви на
тръбица. Момиченцето трепереше от студ, рокличката му се беше
изпокъсала, а то самото беше тъй мъничко, тъй нежничко, че трябваше
да замръзне. Започна да снежи и всяка снежинка беше за Палечка това,
което за нас е цяла лопата със сняг, защото ние сме големи, а тя беше
мъничка колкото нашия палец. Тя се зави в един увехнал лист, ала той
не топлеше. Бедното момиченце зъзнеше и зъбите му тракаха от студ.

Пред самата гора, дето тя живееше, се простираше голяма житна
нива. Житото бе отдавна събрано и по замръзналата земя стърчеха
само сухи стръкчета. За Палечка това беше цяла гора. Ух, как
трепереше тя от студ! Най-сетне момиченцето стигна до вратата на
полската мишка — вратата беше малка дупка, покрита със сухи стъбла
и тревици. Полската мишка живееше в топлина и охолство: къщичката
й беше натъпкана с житни зърна, кухнята и килерът й бяха чудесни.
Палечка застана на прага като просякиня и помоли да й дадат късче
ечемичено зърно — от два дена нищо не бе яла.

— Ах, бедното ми момиченце! — рече полската мишка, която
всъщност имаше много добро сърце. — Влез вътре да се постоплиш и
да си хапнеш с мен.

Палечка се хареса много на мишката и затова мишката й каза:
— Ти можеш да останеш цялата зима при мен, само че ще трябва

да ми чистиш стаята и да ми разправяш приказки; аз много обичам
приказките.

И Палечка започна да върши всичко, каквото пожелаеше добрата
стара мишка, и заживя великолепно.
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— Скоро ще имаме гости! — каза веднъж полската мишка. —
Моят съсед има обичай да ме посещава веднъж в седмицата. Той се е
наредил много по-добре от мен; има голяма къща и носи чудесно
кожухче от черно кадифе. Да можеш да се омъжиш за него, добре ще
ти бъде. Само че той е сляп и не ще те види, затова ти ще му разкажеш
най-хубавите приказки, каквито знаеш.

Но Палечка не обърна никакво внимание на думите на мишката:
тя не искаше да се омъжи за съседа, защото той беше кърт.

Скоро съседът дойде на гости у полската мишка. Той наистина бе
облечен в черно кадифено кожухче и както казваше полската мишка,
беше много богат и учен. Неговата къща била двайсет пъти по-голяма
от нейната, ала той не обичаше никак нито слънцето, нито цветята и се
произнасяше твърде зле за тях, защото никога не беше ги виждал.

Поканиха Палечка да изпее нещо и тя изпя две хубави песнички
тъй сладко, че къртът се влюби веднага в нея. Но той не каза нито
дума, защото беше твърде разсъдлив.

Неотдавна къртът беше изровил под земята дълъг проход от
своята къща до къщата на съседката си. Сега той предложи на нея и на
Палечка да се разхождат свободно из него. Къртът ги помоли само да
не се плашат от мъртвата птичка, която лежеше там. Това беше една
истинска птичка, с пера и клюн; навярно тя беше умряла неотдавна и
беше заровена точно там, дето къртът бе изровил своя проход.

Къртът взе в устата си късче гнило дърво, което светеше в
тъмнината, и тръгна напред, за да осветява дългия тъмен проход.
Когато стигнаха до мястото, дето лежеше мъртвата птичка, той проби с
широкия си нос тавана и подигна земята тъй, че се образува голяма
дупка, през която проникна дневна светлина. В средата на прохода
лежеше една мъртва лястовица: хубавите й крилца бяха плътно
прилепнали о тялото, главичката и краката й бяха скрити под перата.
Бедната птичка бе умряла навярно от студ. На Палечка й стана жално
за нея — тя обичаше много всички малки птички, които й пееха и
чуруликаха през цялото лято такива чудни песнички, ала къртът бутна
лястовичката с кривите си нозе и рече:

— Да, тя няма да писка вече! Ето какво значи да се родиш малка
птичка! Слава богу, че моите деца не ще имат такава участ! Тия птички
умеят само да чуруликат и зиме мрат от студ.
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— Да, имате право — рече полската мишка. — Каква полза има
от туй чуруликане на птичката? Студува и гладува през зимата. А
разправят още, че това било благородно.

Палечка не каза нищо, но когато къртът и мишката се обърнаха
гърбом към птичката, тя се наведе над нея, разгърна перцата й и я
целуна в очите.

„Може би тая същата птичка ми пееше тъй хубаво през лятото!
— помисли си момиченцето. — Колко много радост ми достави ти,
миличка, хубава птичко!“

Сетне къртът запуши отново дупката, през която влизаше
светлината, и изпрати дамите до в къщи. Ала Палечка не можа да заспи
през нощта. Тя стана от леглото си, изплете от сено един голям килим,
занесе го в прохода и загърна с него мъртвата птичка. След това
натрупа около птичката тичинки от цветя, които намери в килера на
мишката и които бяха меки като пух, за да й бъде топло.

— Прощавай, миличка птичко! — каза Палечка. — Прощавай!
Благодаря ти за чудните песни през лятото, когато всички дървета бяха
зелени, а слънцето светеше тъй топло над нас.

Й тя опря главицата си о гърдите на птичката, но изведнъж се
изплаши: лястовичката съвсем не беше мъртва — сърцето й биеше. Тя
бе само вцепенена от студ и сега се стопли и съживи отново.

Наесен лястовичките отлитат в топлите страни, но ако някоя от
тях закъснее, тогава тя замръзва, пада като мъртва на земята и
студеният сняг я засипва.

Палечка затрепера от страх, защото в сравнение с нея птичката
изглеждаше цял великан. Ала все пак тя възвърна смелостта си, зави
още по-добре лястовичката, сетне изтича, донесе конопения лист,
който й служеше за одеяло, и покри с него главата на птичката.

На следната нощ Палечка се промъкна отново при лястовичката.
Сега тя беше съвсем съживена, само че беше още твърде слаба. Тя
можа да отвори само за миг очите си и да погледне Палечка, която
стоеше пред нея с късче гнило дърво в ръка, защото друг фенер
нямаше.

— Благодаря ти, мъничко момиченце! — рече болната
лястовичка. — Аз се стоплих много добре. Скоро ще бъда съвсем
здрава и ще мога да литна отново под лъчите на слънцето.
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— Ах! — каза момиченцето. — Сега навън е тъй студено, всичко
е покрито със сняг. Остани по-добре в твоята топла постеля, аз ще се
грижа за теб.

И Палечка донесе на птичката вода в един листец от цвете.
Лястовичката се напи и каза на момиченцето как си бе наранила
крилцето от един шипков храст и затова не могла да лети тъй бързо
както другите лястовички, които заминали далече-далече, в топлите
страни. Най-сетне тя паднала на земята и какво е станало след това, не
могла да си спомни: не знаела дори как се намерила тук.

Тъй лястовичката прекара цяла зима под земята и Палечка се
грижеше от все сърце за нея. Нито къртът, нито полската мишка знаеха
нещо за това — те изобщо не обичаха никак птичките.

Когато настъпи пролетта и слънцето стопли земята, лястовичката
се сбогува с Палечка, която отвори дупката, изровена от кърта.

Слънцето грееше чудно хубаво и лястовичката попита Палечка
дали не иска да тръгне с нея: тя можеше да седне на гърба й и те щяха
да литнат към зелената гора. Но Палечка не искаше да напусне по
такъв начин старата полска мишка, защото знаеше, че туй ще я
наскърби.

— Не, не мога! — каза тя на лястовичката.
— Прощавай, прощавай, миличко момиченце! — рече

лястовичката и полетя в слънчевите лъчи.
Палечка погледна след нея и в очите й блеснаха сълзи: тя бе

обикнала тъй много бедната птичка.
— Чик-чирик! Чик-чирик! — изчурулика птичката и се загуби в

зелената гора.
На момиченцето беше много тъжно. Не му позволяваха никак да

излиза на слънце. Житото, което бяха посели в нивата над къщичката
на полската мишка, израсна високо. За бедната Палечка то беше
същинска гъста гора.

— През лятото ще трябва да си приготвиш чеиза! — каза й
полската мишка. Досадният съсед в кадифеното кожухче беше поискал
ръката на Палечка.

— Ти трябва да имаш всичко, щом като ще бъдеш жена на кърта!
— говореше мишката. И Палечка улови вретеното, а старата мишка нае
четири паяка да предат ден и нощ.
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Всяка вечер къртът идваше на гости у полската мишка и само
разправяше, че когато наближи краят на лятото, слънцето няма да
нагрява тъй силно земята, която сега се била втвърдила като камък.
Тогава те щели да отпразнуват сватбата. Но туй никак не радваше
Палечка: тя не можеше да търпи досадния кърт. Всяка сутрин при
изгрев слънце и всяка вечер при залез Палечка излизаше на вратата на
мишата дупка. Понякога вятърът полюшваше житните класове и тя
успяваше да зърне късче синьо небе. „Колко светло и колко хубаво е
тук, на свобода!“ — мислеше момиченцето и си спомняше за
лястовичката. Искаше му се много да я види, ала птичката не се
явяваше.

Навярно тя летеше хе там, в далечната зелена гора.
През есента всичкият чеиз на Палечка беше вече готов.
— След четири седмици ще бъде твоята сватба! — каза полската

мишка. Но Палечка заплака и отговори, че не иска да се омъжи за
досадния кърт.

— Глупости! — рече старата мишка. — Я не упорствувай много,
че да не взема да те схрускам! Ти ще имаш прекрасен мъж. Самата
царица няма такова черно кадифено кожухче като неговото. А пък
кухнята и избата му са претъпкани с храна. Благодари на бога, че ще
имаш такъв мъж!

И ето, настъпи денят на сватбата. Къртът дойде за булката. Сега
тя трябваше да го последва в дупката му, да живее там, дълбоко-
дълбоко под земята, и да не излиза никога на слънце, защото къртът не
можеше да търпи слънцето. А на бедното момиченце му беше тъй
мъчно да се раздели завинаги с хубавото слънчице! При полската
мишка то можеше все пак да му се любува понякога от вратата.

И Палечка излезе да погледне слънцето за последен път. Житото
беше събрано вече от нивата и из земята стърчеха пак само сухи
стръкчета. Момиченцето пристъпи напред и протегна ръчичките си
към слънцето.

— Прощавай, ясно слънчице, прощавай!
Сетне то прегърна едно малко червено цвете, което растеше

наблизо, и му каза:
— Поздрави от мен милата лястовичка, ако я видиш!
— Чик-чирик! Чик-чирик! — разнесе се изведнъж над главата на

момиченцето. Палечка погледна нагоре и видя лястовичката, която
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летеше над нея. Лястовичката също я видя и се зарадва много, а
момиченцето заплака и й разказа, че не иска да се омъжи за гнусния
кърт и да живее с него дълбоко под земята, където никога не надниква
слънцето.

— Скоро ще настъпи студена зима — каза лястовичката. — Аз
ще отлетя далече-далече, в топлите страни. Искаш ли да дойдеш с мен?
Ще седнеш на гърба ми — само че ще се завържеш здраво с пояса си
— и ние ще избягаме от грозния кърт далеч зад сините морета, в
топлите земи, гдето слънцето свети още по-силно оттук, гдето винаги е
лято и цъфтят чудни цветя! Хвръкни с мен, мило момиченце! Ти ми
спаси живота, когато лежах замръзнала в тъмната дупка!

— Да, да, аз ще хвръкна с теб! — каза Палечка, седна на гърба на
птичката, протегна крачката си върху разперените и криле и се завърза
здраво с пояса си за най-голямото перо.

Лястовичката се изви като стрела и се понесе над тъмни гори,
над сини морета и високи планини, покрити със сняг. Във въздуха
беше много студено. Палечка се скри в топлите пера на лястовичката и
подаде навън само малката си главица, за да се любува на хубостите,
които се виждаха по пътя им.

Най-сетне те стигнаха в топлите страни. Там слънцето светеше
много по-силно, небето беше два пъти по-високо, а около рововете и
плетовете се виеха чудно хубави лози.

В горите растяха лимони и портокали, наоколо ухаеше на мирти
и балзамин, а по пътищата тичаха чудно хубави деца и ловяха големи
шарени пеперуди.

Но лястовичката хвърчеше все по-нататък и колкото по-далеч
летеше, толкова по-хубаво ставаше наоколо. Сред зелени, кичести
дървета на брега на едно прекрасно синьо езеро се издигаше старинен
бял палат от мрамор. По неговите високи стълбове пълзяха лози, а горе
под покрива се чернееха много лястовичи гнезда. В едно от тия гнезда
живееше и лястовичката, която донесе на гърба си Палечка.

— Ето моята къща! — каза лястовичката. — А ти си избери едно
от тия прекрасни цветя долу, аз ще те оставя там и ти ще си заживееш
чудесно.

— Ах, колко хубаво ще бъде! — извика Палечка и запляска с
ръчички.
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Долу на земята лежеше бял мраморен стълб: той беше паднал и
се бе счупил на три къса, но между тия късове растяха чудно хубави
бели цветя. Лястовичката се спусна и остави момиченцето върху най-
широкия лист на едно цвете. Но колко се учуди Палечка! В средата на
цветето седеше малко човече, беличко и прозрачно като стъкло. Върху
неговата глава сияеше чудна златна шапчица, а зад раменете му се
развяваха блестящи крилца. Самото човече не беше по-голямо от
Палечка.

То беше елф[1]. Във всяко цветче живееше по един елф или
елфида, ала човечето, което седеше до Палечка, беше самият главатар
на елфите.

— Ах, колко е хубав! — прошепна Палечка на лястовичката.
А малкият главатар съвсем се изплаши, като видя птичката. Той

беше тъй мъничък, тъй нежен, че в сравнение с него тя изглеждаше
истински великан. Затова пък елфът се зарадва много, като видя
Палечка, защото никога не беше виждал такова хубаво момиченце.
Главатарят на елфите сне веднага златната шапчица от главата си,
сложи я върху главицата на Палечка и я попита как се казва и дали
иска да стане негова жена. Ето туй се казваше мъж! Той не приличаше
нито на гнусния син на жабата, нито на кърта в кадифеното кожухче. И
затова Палечка каза:

— Да!
Тогава от всяко цвете изхвръкна по един елф или елфида и те

бяха тъй хубави, че човек не можеше да им се нарадва. Те всички
поднесоха на Палечка по един подарък, ала най-хубавият подарък бяха
двете тънки крилца от голяма пеперуда. Тия крилца закрепиха на гърба
на момиченцето и тогава то започна да прехвръква от цвят на цвят. Ех,
че беше радост! Малката лястовичка седеше горе в гнездото си и
пееше сватбена песен, макар че й беше много мъчно: тя бе обикнала
Палечка и не искаше да се раздели с нея.

— Ти вече няма да се казваш Палечка! — рече елфът. — Това
име е грозно, а ти си тъй хубава! Отсега нататък ние ще те наричаме
Мая.

— Прощавай, прощавай! — изчурулика лястовичката и отлетя от
топлите страни пак в Дания. Там тя имаше едно малко гнездо над
прозореца на оня човек, който умее да разказва приказки. Нему тя
изпя: „Чик-чирик!“ и тъй узнахме ние цялата тая приказка.
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[1] Елфи — приказни същества, които живеят в цветята. ↑
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СВИНАРЯТ

Имаше някога един беден княз. Неговото княжество беше малко,
но не пък толкова малко, че той да не може да се ожени.

Разбира се, от негова страна беше твърде смело да заяви, че иска
царската дъщеря. Но все пак князът направи това, защото славата му
гърмеше надлъж и нашир и защото знаеше, че стотици царкини ще
приемат с благодарност предложението му, ако той ги поиска. И тъй,
какво му каза царската дъщеря?

Ей сега ще узнаем.
На гроба на покойния баща на княза растеше розов храст — един

чудно хубав розов храст! Той цъфтеше веднъж на пет години, но и
тогава на храста се разлистваше само една-едничка роза. Затова пък
тоя цвят имаше такова ухание, че всеки, който го помиришеше,
забравяше всичките си скърби и грижи.

Князът имаше и един славей, който пееше тъй хубаво, сякаш
всички песни на света бяха събрани в неговото мъничко гърло. Ето тая
роза и тоя славей князът реши да подари на царкинята. Той ги сложи в
големи сребърни кутии и й ги изпрати.

Царят заповяда да внесат даровете в голямата зала, където
царкинята играше „на гости“ със своите придворни дами. Като видя
големите кутии, царкинята запляска радостно с ръце.

— Ах, тук сигурно има някое малко котенце! — каза тя. Но от
кутията извадиха чудната роза.

— Ах, колко хубаво е направена! — извикаха всички придворни
дами.

— Тя е нещо повече от хубава — рече царят. — Тя е прекрасна!
Ала в тоя миг царкинята хвана розата и едва не заплака.

— Ух, татко! — каза тя. — Тая роза не е изкуствена, а естествена.
— Ух! — повториха всички дами. — Тя е естествена!
— Не бързайте да се сърдите! Нека видим по-напред какво има в

другата кутия — рече царят и от кутията извадиха славея. И той запя
тъй хубаво, че за него вече никой не можеше да каже нещо лошо.
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— Чудесно! Очарователно! — извикаха придворните дами.
— Колко много ми напомня тая птичка за музичката на

покойната царица! — рече един стар царедворец. — Да, същият глас,
същите звуци!

— Да — каза царят и заплака като дете.
— Навярно тая птичка не е истинска! — извика царкинята.
— Истинска е! — отвърнаха пратениците, които бяха донесли

подаръците.
— Да я пуснем тогава на свобода! — каза царкинята и така тя не

позволи на княза да се яви при нея.
Но князът не беше човек, който се отчайва. Той намаза лицето си

с черна и кафява боя, нахлупи на главата си един калпак и похлопа на
царските врати.

— Добър ден, царю честити! — каза той. — Няма ли тук в
двореца някоя работа за мен?

— Да знаеш само колко души питат като теб за работа! — рече
царят. — Но чакай, аз наистина имам нужда от свинар. Ние имаме тук
много свине.

И тъй, главиха княза за царски свинар. Дадоха му една малка
стаичка до свинските кочини и той заживя в нея. Цял ден прекара в
работа и привечер направи едно чудно гърненце. Това гърненце беше
цяло обкичено със звънчета и когато в него варяха нещо, звънчетата
пееха старата песничка:

Ала най-забавно от всичко беше това, че щом човек поставеше
ръката си над парата на гърненцето, можеше да се познае кой каква
гозба готви в града.

И ето, царкинята излезе на разходка със своите придворни дами
и чу сладкия звън на звънчетата. Тя се спря и лицето й светна от
радост: тя също умееше да свири на пианото „Ах, мой мили
Августин“. Това беше едничката песен, която тя знаеше да свири, и то
само с един пръст.

Ах, мой мили Августин,
всичко е свършено!
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— И аз мога да свиря това! — извика тя. — Гледай ти какъв учен
свинар имаме! Я слушайте, нека някоя от вас иде при него и го попита
колко струва тоя инструмент!

И една от придворните дами трябваше да обуе дървени обувки и
да отиде в задния двор.

— Колко искаш за гърненцето? — попита тя.
— Десет целувки от царкинята! — отвърна свинарят.
— Боже опази! — извика придворната дама.
— По-евтино не може! — рече свинарят.
— Е, какво каза той? — попита царкинята.
— Не мога да го кажа! — отвърна придворната дама. — То е

ужасно!
— Тогава пришепни ми го на ухото.
И придворната дама прошепна на ухото на царкинята желанието

на свинаря.
— Простак! — извика царкинята и си тръгна. Но едва направи

няколко стъпки и звънчетата запяха нежно и мило:

— Слушай! — каза царкинята на придворната дама. — Иди и го
попитай не желае ли десет целувки от моите придворни дами!

— Не, благодаря! — отвърна свинарят. — Или десет целувки от
царкинята, или гърненцето ще си остане при мен.

— Колко неприятно! — каза царкинята. — Добре тогава,
застанете всички около мен, за да не ни види някой!

И придворните дами я обградиха, разгърнаха пелерините си и
свинарят получи от царкинята десет целувки, а тя — гърненцето.

Ех, каква радост беше! Цялата вечер и целия ден след това
гърненцето клокочеше на огнището. В града не остана нито една кухня
— като започнеш от царската и свършиш с кухнята на простия обущар,
— за която да не знаеха какво се готви в нея. Придворните дами
скачаха и пляскаха с ръце.

— Ние знаем кой ще яде днес сладка супа и млинчета! Ние знаем
кой ще яде кашица и свински пържоли! Колко е весело! Колко е

Ах, мой мили Августин,
всичко е свършено!
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забавно!
— Да, забавно е — съгласи се главната придворна дама.
— Само да не кажете нещо за целувките, че знаете ли, аз съм

царска дъщеря!
— Нито думица не ще се чуе от нас! — обещаха всички.
Свинарят или с други думи князът, когото те смятаха за свинар,

не пропиля деня напразно, а се залови за работа и направи едно
кречетало. Щом някой завъртеше кречеталото, разнасяха се звуците на
всички валсове и танци, каквито имаше по света.

— Но това е чудесно! — каза царкинята, когато излезе на
разходка. — Досега не съм слушала такова нещо! Вижте какво, я идете
при него и го попитайте колко иска за тоя инструмент. Само че
целувки вече не давам.

— Той иска сто целувки от царкинята! — рече придворната дама,
която отиде при свинаря.

— Той си е загубил ума! — извика царкинята и тръгна да си
върви. Но щом направи няколко стъпки, тя се спря.

— Трябва да поощряваме изкуството! — каза тя. — При това аз
съм царска дъщеря! Кажи му, че ще му дам както вчера десет целувки,
а останалите нека вземе от моите придворни дами!

— Но туй никак не ни харесва! — казаха придворните дами.
— Глупости! — рече царкинята. — Щом аз мога да го целувам,

какво остава за вас! Не забравяйте, че аз ви храня и ви плащам!
И придворната дама трябваше да отиде отново при свинаря.
— Сто целувки от царкинята! — каза той. — Иначе кречеталото

ще си остане при мене.
— Я елате насам! — заповяда царкинята и всички придворни

дами я обградиха, а свинарят започна да я целува.
— Какво са се натрупали там пред свинските кочини? — попита

царят, който беше излязъл на балкона. Той разтърка очи и си сложи
очилата. — Придворните дами трябва пак да са измислили нещо. Я
чакай да видя!

И царят оправи пантофите си, защото за пантофи му служеха
едни стари подпетени обуща.

Ех, как зашляпа той с тях!
Когато слезе в задния двор, той се приближи тихичко до

придворните дами, които бяха заети с броенето на целувките, защото
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те трябваше да внимават да не би свинарят да получи повече целувки,
отколкото беше уговорено. Затова никой не забеляза царя и той се
подигна на пръсти.

— Какво е това? — каза той, като видя как се целуват князът и
царкинята, и запрати по тях единия си пантоф точно в тоя миг, когато
свинарят получаваше от царкинята осемдесет и шестата целувка.

— Вън! — извика разсърденият цар и изгони из царството си и
царкинята, и свинаря. Тя стоеше и плачеше, свинарят се караше, а над
главите им се изливаше пороен дъжд.

— Ах, нещастница аз! — охкаше царкинята. — Защо не се
омъжих за някой прекрасен княз. Ах, колко съм нещастна!

А свинарят се скри зад едно дърво, изтри отлицето си черната и
кафява боя, захвърли мръсните си дрехи и се яви пред нея във всичкия
си царски блясък и хубост, така че царкинята, без да иска, се поклони
пред него.

— Сега аз те презирам! — рече той. — Ти не пожела да се
ожениш за един честен княз! Ти не разбра значението на славея и
розата, а свинаря можа да целуваш само заради играчките му! Тъй ти
се пада сега!

И той си отиде в своето княжество, и хлопна вратата под носа й.
А тя остана отвън и можеше да пее, колкото си иска:

Ах, мили Августин,
всичко е свършено!
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ГАЛОШИТЕ НА ЩАСТИЕТО
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1. НАЧАЛО

В една къща на Източната улица в Копенхаген, недалеч от Новия
кралски площад, се бяха събрали много гости. Домакинята ги беше
поканила у дома си, за да може после и тя да получи покана от тях.
Половината от гостите бяха започнали вече да играят на карти, а
останалите чакаха да чуят от устата на домакинята: „Трябва и ние да
измислим нещо!“ — и в същото време разговаряха помежду си за
всевъзможни неща. Между другото стана дума за Средните векове.
Някои от гостите намираха, че тия времена били много по-интересни
от днешните; особено горещо поддържаше това гледище съветникът
Кнап, към чието мнение се присъедини веднага и домакинята. Според
съветника, времената на крал Ханс били най-хубавата и най-щастлива
епоха в историята на Дания.

Докато гостите се забавляваха с тия разговори, прекъснати само
за миг от появата на вечерния вестник, който впрочем не съдържаше
никакви интересни новини, нека ние надникнем в коридора, дето
имаше много балтони, бастуни, чадъри и галоши. Тук седяха две
девойки: едната — млада, другата — по-възрастна. На пръв поглед
човек можеше да ги помисли за прислужнички, които чакат някоя
стара мома или бабичка, за да я заведат в къщи. Но тоя, който се
вглеждаше по-внимателно в тях, щеше да забележи, че това не бяха
обикновени прислужнички: техният вид беше твърде благороден,
ръцете им — твърде нежни, а кройката на дрехите им — царствена.
Това бяха две феи. По-младата, макар и да не беше самото Щастие, все
пак бе прислужница на една от неговите придворни дами, която
раздаваше на хората малките дарове на щастието. По-старата имаше
твърде загрижен вид: тя пък беше феята на Скръбта, която трябваше да
върши сама всичката си работа, за да бъде уверена, че ще я изпълни
както трябва.

Феите си разправяха една на друга къде са ходили през деня.
Прислужницата на придворната дама на Щастието беше изпълнила
само няколко дребни поръчки: беше спасила една нова шапка от
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проливен дъжд, беше удостоила един скромен човечец с поздрава на
едно важно нищожество и други такива. Но туй, което тя трябваше
още да свърши, беше нещо съвсем необикновено.

— Знаеш ли що? — разказваше тя. — Днес е моят рожден ден и
по тоя случай съм получила един чифт галоши, които трябва да подаря
на хората. Тия галоши притежават чудно свойство: всеки, който ги
обуе, се пренася мигом на онова място и в онова време, които той най-
много харесва. Всяко желание на човека за мястото, в което той иска да
бъде, и времето, в което иска да живее, се изпълнява веднага; по такъв
начин човек може да стане напълно щастлив.

— Не е вярно! — рече Скръбта. — Твоите галоши ще му донесат
истинско нещастие и той ще благославя минутата, когато се избави от
тях.

— Ще видим — каза младата фея. — Ето, аз ще ги оставя тук,
пред вратата. Някой ще ги обуе по погрешка вместо своите и ще стане
щастлив човек.

Така си приказваха двете феи.
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2. КАКВО СЕ СЛУЧИ СЪС СЪВЕТНИКА

Беше вече късно. Съветникът Кнап, потънал в мисли за времето
на крал Ханс, се приготви да си върви. Случи се тъй, че вместо своите
галоши той обу галошите на Щастието и излезе с тях на Източната
улица. И ето, вълшебната сила на галошите го пренесе мигом във
времето на крал Ханс, тъй че нозете му затънаха в непроходима кал,
защото по онова време нямаше още плочени настилки по улиците.

— Гледай ти каква кал! Но това е ужасно! — рече съветникът. —
Настилката е сякаш изчезнала. Не се вижда нито един фенер!

Месецът още не беше изгрял. Из въздуха плуваше гъста мъгла и
всичко наоколо тънеше в мрак. На близкия ъгъл наистина блещукаше
кандило пред иконата на света Богородица, но пламъчето беше тъй
мъждиво, че нищо не можеше да се види. Съветникът забеляза
кандилото едва когато застана пред него. Погледът му падна върху
образа на светата майка с младенеца в ръце.

— Тук сигурно има паноптикум и стопанинът е забравил да
прибере рекламата — помисли си той.

В това време край него минаха няколко души в средновековна
носия.

— Какво чудно облекло имат! Навярно се връщат от маскарад!
— каза съветникът. Изведнъж се разнесоха барабанни удари и звуци от
тръба. Улицата се освети от много факли. Съветникът се спря съвсем
учуден: пред него минаваше някакво странно шествие. Отпред
вървеше отред от барабанчици, които биеха силно барабаните си; зад
тях маршируваха войници с лъкове и самострелки. Цялата тая свита
придружаваше някакво знатно духовно лице. Изуменият съветник
попита какво означава всичко туй и кое е това духовно лице.

— Зеландският епископ! — отговориха му.
— Господи помилуй, какво ли му е хрумнало на епископа? —

рече с въздишка съветникът и поклати глава. — Не, не, тоя човек не
може да бъде епископ!
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Потънал в мисли за това, което току-що бе видял, и без да се
оглежда наоколо, съветникът премина цялата улица и тръгна към
площада на Високия мост. Ала моста, който водеше за тоя площад, го
нямаше. Съветникът видя пред себе си само някакво поточе подобно
на локва и най-сетне се натъкна на двама души, които седяха в една
лодка.

— Господинът иска да премине в Холм? — попитаха те.
— Да премина в Холм? — повтори съветникът, без да подозира,

че е пренесен в Средните векове. — Аз искам да изляза на
Християнсхафен, в малката Пазарска улица.

Лодкарите ококориха очи.
— Кажете ми само де е мостът! — продължаваше съветникът. —

Какво е това безобразие, тук не свети нито един фенер! Такава кал не
съм виждал — същинско тресавище!

Но колкото повече се разправяше той с лодкарите, толкова по-
малко разбираше какво му говорят те.

— Не разбирам вашето борнхолмско наречие! — разсърди се
най-после съветникът и им обърна гръб. Но все пак той не можа да
намери моста; каналът нямаше и ограда.

— Какви безобразни порядки! — бъбреше съветникът.
Нито веднъж досега нашият век не беше му изглеждал тъй

жалък, както тая вечер.
„Да, най-добре ще бъде да вземеш файтон — помисли си той. —

Но де са се загубили тия файтони? Не се вижда нито един! Чакай да се
върна на Новия кралски площад, там има винаги коли. Иначе аз никога
не ще си отида в къщи!“

Той се върна отново на Източната улица и почти я беше изминал,
когато над главата му изплува пълният месец.

— Боже господи, какви са тия огради тук! — извика съветникът,
като видя пред себе си Източните градски врати, с които свършваше по
онова време Източната улица.

Най-сетне той намери една вратичка и излезе на днешния Нов
пазар, който тогава беше голяма ливада. Тук-там стърчеха храсти, през
средата течеше широка река или канал. На отсрещния бряг се виждаха
няколко жалки дървени колиби на холандски гемиджии и затова
самото място се наричаше Холандският нос.
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— Или очите ми виждат някаква фата Моргана[1], или пък аз съм
пиян! — изохка съветникът. — Какво е това? Да, какво е това?

Той се върна пак назад с пълната увереност, че е болен. Но тоя
път той вървеше близо до къщите и видя, че повечето от тях бяха
сковани от прости дъски, а покривите на някои бяха дори сламени.

— Не, аз съм болен! — въздъхна той. — А пък изпих всичко на
всичко само една чаша пунш! Но и това е много за мен. Гледай ги ти
— ще гощават хората с пунш и с гореща сьомга. Ще направя забележка
на домакинята. Дали да се върна при тях и да им разправя какво ми се
е случило? Но туй ще им се види смешно! Пък може и да са си легнали
вече.

Той затърси къщата, но не можа да я намери.
— Но това е ужасно! Аз просто не мога да позная нашата

Източна улица. Няма нито едно дюкянче. Все стари, жалки, схлупени
хижи, сякаш се намирам в някакво провинциално градче. О, аз съм
болен! Няма защо да се стеснявам… Ще се върна при тях. Но дявол да
го вземе, де ли е къщата на агента? Ето, струва ми се, че беше тук, но
сега изглежда съвсем друга. Слава богу, тук още не са заспали! Ах, аз
наистина съм болен!

Той се натъкна на една полуотворена врата, през чийто процеп
блещукаше светлина Това беше средновековна странноприемница,
нещо като днешните наши пивници Вътрешността и приличаше на
холандска кръчмичка. Неколцина моряци, копенхагенски граждани и
двама учени водеха оживен разговор при чаша бира и не обръщаха
никакво внимание на влезлия.

— Извинете! — рече съветникът на стопанката, която го
посрещна. — Стана ми изведнъж лошо! Не можете ли да изпратите
някого за файтон, та да си ида у дома в Християнсхафен?

Стопанката го погледна и поклати глава, сетне заговори с него по
немски. Съветникът помисли, че тя не разбира датски, и повтори
молбата си на немски език. Това обстоятелство, а така също и чудната
кройка на дрехите му накараха стопанката да помисли, че той е
чужденец. Че му беше зле — тя разбра това веднага и затуй му донесе
чаша вода, която имаше солен морски вкус, макар че бе гребната от
кладенеца.

Съветникът подпря главата си с ръце, въздъхна дълбоко и се
замисли над чудесата, които беше видял.
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— Това днешният брой на вестник „Ден“ ли е? — попита той, за
да каже нещо, като видя, че стопанката сложи настрана един голям
лист хартия.

Стопанката не разбра въпроса му, но му подаде листа. Това беше
една рисунка, която изобразяваше някакво небесно сияние, забелязано
по онова време в града Кьолн.

— Това е много стара рисунка! — каза съветникът, който се
оживи при вида на тая рядкост. — Откъде сте взели тоя лист? Туй е
твърде интересно, макар, разбира се, да е измислица. Подобни
въздушни явления днес се смятат за северни сияния и се дължат, както
изглежда, на електричеството.

Като чуха думите на съветника, най-близките му съседи го
изгледаха учудено. Един от тях дори стана от мястото си, сне със
страхопочитание шапката си и каза с най-сериозен вид:

— Вие навярно сте голям учен, господине?
— О, не! — отвърна съветникът. — Аз мога само да побеседвам

за туй, за онуй като всеки начетен човек.
— Скромността е най-прекрасната добродетел! — каза

събеседникът. — Впрочем в отговор на вашите думи трябва да
забележа, че аз съм на друго мнение, ала сега не бих желал да ви
досаждам със съжденията си.

— Смея ли да попитам с кого имам удоволствието да говоря? —
попита съветникът.

— Аз съм дипломиран богослов! — отвърна събеседникът.
Тоя отговор задоволи съветника. Званието на непознатия

отговаряше напълно на облеклото му. „Това навярно е някой стар
селски даскал — помисли си съветникът, — един от ония чудаци,
които се срещат тук-там из Ютландия.“

— Тук, разбира се, не е място за научни разговори — започна
отново събеседникът, — но все пак аз ви моля да продължите речта си.
Вие, както изглежда, познавате твърде добре древните автори?

— О, да! — отвърна съветникът. — Аз чета с удоволствие
старите полезни книги, но обичам тъй също и новите, с изключение на
„обикновените истории“, с които и без това е пълен всекидневният ни
живот.

— Обикновени истории? — попита учудено богословът.
— Да, аз говоря за днешните романи.



37

— О, те са твърде остроумни и имат голям успех в двореца! —
усмихна се богословът.

— На краля особено се харесват романите на господата Ифвен и
Гаудиан, в които се разправя за крал Артур и за рицарите на Кръглата
маса. — Казват, че кралят дори се шегувал за това в кръга на своите
велможи.

— Тоя роман аз още не съм чел — каза съветникът. — Тая книга
сигурно е нещо съвсем ново, издадено от Хайберг.

— Не, не от Хайберг, а от Готфрид фон Гемен — отвърна
богословът.

— А, значи той е авторът! — каза съветникът. — Това име е
много старо. Тъй се е наричал, струва ми се, първият печатар в Дания?

— Да, той е първият наш печатар! — рече богословът.
До тоя миг разговорът вървеше благополучно. После един от

гражданите заговори за страшната чума, която свирепствуваше преди
няколко години, сиреч през 1484 година. Съветникът помисли, че става
дума за неотдавнашната холера и разговорът продължи. Войната в
1490 година с пиратите се беше свършила наскоро и разговорът,
естествено, засегна и нея. Някой разказваше как английски пирати
завзели един кораб в пристанището и съветникът, който беше
преживял събитията през 1801 година, поддържаше от все сърце
събеседниците, които проклинаха англичаните. Но по-нататък
разговорът тръгна не тъй гладко: на всяка дума започваха да изникват
взаимни недоразумения. Добрият богослов беше голям невежа и най-
простите изрази и забележки на съветника му се струваха прекомерно
смели и фантастични. Двамата се гледаха учудено един друг и когато
най-сетне съвсем престанаха да се разбират, богословът заговори на
латински с надежда, че разговорът ще вземе друг обрат. Ала и това не
помогна.

— Е, как се чувствувате? — попита стопанката и дръпна
съветника за ръката. Едва тогава той се опомни. Унесен в разговора,
той бе съвсем забравил къде се намира и какво става с него.

— Господи, де съм попаднал? — извика той и главата му се
завъртя само от тая мисъл.

— Донесете ни мед и бременско пиво! — извика един от гостите.
— И вие ще пиете с нас, нали?
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Влязоха две момичета: едното имаше на главата си двуцветна
шапчица. Те започнаха да поднасят с поклони напитки. По гърба на
съветника полазиха тръпки.

— Но какво е това? — бъбреше той и все пак трябваше да пие
заедно с другите. Те му досаждаха тъй много, че той изпадна в пълно
отчаяние, а когато един от компанията му каза, че е пиян, съветникът
ни най-малко не се усъмни в думите му и само помоли да му доведат
кола. Ала събеседниците помислиха, че той им говори на китайски.

Нито веднъж досега съветникът не бе попадал сред такова
просто и грубо общество. „Човек наистина би помислил, че хората са
се върнали към езическите времена — мислеше си той. — Това е най-
ужасната минута в живота ми!“

В тоя миг му мина през главата да се мушне под масата и после
да допълзи незабелязано да вратата. Така и направи. Ала тъкмо когато
стигна до изхода, останалите гости схванаха намерението му и го
уловиха за краката. За щастие галошите му се изуха и … с тях изчезна
и всичката магия!

Съветникът видя съвсем ясно пред себе си един запален фенер, а
зад фенера — една голяма къща. Всичко изглеждаше тъй познато и тъй
хубаво. Да, това беше Източната улица — такава, каквато я знаеше.
Сам той пък лежеше на уличния плочник, опрял нозете си о някаква
врата, а срещу него седеше и хъркаше нощният пазач.

— Боже мой, та аз съм спал на улицата! — каза съветникът. —
Да, да това е Източната улица! Колко е светло и хубаво тук! Ах, ужасна
беше наистина тая чаша пунш!

След две минути той вече седеше във файтон, който го возеше
към къщи, в Християнсхафен. Той си припомняше всички преживени
ужаси и от все сърце възхваляваше щастливата действителност —
днешното време, което с всичките си недостатъци е все пак много по-
хубаво от онова, в което той току-що се бе пренесъл. Да, сега
съветникът съзнаваше това и ние не можем да не отбележим, че туй
беше твърде благоразумно от негова страна.

[1] Фата моргана — мираж. ↑
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3. ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА НОЩНИЯ ПАЗАЧ

— Я, какви са тия галоши тук! — каза нощният пазач. —
Навярно те принадлежат на офицера, който живее горе. Оставени са
точно пред неговата врата.

Честният момък поиска да позвъни и да предаде галошите, още
повече, че в горния прозорец се виждаше светлина, ала не се реши да
стори това, за да не събуди другите хора в къщата.

— Хубаво е сигурно да имаш на нозете си такова нещо! — каза
той. — Каква мека кожа!

Галошите му дойдоха точно по мярка и той не ги събу.
— Какви чудни неща стават наистина на тоя свят! —

продължаваше пазачът. — Ето например тоя офицер… Той би могъл да
си лежи съвсем спокойно в топлото легло, вместо да се разхожда от
единия до другия край на стаята! Щастливец! Той няма нито жена,
нито деца! Ходи всяка вечер на гости… Да бях на негово място, ех,
колко щастлив щях да бъда!

Веднага щом изрече желанието си, вълшебните галоши
извършиха своята работа: нощният пазач стана офицер — и телом, и
духом.

Той стоеше в стаята на горния етаж с няколко листчета розова
хартия в ръцете. На листчетата бяха написани стихове, съчинени от
самия господин офицер. Защото кой не е изпадал поне веднъж в
живота си в поетично настроение? В такива минути стига да изложиш
писмено мислите си и ето ти стихове.

На розовата хартия бе написано:

Бих станал офицер, ако да бях богат —
обичах да се хваля пред палавия свят.
А как ще се нагиздя с фуражка, сабя, шпори —
та хората за мене със завист да говорят!
Сега съм аз нагизден, но джобът ми е празен.
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Да, такива стихове пишат винаги влюбените, но благоразумният
човек не ги печата. Офицер, любов, бедност — тия три неща са почти
неразделни. Офицерът съзнаваше ясно това — ето защо той облегна
глава о рамката на прозореца и въздъхна дълбоко.

„Бедният нощен пазач на улицата е много по-щастлив от мен! —
мислеше той. — Той не познава моите мъки. Има си свое гнездо, жена
и деца, с които дели и скърби, и радости. Ах, да бях на негово място,
колко щастлив щях да бъда!“

Каква съдба жестока, какъв живот омразен!
О, помогни ми, боже!
 
Бях весело момче — седях един път аз
с момиченце игриво през тих вечерен час.
Аз приказки разказвах, то слушаше с наслада,
а после ме прегърна и в чистата си радост
целуна ме горещо. А вечерта бе чудна,
минутите летяха — седяхме ние будни.
Кога бе то, о боже?
 
„Ако да бях богат“ — въздишам често пак.
Девойката израсна и цъфна като мак.
Как умна е тя днес — и хубава, и мила,
обичам я, обичам таз птичка лекокрила.
Но любовта ми свята тя няма да узнае,
защото мойта бедност ще бъде с мен до края.
Тъй искаш ти, о боже!
 
Ако да бях богат, щастливец аз бих бил
и стихове плачливи сега не бих редил.
Да би могла тя някак отнейде да ме зърне,
на мойта обич нежна със обич да отвърне
или пък таз поема сърцето й да сгрее!
Но нека тъй да бъде. Да бъде мир над нея!
Закриляй я, о боже!
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В същия миг нощният пазач стана отново пазач. Благодарение на
галошите на Щастието той беше станал офицер, но както видяхме, той
се почувствува още по-нещастен и поиска пак да бъде такъв, какъвто
си беше всъщност. И тъй, нощният пазач стана отново пазач.

— Лош сън ми се присъни, макар и доста забавен! — каза
пазачът. — Стори ми се, че аз съм същият офицер, който живее горе, и
туй съвсем не беше приятно. Липсваха ми жената и децата, които ще
ме уморят с целувки.

И нощният пазач задряма отново, ала току-що сънуваният сън не
излизаше из главата му. Галошите продължаваха да стоят на нозете му.
В тоя миг по небето се плъзна падаща звезда.

— Изгуби се звездичката! — каза пазачът. — Но там има още
много звезди! Как бих искал да видя по-отблизо тия светила, особено
месеца — той едва ли ще може да се изплъзне из ръцете ми. Студентът,
на когото жена ми пере дрехите, разправя, че след смъртта ние
прехвръкваме от една звезда на друга. Туй е измислица, но ако беше
вярно, добре щеше да бъде. Ако аз бих могъл да скоча там горе, с
удоволствие бих оставил тялото си тук, на стълбата!

На тоя свят има желания, които трябва да се изказват с голяма
предпазливост. Ала двойно по-предпазлив трябва да бъде оня, чиито
нозе са обути в галошите на Щастието.

Ето, чуйте какво се случи с нощния пазач.
Всеки от нас има представа за скоростта на парата — кой не е

пътувал с железница или с параход? Но тая скорост в сравнение със
скоростта на светлината наподобява пълзенето на костенурка или
охлюв. Светлината бяга 19 милиона пъти по-бързо от най-добрия кон,
електричеството — още по-бързо. Смъртта е електрически удар право
в сърцето. Такъв електрически удар в сърцето ни умъртвява завинаги,
ако ние нямаме на краката си, както нощния пазач, галошите на
Щастието.

За няколко секунди пазачът прехвръкна 52 000 мили —
разстоянието между земята и месеца, който, както е известно, се
състои от вещество, много по-леко, отколкото нашата земя, и меко като
току-що паднал сняг. Нощният пазач се намери на една от безбройните
пръстенообразни планини, които ние познаваме от голямата лунна
карта на доктор Медлер. Нейният вътрешен склон, дълъг половин
миля, се спущаше отвесно — също като стената на котел. Долу, в
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долината, се намираше някакъв град, за чийто външен вид ние можем
да имаме представа, като излеем белтък от яйце в чаша вода: неговото
вещество беше също тъй меко и представляваше прозрачни, сякаш
плаващи в рядък въздух кули, куполи и балкони като платна на кораб.
Нашата земя се носеше над главата на пазача като голямо
огненочервено кълбо.

Скоро той различи множество живи същества, които на наш език
трябваше да се наричат „хора“. Ала техният вид беше съвсем друг —
съвсем друг беше и езикът им. И все пак душата на нощния пазач
разбра тоя език, макар че туй не трябваше да се иска от нея. Да, нашата
душа е надарена с много по-големи способности, отколкото ние си
въобразяваме. Нима нашите сънища не свидетелствуват за нейната
чудна артистична дарба? Нали всеки наш познайник се явява в тях със
същия глас, със същите движения — като жив, когато наяве ние никога
не бихме могли да го подражаваме тъй сполучливо. А как умее нашата
душа да извиква пред нас образите на хора, за които ние вече в
продължение на много години не сме си спомняли! Всъщност тая
удивителна памет на душата е твърде опасна. Защото тя може да ни
припомни в смъртния час за всеки наш грях, за всяка зла мисъл и
тогава ще трябва да си дадем сметка за всяка лоша дума или мисъл.

И тъй, душата на нощния пазач разбираше много добре езика на
лунните жители. Те говореха за нашата земя и изказваха съмнение, че
на нея едва ли биха могли да живеят хора. Нейният въздух, казваха те,
е твърде гъст, за да може да диша в него разумното лунно същество.
Според тях, месецът беше едничката обитаема планета, върху която
живеят най-древните обитатели на света.

Те приказваха също тъй и за политика… Но по-добре е да се
върнем на Източната улица и да видим какво стана с тялото на пазача.

То седеше безчувствено на стълбата. Тоягата беше паднала от
ръката му, а очите бяха вгледани в месеца, където странствуваше сега
неговата честна душа.

— Колко е часът? — попита някакъв минувач пазача, ала отговор
не последва. Тогава минувачът удари леко спящия по носа: тялото
изгуби равновесие и се простря по цялата си дължина. Пазачът беше
мъртъв. Минувачът се изплаши, но мъртвият си остана мъртъв.
Заявиха в полицията и на сутринта тялото бе пренесено в болницата.



43

Наистина душата щеше приятно да се изненада, ако се върнеше
назад и почнеше да търси тялото си на Източната улица, където,
разбира се, нямаше да го намери. Тя навярно би изтичала в полицията,
сетне — в адресното бюро, за да го търси в отдела за „изгубени неща“
и едва най-накрая би се запътила за болницата. Ала ние можем да
бъдем спокойни: душата постъпва винаги разумно, когато действува
самостойно — само тялото я заставя да върши глупости.

Както казахме, тялото на пазача бе пренесено в болницата и
положено в умивалната стая, където най-напред му снеха галошите.
Тогава душата бе принудена да се върне назад. Тя полетя веднага към
тялото и след няколко секунди човекът се съживи. Пазачът уверяваше,
че прекараната нощ била най-ужасната в живота му и че дори пари да
му дават, той не би се съгласил да я преживее още веднъж. Слава богу,
че всичко беше минало благополучно.

Същия ден той беше изписан от болницата, но галошите
останаха там.
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4. КРИТИЧНИЯТ МОМЕНТ, НАЙ—
НЕОБИКНОВЕНОТО ПЪТУВАНЕ

Всеки копенхагенец, разбира се, знае външния вид на
Фридриховската болница. Но тъй като тая история ще бъде прочетена
може би и от някои некопенхагенци, ние сме длъжни да й дадем тук
едно кратко описание.

Болницата е отделена от улицата с твърде висока решетка от
дебели железни пръчки. Разстоянието между тия пръчки е толкова
голямо, че както гласи мълвата, мършавите студенти медици се
промъкват нощем през тях и така успяват да ходят на гости там, дето
трябва. Разбира се, най-трудно от всичко е да си пъхнеш главата,
защото тук, както много често и в живота, щастливци излизат ония,
които имат малки глави.

И тъй, това е достатъчно за встъпление.
През тая нощ в болницата беше дежурен един млад студент, за

когото само във физически смисъл можеше да се каже, че има на
раменете си голяма глава. Валеше проливен дъжд, ала въпреки туй
младият човек трябваше да отиде в града. „Само за четвърт час —
мислеше си той, — не заслужава да се безпокои вратарят, още повече
че може да се мине през решетката.“ На пода се търкаляха забравените
от пазача галоши. Студентът дори не подозираше, че това са галошите
на Щастието. Той помисли, че в такова лошо време те могат да му
послужат, и ги обу. Сега оставаше само да се промъкне през решетката
— нещо, което никога не бе се опитвал да прави.

— Помогни ми, боже, да си мушна само главата — каза
студентът и в същия миг главата му се провря благополучно между
пръчките, макар да беше голяма. Това, разбира се, беше дело на
галошите. Оставаше още да се промъкне и тялото, но… ето че
работата излезе иначе!

— Гледай ти, колко съм дебел! — каза си студентът. — Аз
мислех, че по-трудно ще бъде да си провра главата. Не, не ще мога да
се промъкна!
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Той се опита да измъкне главата си назад, но сега и това не му се
удаваше. Шията му се движеше свободно и туй беше всичкото.
Отначало нашият студент се разсърди; сетне изпадна в пълно
отчаяние. Ето в какво ужасно положение го поставиха галошите на
Щастието! За зла участ и на ум не му идваше да помисли за своето
освобождение. Той само въртеше шията си, без да се мърда от мястото
си. Дъждът се лееше като из ведро, на улицата нямаше жива душа, а
студентът не можеше да стигне с ръка звънеца над вратата. Какво
трябваше да направи? Нещастникът съзнаваше, че трябва да чака до
сутринта, когато щяха да извикат железар, за да изпили пръчките на
решетката. Ала туй не беше лесна работа. До това време щяха да се
притекат всички момичета от съседното училище за бедни ученици,
целият матроски квартал щеше да се дигне на крак и всички щяха да
видят неговия позор. „Ух — изпъшка той. — Всичката ми кръв нахлу в
главата! Ще полудея! Да, непременно ще полудея! Ах, колко щастлив
щях да бъда, ако можех да се освободя!“

Той трябваше да каже това много по-рано. В същата минута
главата му се освободи и той се втурна назад в дежурната стая извън
себе си от току-що преживения страх, за който бяха причина галошите
на Щастието.

Ала не мислете, че с туй се свърши — не, случи се нещо още по-
лошо.

Нощта измина, измина и следният ден, а никой не идваше за
галошите.

Вечерта бе устроено литературно четене в един малък театър,
разположен на една от крайните улици на града. Театърът беше
препълнен с народ. Между посетителите се намираше и нашият
студент, който, както изглеждаше, бе забравил вече приключението от
миналата нощ. Галошите бяха пак на краката му, защото никой не ги бе
потърсил, а навън беше кално.

На сцената декламираха едно ново стихотворение: „Лелините
очила“. Очилата, за които се говореше в стихотворението, имаха това
свойство, че ако човек ги сложеше на очите си сред голямото
общество, присъствуващите му се представяха като на карти, по които
можеше да се гадае и предсказва всичко, което ще се случи през
идущата година.
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Това нещо се хареса много на нашия студент. И той сам не би се
отказал от такива очила. Защото, ако си служиш с тях както трябва,
току-виж, че си надникнал в сърцата на хората, а туй, разбира се, е
много по-интересно, отколкото да предсказваш бъдещето, което и без
това ще се узнае, когато му дойде времето. „Ето — мислеше си
студентът, — колко мъже и жени седят на първите столове! Ех, да
можех да надникна в сърцата им! Ето, в сърцето на оная дама бих
намерил навярно същински моден магазин, а при тая отсреща то е
съвсем празно, макар че би могло да се поизчисти малко. Дали биха се
намерили солидни сърчица! О, да — добави с въздишка той, — аз зная
такова едно сърце, — в него всичко е солидно, но там има вече един
господар: туй е едничкият му недостатък. Затова пък от друго място
ще се чуе: «Моля, моля, заповядайте!» Да, аз бих надникнал с
удоволствие във всички тия сърца — ще се вмъкна като малка игрива
мисъл в тях!“

За галошите това беше достатъчно. В един миг фигурата на
студента се сви и той започна най-необикновеното си пътуване по
сърцата на зрителите, които седяха на първия ред. Първото сърце, в
което попадна нашият студент, принадлежеше на една дама; ала в
първата минута нему се стори, че е попаднал в някакъв ортопедичен
институт, и то в оная стая, дето по стените са накичени гипсови
отливки от осакатени части на човешкото тяло. Разликата беше само
тая, че в института отливките се правят, когато болният постъпва там,
а тук, в сърцето на тая дама, те бяха направени след излизането на
добрите хора. Тук се пазеха грижливо отливки от физическите и
духовните недостатъци на дамата.

Студентът побърза да премине в друго женско сърце. Тоя път му
се стори, че се намира в голяма, величествена зала, където хвърчеше
белият гълъб на невинността. Тук той охотно би коленичил, но
трябваше да продължи пътуването си нататък. Той се чувствуваше
просветлен и достоен да влезе в следното светилище. Последното му
се стори като бедна стаичка, в която лежеше една болна майка. През
отворения прозорец струеше топла слънчева светлина, от малкото
дървено сандъче на покрива кимаха чудни рози, а две небесносини
птички пееха за детската радост в това врем е, когато болната майка се
молеше за своята дъщеря.
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Сетне студентът пропълзя на четири крака в една касапница,
натъпкана от горе до долу с месо. Това беше сърцето на един богат,
уважаван човек, чието име навярно беше записано в адресната книга.

Оттам той попадна в сърцето на неговата съпруга: то приличаше
на стар, по-луразвален гълъбарник. Портретът на мъжа й играеше
ролята на ветропоказател. Към тоя ветропоказател бе привързана
входната врата, която ту се отваряше, ту се затваряше, според това, на
коя страна се обръщаше съпругата.

След туй студентът се намери в една огледална зала, подобна на
оная в Розенбургския дворец. Но тук огледалата увеличаваха
предметите до невероятни размери. Посред залата седеше като някакъв
Далай Лама нищожното „аз“ на стопанина и съзерцаваше с
благоговение своето собствено величие.

После на студента се стори, че е попаднал в един тесен игленик,
пълен с остри игли. Той си помисли, че е влязъл в сърцето на някоя
стара мома, но се излъга: туй беше сърцето на един млад офицер,
накичен с орден; за него казваха, че бил „човек с ум и сърце“.

Съвсем зашеметен, нещастният студент изхвръкна най-после от
сърцето на последния зрител от първия ред. Той дълго време не
можеше да се опомни — не, всичко туй се дължеше на неговата богата
фантазия!

— Господи! — въздъхна той. — Аз сякаш наистина започнах да
се побърквам! Пък и отгоре на туй каква нетърпима горещина —
кръвта кипи в главата ми! — В тоя миг той си спомни за
приключението през миналата нощ, когато главата му се беше
заклещила между железните пръчки на решетката. „Да, ето откъде
води началото си всичко туй! — мислеше си той. — Трябва да взема
навреме мерки. В такива случаи, казват, руската баня била много
полезна. Ех, да можех да лежа сега в банята!“

И в същия миг студентът се намери в една добре затоплена баня.
Но той лежеше облечен, с обуща и галоши. От тавана капеха по лицето
му капки гореща вода.

— Ух! — извика той и скочи, за да се облее със студена вода.
Баняджията започна също тъй да вика, като видя в банята облечен
човек. Ала студентът не се смути и му пришепна на ухото:

— Хванал съм се на бас, че ще вляза тук с дрехите!
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Когато се прибра в къщи, той залепи на шията и на гърба си по
една синапова книжка, за да прогони лудостта, която го беше
обхванала.

На следната сутрин целият му гръб беше покрит с мехури: ето
какво му донесоха галошите на Щастието.
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5. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА ПИСАРЯ

В това време нощният пазач, когото читателят навярно още не е
забравил, си спомни за галошите, намерени от него на улицата и
оставени в болницата. Той отиде да ги вземе и понеже нито офицерът,
нито друг някой от живеещите в тая улица ги признаха за свои,
галошите бяха предадени в полицията.

— Също като моите! — рече един от полицейските писари, като
разглеждаше галошите и ги сравняваше със своите. — Дори очите на
обущаря не биха могли да открият някаква разлика между тях.

— Господин писарю! — каза един от служещите, който влезе в
стаята с някакви книжа. Писарят се обърна и заприказва с него, а
когато остана сам и погледна отново галошите, той не знаеше вече кои
бяха неговите: тия отляво ли или другите отдясно.

„Сигурно тия, мокрите, са мои“ — помисли той и така се излъга:
това бяха галошите на Щастието. Но нима един чиновник от
полицията не може да сбърка?

Писарят ги обу, пъхна в джоба си някакви книжа, други пък взе
под мишница. Тия книжа той трябваше да прочете в къщи и да ги
препише. Денят беше неделен, до обед имаше още дълго да се чака, а
времето беше чудесно. „Не ще бъде зле да се поразходя из
Фридрихсбергската градина“ — помисли си писарят и тръгна нататък.

Трудно би било да се намери в света по-скромен и по-прилежен
човек от нашия писар. Затова ние можем да му пожелаем от все сърце
приятна разходка: след продължителното седене в канцеларията тя ще
му бъде много полезна.

Отначало той вървеше, без да мисли за нещо, и затова на
галошите не се удаваше случай да проявят своята вълшебна сила.

В градината той срещна един познат млад поет, който му
съобщи, че на следния ден тръгва да пътешествува.

— Значи вие пак заминавате? — рече писарят. — Щастлив сте,
че се радвате на свободата си. Можете да хвръкнете, където си
поискате, не сте като нас. Нашите нозе са оковани с вериги!



50

— Да, но затова пък тия вериги ви привързват за земята, която ви
дава хляб! — възрази поетът. — Вие няма защо да се безпокоите за
утрешния ден, а когато остареете, ще получавате и пенсия.

— И все пак вие живеете по-добре! — каза писарят. — Седите си
в кабинета и си пишете стихове — какво по-голямо удоволствие от
това! Всички ви хвалят и при туй вие сте сам господар на себе си! А я
се опитайте да поседите поне веднъж в канцеларията и да дращите
ония глупави книжа.

Поетът поклати глава, писарят стори същото; всеки остана на
своето мнение и тъй се разделиха.

„Чудни хора са това поетите — мислеше писарят, — как бих
искал да бъда на негово място, да стана сам поет! Само че аз никога не
бих писал такива плачливи стихове като другите!… Какъв чуден
пролетен ден е днес, тъкмо ден за поети! Въздухът е тъй прозрачен,
облаците са тъй прекрасни, а зеленината ухае тъй омайно! Да, никога
досега не съм се чувствувал така добре, както днес.“

Забелязвате ли? Писарят стана вече поет. Да обясняваме в що се
заключава тая промяна би било безсмислено. Грешат ония, които си
въобразяват, че поетите са същества съвсем различни от другите люде.
Между последните се срещат понякога хора, много по-поетични от
мнозина признати поети. Разликата е само там, че поетът е надарен с
по-силна памет от обикновения човек: в своята памет той задържа
мисълта и чувството дотогава, докато те се въплътят ясно в думи и в
образи. Но да станеш поет от обикновен и прост човек е наистина едно
особено преображение, което не може да не се хвърли в очи и в
дадения случай.

— Какво чудно ухание! — заговори нашият писар. — То ми
напомня за теменужките на леля Лона. Да, тогава аз бях съвсем малко
момченце. Господи, колко отдавна не съм си спомнял за това време!
Добрата ми стара леля! Тя живееше хе там, при канала. У нея имаше
винаги, дори и в люта зима, някакви зелени клончета, потопени във
вода — спомням си как ухаеха нейните теменужки в това време, когато
аз допирах до замръзналото стъкло на прозореца нагрети медни
петачета, за да видя какво става на улицата. И каква чудна гледка се
откриваше тогава пред очите ми! В канала се виждаха празни,
замръзнали кораби; само грачещите врани оживяваха картината. Но
затова пък, щом подухнеше пролетният ветрец, животът се връщаше
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отново в това кътче: с песни и „ура“ хората разчупваха леда,
засмоляваха и стягаха корабите, които след туй се впущаха на път за
далечни земи. Само аз едничък останах тук и съм длъжен вечно да
седя, вечно да гния в канцеларията и да гледам как другите си вземат
паспорти за чужбина. Ето моята съдба! Да! — рече с дълбока въздишка
той и в същия миг се спря: — Наистина какво става с мен? Досега аз
никога не съм мислил и чувствувал тъй, както днес. За всичко е
виновен пролетният въздух: и тежко, и приятно ми е в едно и също
време. — Той пъхна ръка в джоба си, където лежаха книжата. — Ето,
това ще даде на мислите ми друга насока! — каза той и хвърли поглед
върху първата страница. — „Зигбрита“ — трагедия в пет действия —
прочете той. — Я, какво е това? Но туй е мой почерк! Нима аз съм
написал тая трагедия? „Интригата на булеварда или Денят на
покаянието — водевил“. Интересно, как е попаднало това у мен?
Навярно някой ми го е пъхнал в джоба! А, ето и писмо!

Писмото беше от театралната дирекция, която съобщаваше на
автора с не дотам учтиви изрази, че двете негови пиеси не струват
нищо.

— Хм! Хм! — каза писарят и седна на една пейка. Мислите му
блуждаеха, сърцето му се разнежваше. Той откъсна несъзнателно
първия цвят, който падна под ръката му, и се загледа в него. Това беше
обикновена, малка лайкучка, но за една минута тя успя да му разкаже
толкова неща, колкото професорите ботаници не казват в стотина
лекции. Тя му разказа приказката за своя произход, разказа му за
могъществото на слънчевите лъчи, които разгръщат нейните нежни
листца и я карат да ухае. В същото време пък поетът мислеше за
житейската борба, която пробужда в гърдите на човека заспалите сили.
Да, и светлината, и въздухът се грижат за цветеца, но най-ценна е
светлината. Към нея цветецът извръща постоянно глава, а когато
светлината изчезне, той свива листцата си и заспива в прегръдките на
въздуха.

— Аз дължа хубостта си на светлината! — говореше лайкучката.
— Ами без въздух можеш ли да дишаш? — шепнеше й поетът.
Недалеч от него стоеше едно момченце и пляскаше с пръчка в

една локва. Водните капки хвърчаха и падаха по зелената трева и
писарят се замисли за милионите невидими същества, които хвърчаха
ведно с капките и които се издигаха също тъй високо, както бихме се
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издигнали ние, ако ни хвърлят към облаците. И в тоя миг той пак се
усмихна, като забеляза насоката на мислите си. „Аз спя и бълнувам —
разсъждаваше той. — Чудно ми е само колко жив може да бъде сънят
понякога, когато ние все пак съзнаваме, че туй е само сън. Хубаво ще
бъде, ако утре сутринта си спомня всичко, което чувствувам сега. Аз
съм някак необикновено възбуден. Колко ясно съзнавам всичко, колко
леко се чувствувам! Уви! Аз съм уверен, че утре в паметта ми ще
останат само глупости: туй ми се е случвало неведнъж. Всички тия
умни и чудни неща, които слушаме и говорим насън, приличат на
омагьосано имане: нощем, когато го изравяме, то блести като злато, а
погледнем ли го на дневна светлина — виждаме само камъни и сухи
листа. Ах!“

Писарят въздъхна тъжно и се загледа в птичките, които
чуруликаха весело и подскачаха от клонче на клонче. „Те живеят много
по-добре от мен. Какъв чуден дар са крилете! Щастлив е тоя, който ги
притежава. Да, ако можех да се превърна в нещо такова, бих предпочел
да бъда чучулига!“

В същия миг краищата и ръкавите на сюртука му се превърнаха в
криле, палтото — в перушина, а галошите — в нокти. Той забеляза
това преображение и се разсмя наум. „Да, сега разбирам много добре,
че сънувам! Но такива глупави сънища никога не съм виждал!“ И той
хвръкна към едно дърво и запя. Ала в неговото пеене нямаше вече
поезия — той престана да бъде поет. Галошите, както и всеки, който се
отнася сериозно към работата, можеха да извършват само едно нещо, и
то само веднъж. Нашият писар пожела да стане поет и стана поет,
поиска да се превърне в птичка и се превърна в птичка, но затова пък
изгуби поетичния си дар.

„Това не е лошо — помисли си той. — Денем аз седя в
канцеларията пред дебелите вързопи с книжа, а нощем сънувам, че
летя като чучулига из Фридрихсбергската градина. Наистина от туй би
могло да излезе цяла народна комедия.“

Той се спусна на тревата, позавъртя глава и почука с човката си
крехките тревици, които му се сториха сега също тъй дълги както
клоните на североафриканските палми.

Изведнъж наоколо му стана тъмно като нощ — някакво ужасно
чудовище, както му се стори, се спусна върху него: едно момченце го
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беше захлупило с шапката си. Под шапката се пъхна една ръка и хвана
писаря за опашката и за крилете тъй здраво, че той запищя:

— Ах, ти лошо дете! Не виждаш ли, че аз съм полицейски писар!
Ала момченцето чу само едно жално: „Пип! Пип!“, удари

птичката по човката и я взе със себе си.
В алеята то срещна двама ученици — от горния клас на

обществото, но по успех и умствени способности — от най-долния
клас. Те купиха птичката за осем скилинга[1] и тъй нашият писар се
върна отново в града и попадна у едно семейство, което живееше на
Готска улица.

„Добре, че всичко туй е само сън — мислеше писарят. — Иначе
аз наистина бих се разсърдил не на шега! Разбира се, това
преображение аз дължа на моето поетично чувство Ала все пак туй е
твърде неприятна история, особено когато попаднеш в ръцете на
хлапета. Интересно е да се знае как ще свърши всичко това.“

Момчетата го занесоха в богато наредена стая, където ги
посрещна една дебела засмяна жена. Ала тя не се зарадва много на
простата полска птичка, макар че позволи да я сложат в празната
клетка, която стоеше на прозореца.

— Днес тя може да остане тук. Може би папагалчето ще й се
радва! — рече жената и се усмихна на големия зелен папагал, който се
люлееше важно на халката в своята великолепна метална клетка. —
Днес е рожденият ден на папагалчето — добави наивно жената — и
тая малка полска птичка е дошла да го поздрави.

Папагалът не отговори нито дума. Той продължаваше да се
люлее върху халката. Затова пък в стаята зачурулика едно хубаво
канарче, донесено през това лято от неговата топла, ухаеща родина.

— Ух, какъв пискун! — извика жената и метна върху клетката
една бяла носна кърпичка.

— Пип! Пип! Какъв ужасен сняг заваля! — въздъхна канарчето и
млъкна. Писарят, или както го нарече жената, полската птичка, бе
затворен в клетката, която стоеше до клетката на канарчето и недалеч
от папагала. Едничкото нещо, което папагалът можеше да бъбре на
човешки език и което понякога звучеше много смешно, бяха думите:
„Не, нека бъдем най-сетне хора!“ Всичко останало, което той крещеше,
беше също тъй неразбрано, както и чуруликането на канарчето.
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Неразбрано за хората, но не и за писаря, който сега беше сам птичка и
разбираше отлично своите събратя.

— Аз хвърчех под сянката на зелени палми и цъфтящи бадемови
дървета! — пееше канарчето. — Аз хвърчех с братята и сестрите си
над чудни цветя и над огледално бистри езера. Аз виждах как в
глъбините им се люлеят растения. Там има прекрасни папагали, които
умеят да разказват смешни приказки.

— Туй са били все диви птици! — отвърна папагалът. — Без
всякакво образование… Не, нека бъдем най-сетне хора! Но ти защо не
се смееш? Ако госпожата и всички нейни гости се смеят при тия думи,
струва ми се, че и ти би могла да се посмееш! Голям недостатък е да не
умееш да цениш онова, което е смешно. Не, нека бъдем най-сетне
хора!

— Ах! — продължаваше канарчето. — Помниш ли прекрасните
момичета, които танцуваха под сянката на обсипаните с цвят дървета?
Помниш ли сладките плодове и прохладния сок на дивите растения?

— О, да! — отвърна папагалът. — Но тук ми е още по-добре.
Имам си хубава храна и се чувствувам като у дома си. Аз зная, че съм
умна глава и туй ми е достатъчно. Не, нека бъдем най-сетне хора! Ти,
както се изразяват хората, си поетична натура, аз пък имам основни
познания и при това съм остроумен. Ти си гениална, но ти липсва
разсъдък. Издигнеш си гласа и почнеш да вземаш високи ноти и току
виж, захлупили те с кърпа. С мене туй никога не се случва — аз съм
им по-скъп. Моята човка внушава почит у всички и езикът ми е остър.
Не, нека бъдем най-сетне хора!

— О, моя топла, цъфтяща родино! — пееше канарчето. — Аз ще
пея за твоите тъмнозелени гори, за твоите тихи заливи, дето клоните се
целуват в прозрачната вода, аз ще пея за радостта на моите прекрасни
братя и сестри, останали там, дето растат великолепните кактуси!

— Я остави, моля ти се, тоя плачлив тон! — рече папагалът. —
По-добре измисли нещо весело, та да се посмеем. Смехът е признак на
висше умствено развитие. Смее ли се някога кучето или конят? Не, те
могат само да плачат. Смехът изобщо е присъщ само на човека. Ха, ха,
ха! — разкиска се папагалът и изтърси своята любима шега: — Не,
нека бъдем най-сетне хора!

— Клета сива северна птичко! — каза канарчето на чучулигата.
— И ти си попаднала в плен! В твоите гори наистина е студено, но все
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пак там си била свободна. Бягай оттук! Виж, те са забравили да те
заключат.

Писарят се покори несъзнателно, изхвръкна из клетката и седна
върху нея. В същия миг през полуотворената врата се промъкна от
съседната стая една котка със зелени искрящи очи и се хвърли върху
него. Канарчето запърха из клетката, папагалът запляска с криле и
закрещя:

— Не, нека бъдем най-сетне хора!
Смъртен ужас обзе нашия писар, той изхвръкна от прозореца и

се понесе над покривите на къщите. Най-сетне умората го надви и той
се спусна върху покрива на една къща, за да си отдъхне.

Съседното здание му се стори познато. Единият прозорец беше
отворен, той влезе през него и се намери в собствената си стая. Там
писарят кацна на масата.

— Не, нека бъдем най-сетне хора! — повтори той неволно
думите на папагала и в същия миг се превърна отново в писар, само че
сега седеше на масата. — Боже господи! — извика той. — Как ли съм
попаднал тук, и то заспал? И какви неспокойни сънища сънувах. Ама
че глупава история!

[1] Скилинг — стара датска монета ↑
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6. НАЙ-ДОБРОТО, КОЕТО НАПРАВИХА
ГАЛОШИТЕ

На следния ден рано сутринта, когато писарят лежеше още в
постелята, някой похлопа на вратата му. Беше неговият съсед от
същата къща — един млад богослов.

— Заеми ми твоите галоши! — каза той, като влезе в стаята. — В
градината е много мокро, но слънцето свети великолепно: иска ми се
да изпуша една лула на чист въздух.

Той обу галошите и слезе в градината, която имаше само две
дървета: една ябълка и една слива. Но в големите градове дори и
такава малка градинка се смята за голям разкош.

Богословът се разхождаше напред-назад по пътеката. Беше едва
шест часът. Откъм улицата долетяха звуците на пощенския рог.

— Ах, колко хубаво е да пътуваш! — извика той. — Да, това е
най-голямата наслада в живота! Това е заветната цел на моите
стремежи. Само тогава би стихнала тревогата, която чувствувам вечно
в гърдите си… Но затуй трябва да пътувам далече, далече! Да видя
чудната Швейцария, Италия…

Да, добре, че галошите не обичаха да се бавят, иначе той би
отишъл много далече — и за себе си, и за нас. И тъй той вече пътуваше
из Швейцария, затворен в пощенската кола заедно с осем други
пътници. Главата го болеше, болеше го и гърбът, а нозете му, стиснати
в ботушите, бяха отекли. Той се намираше в състояние средно между
сън и бдение. В десния му джоб лежеше една полица, в левия —
паспорт, а в малката кожена торбичка на гърдите му бяха зашити
няколко златни монети; затвореше ли в полудрямка очи, струваше му
се, че изгубва някоя от тия скъпоценности: по гърба му полазваха
тръпки и ръката му описваше триъгълник между двата джоба и
гърдите, за да се увери, че съкровищата му стоят непокътнати. Над
богослова в мрежата се люшкаха чадъри, бастуни и шапки, които му
пречеха да се любува на хубавите местности. От време на време той
виждаше по нещо и тогава сърцето му тананикаше четиристишието,
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което някога бе пял в Швейцария един познат нам поет, но което и
досега още не е напечатано:

Величествена, мрачна и сурова беше околната природа.
Грамадните борови гори изглеждаха като храсталаци по високите
скали, чиито върхове се губеха в облаците. Заваля сняг, задуха студен
вятър.

— Ах! — въздъхна нашият богослов. — Как бих желал да бъда
от другата страна на Алпите! Сега там е лято — там ще получа пари
срещу тая полица. От страх да я не загубя, аз не мога да се любувам
спокойно на хубостите на Швейцария. Ах, да бях сега на другата
страна на Алпите!

И той се намери от другата страна на Алпите, в средата на
Италия, между Флоренция и Рим. При светлината на залязващото
слънце Трезименското езеро блестеше като разтопено злато между
тъмносините планини. Тук, където някога Анибал бе разбил
Фламиний, сега се виеха кротко лози и вплитаха зелените си пръсти
една в друга. Прекрасни полуголи деца пасяха черни като катран свине
под сянката на цъфнали лаврови дървета, растящи край пътя. Ако ние
бихме могли да предадем с багри тая картина, тогава всички биха
извикали: „Чудна Италия!“ Ала нито нашият богослов, нито неговите
спътници в пощенската кола говореха това.

Из въздуха бръмчеха отровни мухи и комари. Напразно
пътниците се бранеха с миртови клончета: насекомите ги хапеха
немилостиво. Лицата на всички бяха подпухнали от тяхното хапане.
Бедните коне влачеха с мъка нозете си — мухите се лепяха на рояци по
тях. Понякога коларят слизаше от капрата и пъдеше насекомите, ала
туй облекчаваше само за миг нещастните животни. Но ето че слънцето
залезе и леден вятър облъхна пътниците. Туй беше твърде неприятно,
но затова пък облаците и планините се окъпаха в ония блестящи
зеленикави багри, каквито виждаме в някои от картините на старите

Да, хубаво е тук! Величественият Монблан
израства като призрак в далнините!
За мен щастливи щяха да са дните,
но джобът ми, уви… е както винаги съдран!
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майстори и които се струват неестествени на оногова, комуто не се е
случвало да наблюдава сам на юг тая игра на слънчевата светлина.
Гледката беше чудна, но… стомахът беше празен, тялото беше
отпаднало и жадуваше само за легло. Ще стигнем ли скоро до някоя
странноприемница? Ето въпроса, който занимаваше пътниците много
повече, отколкото хубостта на околната природа.

Пътят минаваше през маслинена гора и на богослова се
струваше, че пътува в родината си между възлести върби. Най-сетне
пътниците стигнаха до една усамотена странноприемница, пред чиято
врата се бяха разположили десетина сакати просяци. Най-бодрият от
тях изглеждаше „най-старият син на глада, достигнал пълнолетие“ —
останалите бяха или слепи, или с изсъхнали нозе и затова пълзяха на
ръце, или пък с осакатени ръце без пръсти. Парцалите по телата им
говореха за нечувана бедност.

— Подарете нещичко, милостиви господа! — пищяха те, като
излагаха на показ осакатените си крайници.

Самата стопанка на странноприемницата посрещна гостите боса,
с разчорлени коси, облечена в мръсна блуза. Вратите бяха привързани
за рамките с тънки каиши; подът на общата, стая беше от каменни
плочи и тук-там по него зееха дупки. По тавана бяха нависнали
прилепи, а пък въздухът…

— Сложете ни трапезата долу, в яхъра! — каза един от
пътниците. — Там поне знаеш какво дишаш!

Разтвориха прозорците, за да влезе малко чист въздух, ала по-
бързо от въздуха се промъкнаха вътре изсъхнали ръце и вечният вой:

— Подарете нещичко, милостиви господа!
Всички стени бяха покрити с надписи; половината от тях не

говореха никак в полза на хубавата Италия.
Поднесоха обяд. Супата беше чиста водица, подправена с пипер

и с горчив зехтин, който играеше главна роля и в салатата. Най-
хубавото ястие бяха развалени яйца и печени петльови гребени. Дори
виното имаше особен вкус и приличаше много на лекарство.

През нощта запречиха вратата с куфари и с друг багаж. Един от
пътниците остана да варди, другите легнаха да спят. Пазеше нашият
богослов. О, колко задушно беше вътре! Горещината измъчваше
хората, комарите бръмчеха и хапеха, просяците охкаха насън.
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„Да, хубаво е да пътуваш! — мислеше си богословът. — Само че
без тяло. Да би могло то да лежи на едно място, а пък душата да
пътува, дето си иска. Тогава пътуването би било наистина приятно.
Където и да ида, все нещо ми липсва, навсякъде жадувам за нещо по-
хубаво. Да, нещо по-хубаво, най-хубавото на света! Но де е то и в
какво се крие? Всъщност аз зная много добре какво искам: аз искам да
достигна блажената цел на земното съществуване.“

Едва изрече той това и се намери пак в родината си — в къщата,
дето живееше. Дългите бели завеси на прозорците бяха спуснати,
посред стаята стоеше черен ковчег, а в ковчега лежеше сам той, унесен
в смъртен сън. Неговото желание бе изпълнено: тялото почиваше, а
душата странствуваше… „Никой не може да се нарече щастлив, докато
не влезе в гроба“ — е казал Соломон и думите му се потвърдиха и тоя
път.

Всеки мъртвец е сфинкс на безсмъртието. И тоя сфинкс в черния
ковчег говореше същото, което живият човек бе написал:

В стаята влязоха две жени. Ние познаваме и двете: феята Скръб
и пратеницата на Щастието. Те се наведоха над мъртвеца.

— Е — рече Скръбта, — виждаш ли какво щастие донесоха
твоите галоши на хората!

— Поне на тоя, който почива тук, те донесоха трайно щастие! —
отвърна пратеницата на Щастието.

— О, не — каза Скръбта. — Той преди време напусна света.
Неговите духовни сили не бяха развити и закрепнали. Аз ще му
направя благодеяние.

О, смърт всесилна, мълчалива,
гробове зеят в твоя път!
Ръката твоя костелива
на прах превръща нашта плът.
Нима и мисълта ни ясна,
която граници не знай,
ведно с плътта ни ще угасне
и ще намери своя край?
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И тя сне галошите от нозете му. В тоя миг смъртният сън се
прекъсна, мъртвецът оживя и стана. Скръбта изчезна, а ведно с нея
изчезнаха и галошите. Навярно тя ги сметна за своя собственост.
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СТАРАТА КЪЩА

Ей там, в края на улицата, се издигаше стара, много стара къща.
Тя беше на около триста години — за това свидетелствуваше надписът,
изрязан върху лицето на къщата, сред лалета и хмелни клончета. Там
можеше да се прочете и цяло едно стихотворение, написано със
старинни букви, а над прозорците бяха изрязани в дървото най-
различни глави с разкривени образи. Горният кат на къщата се
издаваше доста напред над долния, а под самия покрив имаше
водосточна тръба с глава на змей. Дъждовната вода трябваше да тече
из устата на змея, ала изтичаше из корема му, защото тръбата беше
пробита.

Всички други къщи по тая улица бяха съвсем нови и чисти, с
големи прозорци и с гладки стени. Самият им вид показваше, че те не
искаха да имат нищо общо със старата къща. Навярно те си мислеха:
„Дълго ли още ще стърчи тя за срам на цялата улица? Тя се издава тъй
много напред, че закрива гледката от нашите прозорци. А пък стълбата
й! Тя е широка като стълба на палат и висока като стълба на
камбанария. Железните й решетки напомнят вход на гробница, а
бакърените главички по тях… не, туй е истинско безобразие!“

Точно срещу старата къща също се издигаха нови хубави къщи и
те бяха на еднакво мнение с другите. Ала на прозореца на една от тия
къщи седеше малко момченце със сочни, румени бузички и с ясни,
светли очички. На него му харесваше много старата къща — както на
слънчева светлина, така и при лунно сияние. Момченцето можеше да
седи дълго на прозореца, да гледа стената с разкъртената мазилка и да
си представя най-чудновати картини от миналото, когато улицата е
имала съвсем друг вид: с широки стълби пред къщите, с корнизи и с
островърхи покриви. То виждаше войници с копия в ръцете и
водосточни тръби като дракони и крилати змейове… Да, тая къща
заслужаваше дълго да я гледа човек! В нея живееше един старец, който
носеше кожени панталони до коленете, дълго палто с големи медни
копчета и перука — истинска, хубава перука! Всяка сутрин при него
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идваше друг старец, който чистеше стаята му и изпълняваше неговите
поръчки. През останалото време на деня старият господин биваше
съвсем сам в старата къща. Понякога той отиваше до прозореца и
поглеждаше на улицата. Тогава момченцето му кимаше с глава,
старецът му отвръщаше и по тоя начин те се запознаха и сприятелиха,
макар че не бяха разменили нито дума помежду си.

Веднъж момченцето чу как неговите родители казаха:
— Добре би живял нашият стар съсед, ако не беше тъй самотен!
На следния неделен ден момченцето загъна нещо в хартия,

излезе на улицата и спря слугата на стареца, който минаваше в това
време край него.

— Слушай! — каза му то. — Занеси, моля ти се, това на стария
господин отсреща. Аз имам два оловни войника — ето тук е единият.
Дай му го, за да не бъде тъй самотен.

Старият слуга кимна радостно с глава и занесе оловния войник в
старата къща. После същият слуга отиде при момченцето и го запита
дали желае да дойде на гости у стареца. Родителите позволиха и
момченцето отиде у съседа.

Медните главички по оградата на стълбата блестяха по-силно от
друг път. Изглеждаше, че те бяха отново излъскани в чест на госта.
Тръбачите пък, изрязани върху вратата между лалетата, сякаш свиреха
с всичка сила: бузите им бяха издути повече, отколкото по-рано. Да, те
тръбяха: „Тра-та-та-та… малкото момченце иде… Тра-та-та-та!“ И
след това вратата се отвори. Коридорите бяха украсени със старинни
портрети на рицари в железни брони и на дами в копринени рокли.
Броните дрънкаха, копринените рокли шумяха. Сетне се откри и
стълбата. Отначало тя водеше нагоре, после се извиваше малко надолу
и най-сетне излизаше на един балкон, който наистина не се крепеше
вече много здраво. По него се виждаха големи дупки и дълги
цепнатини, ала из тях се промушваха листа и трева, защото целият
балкон, дворът и стените бяха обрасли в такава гъста зеленина, та
изглеждаше, че човек се намира в градина. Тук имаше старинни
саксии, украсени с глинени глави и с магарешки уши също от глина.
Цветята в тях растяха на пълна свобода. В една саксия растеше
карамфил. Той беше пуснал зелени стръкчета на всички страни и
сякаш говореше съвсем ясно: „Ветрецът ме милва, слънцето ме целува
и ми обещава за неделя мъничко цветче — мъничко цветче за неделя!“
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Сетне те влязоха в една стая, чиито стени бяха покрити със
свинска кожа, а върху кожата бяха отпечатани златни цветя.

„Позлатата се изтрива, свинската кожа остава“ — говореха
стените. В тая стая имаше столове с високи облегала, с резба и с
дръжки от двете страни. „Седнете! — говореха те. — Ох, нещо пращи
в нас! Сега и ние ще заболеем от ревматизъм като стария шкаф!
Ревматизъм в гърба, о-ох!“

И след това малкото момченце влезе в стаята, където седеше
старецът.

— Благодаря ти за оловния войник, малки приятелю, благодаря
ти и за това, че дойде при мен — рече старецът.

— Благодарим, благодарим! — казваха всички мебели. Тук
имаше толкова столове, маси и канапета, че те си пречеха едни на
други, когато искаха да погледнат момченцето.

Върху стената висеше портрет на хубава млада жена с весело
лице, но със старомодна прическа и рокля: косите й бяха напудрени, а
роклята й бе надиплена на безброй гънки. Тя не изказа благодарност,
ала с кротките си очи погледна ласкаво малкото момченце, което
попита веднага стареца:

— Отде си взел тази картина?
— От дюкянчето на вехтошаря — отвърна старецът. — Той има

много такива портрети, на които никой не обръща внимание, защото
изобразените по тях хора са отдавна измрели и погребани. Ето и тая
жена е умряла преди петдесет години, но някога аз я познавах Под
портрета висеше китка от увехнали цветя. Навярно и те бяха на
петдесет години, защото изглеждаха много стари. А махалото на
големия часовник се клатеше напред назад, стрелките се въртяха и
всичко в стаята ставаше от минута на минута по-старо, без някой да
забележи това.

— У дома казват — рече момченцето, — че ти си много самотен.
— О — отвърна старецът, — старите спомени ме посещават

постоянно и с тях идват при мене толкова познати лица и образи!… А
ето че сега дойде и ти! Не, аз си живея много добре!

И след това той сне от полицата книжка с картинки. Тук бяха
изобразени дълги процесии, най-чудновати коли, каквито днес не се
срещат, войници, приличащи на момчета от карти за игра, и граждани
с развети знамена. На знамето на шивачите беше нарисувана ножица,
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придържана от два лъва. Обущарите имаха знаме без обуща, но затова
пък там бе изрисуван двуглав орел, защото обущарите правят всичко в
чифтове. Да, много забавна беше тая книжка.

Старецът отиде в другата стая, за да вземе сладко, ябълки и
орехи. Наистина в тая стара къща човек се чувствуваше много добре.

— Аз не мога да остана тук — рече оловното войниче, което
стоеше върху сандъка. — Тук е тъй пусто и тъй тъжно! Когато
свикнеш със семейния живот, такава самота е просто непоносима. Аз
нямам сили за това. Дните са ужасно дълги, а нощите нямат край. Тук
не е като у вас, където твоите родители си приказват весело, а вие,
децата, дигате шум до бога. Колко пусто е тук при стареца! Може би ти
мислиш, че някой го целува, че го милва или че му прави елха за Нова
година? Много се лъжеш. Него го чака само гробът!… Не, аз наистина
не мога да изтърпя такъв живот.

— Ти не трябва да си представяш всичко тъй лошо — отвърна
малкото момченце. — Според мен, в тая къща се живее чудесно, а
освен това старите спомени довеждат тук толкова познати гости.

— Но аз не ги виждам и не ги познавам — каза оловното
войниче. — Аз не мога да остава тук!

— Ти трябва да останеш! — заповяда момченцето.
В тая минута старецът влезе с весела усмивка в стаята, донесе

чудесно сладко, ябълки и орехи. И тогава момченцето престана да
мисли за оловното войниче.

Доволно и щастливо се върна то у дома си. Минаваха дни и
седмици, а от старата къща пращаха поздрави на момченцето и то
изпращаше поздрави на стопанина на старата къща. След туй
момченцето отиде отново на гости у стареца.

Тръбачите върху вратата затръбиха пак: „Тра-та-та! Малкото
момченце дойде! Тра-та-та!“ И мечовете, и броните на старите
рицарски портрети дрънкаха, копринените рокли шумяха, свинската
кожа говореше, а старите столове скърцаха и пъшкаха от ревматизма в
гърба си: „Ох!“ Всичко беше досущ еднакво, както първия път, защото
в старата къща часовете и дните с нищо не се различаваха помежду си.

— Не, аз не мога да остана повече тук! — каза оловното
войниче. — Аз плаках с оловни сълзи. Тук е много тъжно! По-добре е
да отида на война и да загубя там ръцете и краката си. Все пак ще има
някаква промяна. Сега аз зная какво нещо са спомените, които водят
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със себе си познати хора. Те посетиха и мен и, повярвай ми, туй беше
приятно само в началото. Но накрая те ме доведоха дотам, че аз
насмалко щях да се хвърля от сандъка. Аз видях теб и близките ти тъй
ясно, сякаш вие бяхте наистина тук. Стори ми се, че беше пак неделна
утрин и вие, децата, стоите в трапезарията. Татко ви и майка ви бяха
също при вас. Изведнъж вратата се отвори и в стаята влезе
двегодишната ви сестричка Мария, която започва веднага да танцува,
щом чуе музика или пеене. И сега тя започна да повдига крачетата си и
да играе, без да може да попадне в такта, защото вие пеехте много
бавно. Отначало тя застана на един крак и изпъна главичката си
напред, сетне застана на другия и пак изпъна главичката, ала танцът не
вървеше. Вие всички бяхте много сериозни и аз не можах да се удържа,
разкисках се и паднах на масата. На челото си още имам подутина, но
тъй ми се и падаше. Всичко туй и още много други неща, които съм
виждал, слушал и преживял във вашето семейство, изпъкват сега пред
очите ми. Ето какво нещо са спомените… Кажи ми, пеете ли вие още в
неделни дни? Разкажи ми нещичко за мъничката Мария. Ами как
живее моят приятел, другият оловен войник? Ето туй се казва
щастливец!… Не, аз не мога да остана повече тук!

— Ти си подарен и трябва да останеш! — каза момченцето. —
Мигар не можеш да разбереш това?

В тоя миг влезе старецът с едно сандъче, в което имаше най-
различни предмети: кутийки, шишенца, стари карти за игра — големи
и позлатени, каквито днес няма. Старецът показа на госта си още
много други сандъчета и чекмеджета, а сетне отвори и старото пиано,
на чийто капак отвътре бе изрисуван пейзаж. Под пръстите на стареца
пианото издаваше глухи, трептящи звуци и сам той започна да пее тихо
някаква тъжна песничка.

— Тая песен пееше някога тя! — каза той, като посочи портрета,
купен от вехтошаря. И очите на стареца блестяха.

— Искам да отида на война! Искам да отида на война! —
закрещя изведнъж оловното войниче и се хвърли на пода.

Но къде потъна то? Търси го и старецът, търси го и момченцето
— никъде го нямаше.

— Ще го намеря после — рече домакинът. Но той не можа да го
намери, защото подът имаше много дупки и цепнатини. Оловното
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войниче бе паднало в една от тях и остана да лежи там като в отворен
гроб.

Вечерта малкото момченце се върна в къщи. Мина тая седмица,
минаха и много други седмици. Настъпи зима. Прозорците замръзнаха
и момченцето трябваше да дъха по стъклата им, за да гледа през
разтопената дупчица старата къща. Всички нейни извивки и надписи
по стените бяха покрити със сняг, дори стълбата беше цяла заснежена,
сякаш в къщата не живееше никой. И в нея наистина нямаше никой:
старецът бе умрял.

Привечер пред вратата на къщата спря погребална кола, в която
сложиха ковчега, и старецът замина за семейната гробница извън
града. Никой не вървеше след колата, защото всички приятели на
покойника бяха отдавна измрели. Само малкото момченце изпрати
подире й една въздушна целувка.

След няколко дни в старата къща обявиха разпродажба и
момченцето видя от прозореца си как изнесоха старите портрети с
рицарите и дамите, саксиите с дългите уши, старите столове и
шкафове. Всички тия неща попаднаха у разни хора. Портретът на
хубавата жена, купен от вехтошаря, се върна пак в дюкянчето му и си
остана там, защото никой вече не си спомняше за жената и никой
нямаше нужда от тоя портрет.

През пролетта бе срината и старата къща като никому ненужна
вехтория. От улицата можеше да се надникне право в стаята, дето
кожената обвивка по стените висеше на парцали, а буйната зеленина
на балкона продължаваше да обгръща съборените греди. След това
мястото, дето се намираше старата къща, бе грижливо разчистено.

— Отдавна трябваше да стане това! — казаха съседните къщи.
Минаха много години и на улицата се издигна нова великолепна

къща — с големи прозорци и с бели, гладки стени. А на мястото на
старата къща се раззелени градинка с желязна ограда и с желязна
вратичка. Тя беше много хубава. Минувачите се спираха и надничаха
през оградата. Врабчетата кацаха на рояци по дивата лоза, чуруликаха
силно и си разправяха разни истории — но не за старата къща. Те не я
помнеха вече, защото оттогава бяха минали много години — толкова
много, че малкото момче успя да стане възрастен човек и при това
такъв хубавец, че неговите родители не можеха да му се нарадват. Той
се ожени и се премести веднага с жена си в новата къща с градинката.
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Той стоеше до своята жена и я гледаше как посажда в земята едно
хубаво полско цвете и затиска рохкавата пръст с ръката си.

— Ах! Какво е това? — извика тя изведнъж, като се убоде. Из
меката земя стърчеше нещо остро. Туй беше — ха сега познайте! — да,
туй беше оловното войниче, същото онова войниче, което се беше
изгубило в стаята на стареца и дълго се бе търкаляло между чакъла и
сгурията. То бе прекарало много години в земята.

И младата жена избърса войничето най-напред с един зелен лист,
сетне с тънката си носна кърпичка. И оловното войниче се почувствува
тъй, като че бе отворило очи след дълъг припадък.

— Покажи ми го! — рече младият човек и поклати усмихнат
глава. — Невъзможно е да бъде същото. Но то ми спомня историята за
едно оловно войниче от дните на моето детинство.

И той разправи на жена си за старата къща, за стареца и за
войничето, което бе изпратил на стареца, за да не бъде тъй самотен. И
неговият разказ беше тъй жив, че в очите на младата жена блеснаха
сълзи.

— А може пък туй да е същото оловно войниче — каза тя. — Аз
ще го запазя като спомен за всичко, което ми разправи. Но ти трябва да
ми покажеш гроба на стареца.

— Да, ако го знаех къде е! — отвърна младият човек. — Никой
не знае тоя гроб. Всички приятели на стареца бяха измрели и никой не
се погрижи за гроба му. А аз бях тогава съвсем малко дете.

— О, колко страшно е да бъдеш толкова самотен! — въздъхна тя.
— Да, страшно е — рече оловното войниче, — но затова пък е

много хубаво, когато не си забравен!
— Много е хубаво! — разнесе се някакъв глас наблизо; ала само

оловното войниче разбра, че тия думи изрече парчето кожа от
някогашната стена на старата къща. Всичката позлата по него се беше
изтрила и самата кожа бе заприличала на топка влажна земя, ала все
пак тя си имаше свое мнение, което изказа гласно:

— Позлатата се изтрива, свинската кожа остава.
Но оловното войниче не вярваше това.
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ОВЧАРКАТА И КОМИНОЧИСТАЧЪТ

Виждали ли сте някога някой стар, съвсем стар шкаф, почернял
от времето и целият покрит с резба във вид на разни кръгове, цветя и
листа? Точно такъв шкаф имаше в една стая. Той беше останал
наследство от прабабата и беше покрит от горе до долу с резба — рози,
лалета и най-чудновати кръгове, из които се протягаха малки глави на
елени с клонести рога. В средата на шкафа пък беше изрязано цяло
едно човече. Никой не можеше да гледа човечето, без да се смее,
защото и то се смееше или по-право — зъбеше се, а туй съвсем не
беше вече смях. Това чудно човече имаше кози нозе, малки рогчета на
челото и дълга брада. Децата, които играеха в стаята, го наричаха
„главен командир генерал Козя Нога“. Трудно беше да се изговори
такова име, но то прилягаше много на човечето, което беше изрязано
майсторски върху шкафа.

И тъй, господин Козя Нога гледаше вечно към масичката под
огледалото, дето стоеше една малка, чудно хубава овчарка от порцелан.
Нейните обувки бяха позлатени, рокличката й — малко подигната и
украсена с алена роза, на главата си имаше златна шапчица, а в ръката
си държеше овчарска тояжка. Тя беше прекрасна! Редом с нея стоеше
малък коминочистач, но майсторът можеше да направи от него и княз,
защото това му беше все едно.

Коминочистачът държеше нежно в ръцете си своята стълбичка.
Лицето му беше бяло, а бузите — розови, също като на момиче, и тук
имаше малка грешка: лицето му трябваше да бъде черно като на
коминочистач. Той стоеше съвсем близо до овчарката. Тъй ги бяха
поставили, тъй си стояха двамата. И както си стояха — сгодиха се. Те
бяха точно един за друг: и двамата млади, и двамата от еднакъв
порцелан, и двамата еднакво трошливи.

На масичката под огледалото имаше още една кукла, три пъти
по-голяма от тях. Това беше един стар китаец, който можеше да кима с
глава. Той бе направен също от порцелан и разправяше, че бил дядо на
малката овчарка, което, разбира се, не можеше да се провери. Той
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уверяваше, че има власт над нея и затова кимаше с глава на главния
командир генерал Козя Нога, който искаше да се ожени за овчарката.

— Гледай само какъв мъж ще си имаш! — казваше старият
китаец на овчарката. — Аз мисля дори, че той е от червено дърво. Той
ще те направи главна командир-генералша. Той има цял шкаф със
сребро и още много чудни неща в тайните чекмедженца.

— Не искам да отида в тъмния шкаф! — казваше овчарката. —
Разправят, че той имал там единайсет порцеланови жени!

— Тогава ти ще бъдеш дванайсетата! — отвърна китаецът. — Тая
нощ, щом скръцне старият шкаф, ние ще отпразнуваме вашата сватба.
Да, това е самата истина, както е истина, че аз съм китаец!

В същия миг той кимна с глава и заспа.
А овчарката плачеше и гледаше своя годеник.
— Моля те от все сърце! — каза тя. — Да бягаме, накъдето ни

видят очите! Тук не можем да останем повече!
— Твоите желания са и мои! — отвърна коминочистачът. —

Тогава да тръгнем веднага! Аз мисля, че ще мога да те храня със
занаята си!

— Да слезем само веднъж от масичката! — каза тя. — Аз не ще
се успокоя, докато не бъдем далеч, далеч оттук!

Коминочистачът я утешаваше, сочеше й на кой ръб и на коя
позлатена извивка да стъпи тя с крачето си. Неговата стълбичка им
свърши не малко работа. Така те слязоха благополучно на земята. Но
като погледнаха към стария шкаф, те забелязаха, че се дига страшна
тревога. Всички елени от резбата на шкафа протягаха напред рогатите
си глави и въртяха дългите си шии. Главният командир генерал Козя
Нога подскочи високо и закрещя към стария китаец:

— Бягат! Бягат!
Годениците се изплашиха и побързаха да се мушнат в

чекмедженцето под прозореца.
Там имаше три-четири тестета карти за игра и един малък

куклен театър. На сцената на тоя куклен театър се даваше пиеса и
всички дами — купи, кара, пики и спатии — седяха на първия ред и си
вееха с ветрила, а зад тях стояха момчетата и се мъчеха да покажат, че
са с две глави — както всички карти. Пиесата представяше двама
влюбени, които не искаха да се разделят. Овчарката заплака: ето това
беше досущ тяхната тъжна история.
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— Не мога да гледам това! — извика тя. — Да бягаме оттук!
Но когато се намериха отново на пода, те видяха Стария китаец,

който се беше събудил и се клатеше цял ту насам, ту натам, а вътре в
корема му подскачаше едно оловно топче.

— Ах, старият китаец иде! — закрещя овчарката и се отпусна,
убита от скръб, на порцелановите си колене.

— Чакай, хрумна ми нещо! — каза коминочистачът. — Виждаш
ли там, в ъгъла, голямата ваза с благоуханните треви и цветя! Да
влезем в нея! Ще легнем сред розите и лавандата и ако китаецът дойде
при нас, ще му посипем сол в очите!

— Не, туй не ще помогне! — отвърна овчарката. — Аз зная, че
някога китаецът беше сгоден за вазата, а пословицата казва, че старата
любов не ръждясва. Не, на нас не ни остава нищо друго, освен да
тръгнем по белия свят, пък каквото ще да става!

— Имаш ли достатъчно смелост, за да вървиш навсякъде с мен?
— попита коминочистачът. — Помислила ли си колко голям е светът?
Знаеш ли, че после ние не можем да се върнем назад?

— Да, да! — отвърна тя. Коминочистачът я изгледа вторачено и
каза:

— Моят път минава през комина! Имаш ли смелостта да скочиш
с мен в печката и да се покатериш през комина? Там аз зная вече какво
да правя. Ние ще се изкачим тъй високо, че никой не ще може да ни
стигне. На самия връх има една дупка, през която ще излезем на белия
свят.

И той заведе овчарката при вратата на печката.
— У, колко е черно вътре! — каза тя, но все пак се покатери след

него в печката и влезе в комина, където беше тъмно като нощ.
— Ето ние сме вече в комина! — каза коминочистачът. — Виж,

виж каква чудна звездичка свети точно над нас!
И наистина на небето светеше една звезда, като че искаше да им

показва пътя. А те се катереха все по-нагоре и по-нагоре. Пътят беше
ужасен, но коминочистачът придържаше овчарката и й сочеше къде да
сложи порцелановите си крачета. Най-сетне те стигнаха върха на
комина и седнаха отгоре, защото бяха много уморени.

Високо над тях блестеше ясното звездно небе, а долу стърчаха
покривите на къщите. От тая височина се откриваше безкрайна шир
пред очите им. Бедната овчарка не мислеше, че светът е толкова голям.
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Тя облегна глава на рамото на коминочистача и заплака горчиво,
а сълзите покапаха по гърдите й и измиха всичката позлата на нейния
пояс.

— Не, това е твърде много! — каза тя. — Светът е много голям!
О, ако можех да се върна отново долу, на масичката пред огледалото!
Да, аз не ще се успокоя, докато не се върна там. Аз тръгнах след теб,
където очите ми видят, сега пък, ако ти ме обичаш, върни ме пак назад!

Коминочистачът започна да я увещава, говореше й за стария
китаец и за главния командир генерал Козя Нога, но тя само плачеше и
целуваше тъй силно годеника си, че той не можеше да устои на
молбите й. Той трябваше да отстъпи, макар че туй беше глупаво.

И ето че се спуснаха с голяма мъка надолу по комина. Да, това
никак не беше лесна работа. Когато се намериха отново в тъмната
печка, те постояха няколко минути зад вратичката, за да чуят какво
става в стаята. Там беше тихо и те надникнаха — ах! На пода се
търкаляше старият китаец. Той беше паднал от масата, когато тръгна
да ги гони, и се беше счупил на три части. Целият му гръб бе
отхвръкнал на една страна, а главата му се бе търкулнала в ъгъла.
Главният командир генерал Козя Нога стоеше както винаги на мястото
си и мислеше.

— Ах, това е ужасно! — извика овчарката. — Старият ми дядо е
станал на парчета и за туй сме виновни ние! Ах, аз не ще преживея
това!

И тя закърши мъничките си ръце.
— Той може да се поправи! — рече коминочистачът. — Много

лесно може да се поправи! Не се ядосвай! Ще му залепят гърба, а в
тила му ще забият гвоздей — той ще стане също като нов и дори
хубавичко ще ни смъмри.

— Вярваш ли? — попита тя.
И те се покатериха отново на масичката, дето стояха по-рано.
— Ето колко далеч отидохме! — рече коминочистачът. — Защо

беше всичката тая тревога?
— Да може само дядо ми да се поправи! — каза овчарката. —

Скъпо ли ще струва това? И дядото бе поправен. Залепиха му гърба и
през шията му забиха гвоздей. Той стана като нов, само че не можеше
вече да кима с глава.
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— Вие нещо се възгордяхте, откакто се счупихте! — каза му
главният командир генерал Козя Нога. — Аз пък мисля, че няма за
какво да се надувате толкова! Е как, ще стане ли тя моя жена, или няма
да стане?

Коминочистачът и овчарката погледнаха умолително стария
китаец. Те се страхуваха да не би той да кимне с глава, но той не
можеше да стори това, макар и да не искаше да го признае: не е много
приятно да разправяш всекиму, че имаш гвоздей в тила си.

Така порцелановите статуйки останаха една до друга както по-
рано. Те благославяха гвоздея в шията на дядото и се обичаха горещо
дотогава, докато се разчупиха на малки късчета.
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МАЛКАТА РУСАЛКА

Далече, далече в откритото море водата е синя като листцата на
най-хубавия синчец прозрачна като най-чисто стъкло. Ала тя е много
дълбока — толкова дълбока, че нито едно котвено въже не достига до
дъното. Трябва да се поставят една върху друга много камбанарии, за
да се стигне дъното на морето. Там долу живее морското население.

Защото ние не трябва да си мислим, че на морското дъно има
само бял пясък. Не, там растат най-чудни дървета и растения, които
имат толкова гъвкави листа и стъбла, че при най малкото поклащане на
водата мърдат като живи. Между клоните се гмуркат големи и малки
риби, както у нас на земята прелитат птички по дърветата. На най-
дълбокото място пък се издига палатът на морския цар. Стените му са
коралови, високите му островърхи прозорци са направени от най-чист
кехлибар, а покривът е от раковини, които ту се отварят, ту се затварят
— според течението на водата. И туй изглежда великолепно, защото в
раковините се крият прекрасни бисери, всеки от които може да служи
за украса.

От дълги години вече морският цар беше вдовец, затова за
домакинството му се грижеше неговата стара майка. Тя беше умна
жена, но се гордееше много с високия си произход. Поради тая
причина тя носеше на опашката си двайсет охлюва, когато на другите
знатни госпожи бе позволено да носят само шест. Разбира се, за всичко
друго тя заслужаваше похвала, особено за грижите си по своите
внучки — малките морски русалки. Те бяха шест и всички бяха
хубавици, ала най-малката беше най-хубава: кожата й бе чиста, нежна
и прозрачна като розов листец, очите й — сини като дълбокото море.
Но както всички други русалки и тя нямаше нозе и тялото й
свършваше с рибя опашка. Малките русалки можеха да играят цял ден
из палата в големите зали, по чиито стени растяха жълти цветя.
Големите кехлибарени прозорци се разтваряха широко и тогава в
залата идваха риби — също както лястовичките идват при нас, когато
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отворим лете прозорците. Ала там рибите отиваха право при
русалките, ядяха от ръцете им и им позволяваха да ги милват.

Пред палата се простираше голяма градина с огненочервени и
ясносини дървета. Техните плодове блестяха като злато, а цветовете —
като буен пламък. Почвата, върху която растяха тия дървета, беше от
най-ситен пясък, който изглеждаше синкав като горяща сяра. Изобщо
всяко нещо на морското дъно имаше някаква особено синкава отсенка,
та човек можеше да помисли, че се намира не в морето, а високо във
въздуха, където гледа небе и отгоре, и отдолу. Когато времето е тихо,
от дъното на морето се вижда дори слънцето. Тогава то изглежда като
пурпурно цвете, из чиято чашка бликат потоци светлина.

Всяка от малките русалки имаше в градината по едно свое кътче,
където можеше да копае и да сади цветя, когато си иска. Една от тях си
беше направила цветна леха във форма на кит, друга искаше нейната
леха да прилича на мъничка морска русалка. Най-малката пък изкопа
своята леха кръгла като слънцето и посади в нея червени като слънцето
цветя. Тя беше странно дете — тиха и замислена. Докато нейните
сестри се радваха на разни любопитни неща, паднали при тях от
разбитите кораби — тя освен ясночервените си цветя, прилични на
слънцето, обичаше само една хубава мраморна статуя, изобразяваща
прекрасен момък. Статуята бе чудесно изработена от бял мрамор и
беше паднала на морското дъно след едно корабокрушение. Малката
русалка посади около тая статуя червена плачеща върба, която израсна
във великолепно дърво. Прекрасните й клони се свеждаха над
мраморния момък и стигаха до синкавото пясъчно дъно, дето сянката
им изглеждаше теменужна. Корените и върхът на върбата сякаш си
играеха помежду си и искаха да се целунат. Нямаше по-голямо
удоволствие за русалката от това, да слуша приказки за хората, които
живееха горе, над морето. Нейната стара баба трябваше да й разказва
всичко, което знаеше за корабите и градовете, за хората и животните.
Ала най-много й харесваше туй, че на земята цветята ухаят, когато на
морското дъно те бяха без мирис, че горите там са зелени и рибите,
които се виждат по тамошните дървета, пеят тъй силно и тъй хубаво,
че човек ги слуша прехласнат. Бабата наричаше риби малките птички,
защото иначе русалката не можеше да я разбере. Да, тя никога не бе
виждала птици.



75

— Когато навършите петнайсет години — каза баба й, — ще
получите позволение да излезете на морската повърхност, да седите на
лунна светлина по скалите и да гледате плаващите край вас големи
кораби. Тогава ще видите също гори и градове.

На следната година една от сестрите навършваше петнайсет
години. Всички останали бяха с година по-малки една от друга, тъй че
най-малката трябваше да чака пет години, за да изплува из морското
дъно и да види какво става на земята. Ала всички сестри обещаха да си
разкажат една на друга това, което ще видят в първия ден, а също и
туй, което най-много ще им хареса, защото тяхната баба не им
приказваше много, а пък имаше толкова не ща, които трябваше да се
узнаят по-отблизо.

Нито една от русалките не гореше тъй силно от нетърпение да
изплува на морската повърхност, както най-малката — същата оная,
която трябваше да чака най-много и която беше винаги тиха и
замислена. Често пъти нощем тя стоеше пред отворения прозорец и
гледаше нагоре през тъмносинята вода, из която пляскаха с опашки и
перки рибите. Тя виждаше месечината и звездите, които наистина
изглеждаха твърде бледни, но затова пък много по-големи, отколкото
ги виждаме ние. Ако някога под тях минеше тъмен облак, тя знаеше, че
това е или кит, който плува над главата й, или кораб, пълен с хора. А на
хората, разбира се, и наум не идваше, че под тях на морското дъно
живее прекрасна малка русалка, която простира белите си ръчички към
кормилото.

Най-сетне най-голямата сестра навърши петнайсет години и
получи позволение да излезе на морската повърхност.

Когато се върна в морето, нейните разкази нямаха край. Ала най-
хубавото, както каза тя, е да лежиш в тихо време при лунна светлина
върху някой пясъчен насип и да гледаш големия крайбрежен град, дето
святкат безброй свещи като звезди, да слушаш музика и шум от коли и
хора, да се радваш на многобройните камбанарии и кули и да се
вслушваш в камбанния звън.

И тъй като всичко това беше недостъпно за най-малката сестра,
тя желаеше много повече от другите да го види със собствените си очи.
О, как жадно слушаше тя думите на сестра си! И късно вечер, когато
малката русалка стоеше пред отворения прозорец и гледаше нагоре
през тъмносинята вода, тя си представяше големия град с всичкия му
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шум и движение и тогава й се струваше, че звънът на черковните
камбани стига чак до нея — на дъното на морето.

На следната година и втората сестра получи позволение да
напусне морското дъно и да плува, където си иска. Тя излезе на
повърхността тъкмо в оная минута, когато слънцето залязваше, и тая
гледка й се стори най-хубава от всичко. Цялото небе, разказваше сетне
тя, блестяло като злато, а облаците… но туй не можело да се опише с
думи. Червените и теменужни облаци се носели ту като дълго бяло
покривало, ту като ято диви лебеди, които пътували нататък, дето
залязвало слънцето. Русалката заплувала насреща им, ала в тоя миг
слънцето се скрило и неговото отражение върху морската повърхност
и по облаците угаснало.

След една година изплува и третата сестра. Тя беше най-
решителна от всички и заплува нагоре по една голяма река, която се
вливаше в морето. Чудни зелени хълмове, обкичени с лози, ограждали
брега на реката. Кули и великолепни летни къщи се показвали сред
прекрасни гори. Русалката слушала как пеели птичките, а слънцето
греело толкова силно, че тя трябвало да се гмурка често във водата, за
да разхлажда пламналото си лице. В един малък залив русалката
съгледала цяла купчина деца. Те били съвсем голи и пляскали с ръце
във водата. На русалката се поискало да си поиграе с тях, ала децата
побягнали изплашени. Тогава срещу нея изтичало едно малко черно
животно — тя не знаела, че това било куче — и залаяло тъй яростно,
че русалката се уплашила и заплувала бързо назад в широкото море.
Ала въпреки преживения страх тя не могла да забрави великолепните
гори, зелените хълмове и хубавите дечица, които можели да плуват във
водата, макар да нямали рибени опашки.

Четвъртата сестра не беше толкова решителна. Тя се поразходи
из широкото море и после разказа, че там било най-хубаво отвсякъде:
наоколо — докъдето окото ти вижда — само море, а небето синее над
главата ти като захлупен стъклен звънец. Кораби тя също видяла, но
толкова далеч, че й се сторили като чайки. Игриви делфини изскачали
във въздуха, големи китове изхвърляли вода из ноздрите си, сякаш
наоколо имало стотина водоскоци.

Най-сетне дойде редът и на петата сестра. Нейният рожден ден
беше през зимата и затова тя видя туй, което сестрите й не видяха,
когато за пръв път излязоха на морската повърхност.
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Морето имаше зеленикав цвят и по него плуваха големи ледени
планини.

Всяка от тях, както разказваше после царкинята, светела като
бисер, а по големина надминавала дори кула, построена от хората. Тия
планини имали най-различни форми и блестели като елмази. Русалката
седнала върху най-високата ледена планина и всички кораби със страх
се отдалечавали от това място, дето седяла тя и дето вятърът си играел
с нейните дълги коси.

Ала привечер небето се покрило с облаци. Засвяткали мълнии и
затрещяла гръмотевица, а морето издигало високо ледените планини,
които се откроявали ярко при блясъка на светкавиците. Параходите
сгънали платната си, хората тичали по палубите уплашени и смутени.
Ала морската русалка седяла спокойно върху плуващата ледена
планина и гледала как бялата светкавица бразди на криволици бурното
море.

Всяка от сестрите, когато за пръв път излизаше над морската
повърхност, изпитваше безкрайно щастие при гледката, що се
откриваше пред очите й. Но понеже след туй русалките можеха да
излизат на повърхността винаги когато си искат, лека-полека те
свикнаха с всички гледки. Не мина и месец, когато сестрите започнаха
да казват, че никъде не се чувствуват тъй добре и спокойно, както у
дома си, на морското дъно.

Често пъти петте сестри се хващаха за ръце и изскачаха на
морската повърхност. Те имаха прекрасни гласове, каквито хората
нямат, и когато се дигнеше буря и крушение застрашаваше много
кораби, русалките се приближаваха до тях и пееха сладко за хубостите
на морското дъно и за напразния страх на хората да слязат долу. Но
хората не разбираха думите им и мислеха, че бурята вие. Пък и те
никога не можеха да видят всички чудеса на морското дъно, защото,
когато се разбиеше някой кораб, хората се удавяха и влизаха мъртви в
палата на морския цар.

Вечер, когато сестрите излизаха, хванати за ръце, над морската
повърхност, най-малката оставаше самичка в кораловия палат и
гледаше подире им. Искаше й се да плаче, но русалките не знаят що е
сълзи и затова страдат повече.

— Ах, дано навърша по-скоро петнайсет години! — въздишаше
тя. — Аз зная, че ще обикна от все сърце света над водата и хората,
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които живеят там.
Най-сетне и тя навърши петнайсет години.
— Ето, виждаш ли, и ти стана вече голяма и постигна това, което

желаеше — каза баба й. — Ела тук, аз ще те пременя като другите ти
сестри.

И тя сложи на главата й венец от бели кринове и завърза на
опашката й дванайсет охлюва, за да познават всички знатния й
произход.

— Ох, боли ме! — рече русалката.
— Така е. Който иска да бъде нагизден, трябва да търпи. О, тя би

захвърлила на драго сърце и премяната си, и тежкия си венец!
Червените цветя от нейната градина й прилягаха много повече, ала
нямаше що да се прави.

— Прощавайте! — извика тя и изплува нагоре — лека и светла
като воден мехур. Слънцето току-що залезе, когато тя подаде глава над
водата. Ала облаците все още светеха в пурпур и злато и в
нежнорозовия въздух мигаше вечерницата. Въздухът беше тих и свеж,
морето — спокойно. Насреща тя съгледа голям кораб с три мачти.
Беше дигнато само едното му платно, защото наоколо не подухваше
нито най-лек ветрец. От кораба се носеха музика и песни, а когато се
стъмни, там светнаха стотици разноцветни фенери. Русалката доплува
до самото прозорче на една каюта и винаги когато вълните я подигаха,
тя надникваше вътре през хубавите огледални прозорци и виждаше
много нагиздени хора. Ала най-хубав от всички беше един млад княз с
черни очи и мургаво лице. Той навярно нямаше повече от шестнайсет
години. Тъкмо днес празнуваха рождения му ден и затова на кораба
кипеше такова веселие. На палубата танцуваха моряци и когато князът
отиде при тях, стотици ракети се извиха във въздуха и около кораба
стана светло като ден. Малката русалка се уплаши и бързо се гмурна
във водата. Но скоро тя подаде отново глава и тогава й се стори, че
всички звезди на небето са паднали при нея във водата. Никога досега
тя не бе виждала такова вълшебно зрелище. Големи слънца се въртяха
около нея, прекрасни огнени риби изхвръкваха в синия въздух и
всичко туй се оглеждаше в бистрата неподвижна вода. На самия кораб
пък беше толкова светло, че там можеше да се види дори игла. О, колко
хубав беше младият княз! С усмивка стискаше той ръцете на всички, а
музиката гърмеше сред чудната нощ.
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Ставаше вече късно, но малката морска русалка не можеше да
откъсне очи от кораба и от хубавия момък. Разноцветните фенерчета
изгаснаха, нямаше вече ракети из въздуха, топовните гърмежи бяха
престанали. Само долу под водата се чуваше някакъв глух шум. Ала
русалката продължаваше да се люлее върху вълните и да гледа през
прозорците на каютата.

Но ето духна вятър и заклати кораба. Едно след друго платната
започнаха да се издигат. Вълните ставаха все по-големи, по небето
плъзнаха черни облаци, в далечината за блестяха светкавици. Идеше
страшна буря и моряците бързаха да приберат платната. Корабът се
разлюля като черупка в развълнуваното море. Вълните растяха като
големи черни планини и сякаш искаха да съборят високите мачти, ала
корабът плуваше като лебед между тях и възлизаше отново върху
гребена им. За малката русалка такова плуване беше твърде приятна
разходка, но хората от кораба мислеха иначе. Корабът скърцаше и
пращеше, дебелите му дъски се огъваха под напора на вълните.
Главната мачта се пречупи като тръстика и тогава корабът полегна на
една страна и започна бързо да се пълни с вода. Едва сега русалката
разбра, че хората са в опасност. Тя сама трябваше да се пази от дъските
и дърветата, които плуваха из водата. От време на време настъпваше
такава тъмнина, че нищо не можеше да се види. Когато пък блеснеше
светкавица, наоколо ставаше тъй светло, че се виждаше ясно всичко на
кораба. Но русалката търсеше с очи само младия княз и когато корабът
се разби, тя видя как той потъва във водата.

Отначало малката русалка дори се зарадва, че князът отива при
нея на дъното. Ала тя си припомни веднага, че хората не могат да
живеят във водата и че той ще стигне мъртъв пред палата на баща й.
Не, той не биваше да умре! И тя заплува между дъските и дърветата,
като забрави, че те могат да я смажат. Русалката ту се гмуркаше
надолу, ту се издигаше отново над вълните, докато най-сетне стигна до
давещия се човек, който не можеше да се държи повече над водата.
Ръцете и нозете му бяха изгубили сили, хубавите му очи се бяха
затворили. Той щеше да умре, ала русалката го обгърна с ръце. Тя го
издигна над водата и се остави на волята на вълните да я носят с него,
където си искат.

На сутринта бурята утихна, ала от кораба не бе останала нито
следа. Слънцето изгря из водата пурпурно и бляскаво. Бледното лице
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на княза се обагри с лека руменина, ала очите му стояха все още
затворени. Малката русалка го целуна по високото хубаво чело и
отметна назад влажните му коси. Стори й се, че младият човек
прилича на мраморния момък в нейната градина. Тя го целуна още
веднъж, обхваната от силното желание да го съживи.

Тогава русалката съгледа наблизо твърда земя с високи синкави
планини, по чиито върхове светеше бял сняг, сякаш отгоре почиваха
ято лебеди. Долу край брега растяха прекрасни зелени гори, а пред тях
се издигаше някаква голяма бяла постройка. В градината й растяха
лимонови и портокалови дървета, а край вратите се виждаха високи
палми. Там морето образуваше малък залив, който беше тих, но много
дълбок. Точно на това място до скалата, покрита с бял пясък, доплува
русалката с младия княз. Тя го сложи на пясъка, като повдигна главата
му, за да го огреят топлите слънчеви лъчи.

В същото време в бялата постройка забиха камбани и в
градината влязоха много млади момичета. Тогава русалката заплува
назад, скри се зад няколко високи камъка, които стърчаха над водата, и
покри гърдите и косите си с морска пяна, за да не вижда никой лицето
й. Оттам тя следеше какво става с момъка.

Скоро при скалата дойде едно младо момиче. Отначало то сякаш
се уплаши много, но страхът му трая само миг. Момичето извика хора
и русалката видя как князът се събуди и се усмихна любезно на всички
наоколо. Той не се усмихна само на малката русалка, защото не
знаеше, че тя му бе спасила живота. Туй я много огорчи и когато
заведоха момъка в голямото здание, русалката се гмурна натъжена в
морето и се върна в палата на баща си.

И по-рано русалката беше тиха и замислена, но от тоя ден
нататък тя стана още по-мълчалива. Нейните сестри я питаха какво е
видяла първия път, когато е колязла на морската повърхност, ала тя не
им казваше нищо.

Неведнъж след това русалката отиваше ту сутрин, ту вечер на
мястото, дето остави младия княз. Тя гледаше как узряват плодовете в
градината и как хората ги берат. Тя гледаше как белият сняг се топи по
планинските върхове, но не виждаше княза — и винаги, когато се
върнеше в къщи, ставаше още по-тъжна. Русалката имаше само една
утеха — да седи в своята градинка и да прегръща хубавата мраморна
статуя, която приличаше на младия човек. Тя престана да се грижи за
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цветята си. Те пуснаха корени като в пущинак по всички пътечки и
вплетоха тъй гъсто стъблата и листата си в клоните на дърветата, че в
градината стана съвсем тъмно.

Най-сетне русалката не можа да се стърпи и разказа на една от
сестрите си всичко. Това узнаха веднага и другите й сестри, а така
също и още две-три русалки, но те не обадиха никому тайната освен на
най-близките си другарки. Една от тях познаваше княза. Тя също беше
видяла празника на кораба и разправи откъде е хубавият момък и де се
намира родината му.

— Хайде, сестрице, води ни! — рекоха и другите русалки, като
се прегърнаха и заплуваха към онова място, дето се издигаше палатът
на княза.

Тоя палат беше изграден от блестящ жълтеникав камък и имаше
широки мраморни стълби, една от които слизаше право в морето.
Великолепни позлатени кубета се издигаха над покривите, а между
клоните, които ограждаха цялата постройка? имаше мраморни фигури
— също като живи. През бистрите стъкла на високи прозорци се
виждаха разкошни зали със скъпи копринени завеси и килими, а
стените бяха украсени с такива чудни картини, че да ти е драго да ги
гледаш. Посред най-просторната зала имаше голям водоскок. Струите
му стигаха чак до стъкления покрив на тавана, през който слънчевите
лъчи падаха върху водата и върху прекрасните растения около
водоскока.

Сега малката русалка знаеше къде живее князът и често пъти
привечер започна да идва тук сама. Тя се приближаваше до сушата
много повече от сестрите си и дори се осмели да плува нагоре по
тесния канал под великолепния балкон, който хвърляше дълга сянка
върху водата. Там тя дълго седеше и гледаше младия княз, който
мислеше, че е съвсем сам на лунната светлина.

Понякога вечер момъкът се разхождаше под звуците на музика
във великолепна лодка, украсена със знамена. Тогава русалката
поглеждаше из зелената тръстика и когато вятърът развееше нейното
дълго сребърно було, ония, които го виждаха отдалеч, си мислеха, че
туй е лебед с разперени криле.

Често пъти нощем, когато рибари със запалени факли ловяха
риба в морето, русалката слушаше техните разкази за добрината на
младия княз и се радваше, че беше спасила живота му. Тя си спомни
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колко силно бе притискала главата му до гърдите си и колко горещо го
бе целувала тогава. А той нищо не знаеше за това и дори насън не
можеше да си спомни за нея.

Всеки ден хората й ставаха по-мили, всеки ден се усилваше
желанието й да живее между тях на земния свят, който й се струваше
много по-голям от подводния. Та нали хората можеха да преплават
морето с корабите си и да се качват по планините по-високо от
облаците. А земите, които те владееха, се разстилаха с полята и с
горите си по-далеч, отколкото виждаха очите й. [???] й имаше още
много неща, които тя искаше да узнае, ала сестрите й не можеха да
отговорят на всичко.

Затова русалките отидоха при старата си баба, която познаваше
много добре света над водата.

— Ако хората не се удавят, могат ли да живеят вечно? — попита
малката русалка. — Не умират ли и те като нас?

— Да, те също умират, даже животът им е по-къс от нашия. Ние
можем да живеем триста години, но когато умрем, превръщаме се във
водна пяна и нямаме дори гробища, за да отиват там нашите роднини.

— Аз на драго сърце бих дала всичките триста години на
тукашния си живот, стига само да стана за един ден човек! — рече
тъжно русалката.

— Я по-добре не мисли за това — каза бабата. — Тук ние си
живеем много по-хубаво и сме по-щастливи, отколкото хората на
земята.

— Значи аз ще умра и ще се превърна в проста пяна? Няма да
чувам песента на вълните, няма да виждам повече моите мили цветя и
червеното слънце? Мигар нищо не може да се направи, за да получа
човешка душа?

— Не — отвърна бабата. — Само ако някой човек те обикне тъй
силно, че да му станеш по-мила от баща му и майка му, ако всичката
му обич и всичките му мисли принадлежат само на теб и ако той ти
обещае вечна вярност, само тогава неговата душа би могла да премине
в твоето тяло и ти ще изпиташ човешко блаженство. Той ще ти даде
душа, но ще запази и своята. Ала това никога не се случва. Туй, което
тук, в морето, се смята за много хубаво — рибята опашка, — там, на
земята, се струва на всички много грозно. Такъв чуден вкус имат
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земните хора: за да бъдат хубави, те без друго трябва да притежават
две смешни подпорки, наречени крака!

Малката русалка въздъхна и погледна натъжено своята рибя
опашка.

— Бъди доволна от съдбата си! — каза баба й. — По-добре да
пеем и да се веселим през тия триста години, които ни са определени
за живот. Това време наистина не е малко. После ще ни бъде приятно и
да си починем. Тая нощ в нашия палат ще има бал.

Наистина балът беше необикновен. Такава забава не можеше да
стане на земята. Стените и таванът на голямата танцувална зала бяха
направени от дебело, ала прозрачно стъкло. Безброй грамадни
раковини, розови и зелени, стояха край двете страни на залата и
изригваха сини огньове, които осветяваха не само вътрешността, но
блестяха и през стените, тъй че цялото море наоколо беше силно
осветено. Виждаха се всички риби — големи и малки, които идваха до
стъклените стени. На някои риби люспите бяха пурпурночервени, на
други изглеждаха златни и сребърни. По средата на залата течеше
широк шумен поток и в него морските кавалери и дами танцуваха под
звуците на собствените си чудни песни. Такива прекрасни гласове
хората нямат. Малката морска русалка пееше най-хубаво и всички й
пляскаха с ръце и с опашки. За миг тя усети в сърцето си голяма
радост. Тя знаеше, че никой няма по-хубав глас от нея — нито в
морето, нито на земята. Ала скоро русалката си спомни пак за земния
свят и не можеше вече да се откъсне от мислите си за хубавия княз, не
можеше да прогони тъгата си, че няма човешка душа. Незабелязана от
никого, тя излезе от бащиния си палат и докато другите се веселяха, тя
седеше натъжена в своята малка градинка. Изведнъж русалката чу над
водата звуци от рог и си помисли: „Ето, той се разхожда сега там горе
— тоя, който ми е по-скъп от баща и от майка, тоя, за когото мисля
непрестанно и в чиито ръце с радост бих отдала цялото щастие на моя
живот. Аз бих се решила на всичко, стига само да спечеля любовта му
и да се сдобия с човешка душа. Докато сестрите ми играят в татковия
палат, аз ще отида при морската магьосница, от която винаги съм се
страхувала. Може би тя ще ми даде някакъв съвет и ще ми помогне.“

И малката морска русалка излезе от градинката си и заплува към
шумния водовъртеж, зад който живееше магьосницата. Досега тя
никога не бе плувала по тоя път. Тук не растяха нито цветя, нито
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морска трева — само голо пясъчно дъно се разстилаше до самия
водовъртеж, дето водата кръжеше със страшен рев като воденично
колело и завличаше в дълбочината всичко, що попаднеше в нея.
Русалката трябваше да мине през тоя грозен водовъртеж, за да влезе
във владенията на морската магьосница. Оттам нататък пътят водеше
през топли извори, из които клокочеше кал и които магьосницата
наричаше свои торфени блата. Зад тях се намираше нейната къща
посред една вълшебна гора: всички дървета там бяха полипи, сиреч
наполовина животни, наполовина растения. Те изглеждаха като
стоглави змейове, израснали из земята. Клоните им приличаха на
дълги лигави ръце с пръсти като жилави червеи. От корена до върха си
полиците мърдаха всичките си стави к всичко, що им попаднеше, те
обвиваха силно с ръце и вече не го пущаха. Малката русалка застана
пред тях цяла скована от ужас. Сърцето й тупкаше от страх. Тя беше
вече готова да се върне назад, ала изведнъж си спомни за княза и за
човешката душа и почувствува нов прилив на решителност. Тя свърза
здраво на главата си дългите си коси, за да не ги уловят полииите,
притисна ръце към гърдите, ай и се стрелна бързо като риба край
мръсните полипи, които протягаха към нея жилавите си ръце и пръсти.
Тя забеляза, че всеки полип държеше със стотина малки ръце, като с
железни клещи, всичко, що бе успял да хване. Хора, загинали в морето
и потънали на дъното, стърчаха с белите си скелети в техните
прегръдки. Кормила, сандъци, кости на земни животни — всичко туй
те държаха и не пущаха, ала най-страшното бе, че русалката видя в
ръцете им дори една малка русалка, която полипите бяха уловили и
удушили.

Най-сетне тя доплува до едно голямо блато в гората. Големи
тлъсти змии и жаби се; търкаляха тук и показваха отвратителните си
жълтеникавобели кореми. Посред блатото имаше къща, изградена от
белите кости на удавници. Тук седеше морската магьосница и хранеше
от устата си една жаба точно тъй, както у нас хранят със захар
канарчетата. Отвратителните тлъсти змии тя наричаше свои пиленца и
им позволяваше да играят върху широките й надупчени гърди.

— Зная какво ти трябва — рече магьосницата. — Макар
желанието ти да е много глупаво, аз все пак ще го изпълня, защото то
ще ти донесе нещастие, моя хубава русалко. Ти искаш да се избавиш
от своята рибя опашка и да получиш вместо нея две подпорки, с



85

каквито хората си служат при ходене, за да спечелиш любовта на
хубавия момък. Но ти не само искаш да спечелиш неговата любов, а да
получиш още и човешка душа.

И при тия думи магьосницата се разкиска тъй силно и тъй
отвратително, че жабите и змиите изпопадаха изплашени от гърдите й
и започнаха да се търкалят по земята.

— Ти идеш тъкмо навреме — продължаваше магьосницата. —
Утре след изгрев слънце аз не бих могла да ти помогна чак до края на
годината. Аз ще ти приготвя едно питие, с което ти ще изплуваш към
земята преди изгрев слънце. Седни на брега и го изпий. Тогава твоята
опашка ще се раздели на две части и всяка от тях ще се превърне в
това, което хората наричат хубаво краче. Разбира се, ти ще изпиташ от
туй много силни болки и ще ти се стори, че някой те е разсякъл с остър
меч. Всички, които те видят, ще започнат да говорят, че ти си най-
прекрасното създание на земята. Ти ще запазиш своя въздушен вървеж
и нито една танцувачка в света не ще може да се движи тъй леко като
теб. Ала при всяка стъпка, която ще правиш, ще ти се струва, че
стъпваш върху остри ножове и нозете ти ще се обливат в кръв. Ако си
съгласна да изтърпиш всичко това, готова съм да ти помогна.

— Да — каза малката русалка с треперещ глас и помисли за
княза и за човешката си душа.

— Но ти трябва да знаеш — рече бабата, — че щом веднъж
получиш човешки образ, не ще можеш да станеш пак русалка и няма
да се върнеш никога при сестрите си в бащиния палат! И ако не
сполучиш да спечелиш любовта на княза дотолкова, че той да забрави
заради тебе баща си и майка си, да се привърже към тебе с душата и с
тялото си и да те вземе за своя жена, ти не ще получиш и човешка
душа! Още на другия ден след сватбата му с друга жена твоето сърце
ще се пръсне и ти ще станеш на морска пяна.

— Съгласна съм! — каза малката морска русалка и побледня
като мъртвец.

— Ала ти трябва да възнаградиш и мен — продължаваше
магьосницата — и туй ще ти струва твърде скъпо. Ти имаш най-
прекрасния глас в цялото подводно царство и, разбира се, мислиш с
него да омагьосаш момъка. Ала тоя глас ти ще трябва да дадеш на мен.
За скъпото си питие аз искам да получа най-хубавото, което имаш.
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Нали аз ще влея в това питие капки от моята кръв, за да бъде то остро
като меч.

— Но ако ти ми вземеш гласа — рече малката морска русалка, —
тогава какво ще ми остане?

— Прекрасното ти лице — отвърна магьосницата, — твоят
въздушен вървеж и твоите говорещи очи. Това е достатъчно, за да се
омагьоса едно човешко сърце. Е как, да не би да ти е минало вече
желанието? Изплези езичето си, аз ще го отрежа и ти ще получиш
чудотворното питие.

— Тъй да бъде — каза русалката и магьосницата приготви
котлето, за да свари вълшебното си питие.

— Чистотата е хубаво нещо — рече тя и изтърка котлето със
змии, които свърза в голям възел. Сетне одраска гърдите си и вля в
котлето няколко капки от своята черна кръв. Дигна се пара и в нея се
очертаха най-чудновати образи.

Всяка минута магьосницата хвърляше все нови неща в котлето и
когато то завря, човек можеше да помисли, че плаче някой крокодил.
Най-сетне питието беше готово. То беше прозрачно като най-бистрата
вода.

— Ето, вземи го — извика магьосницата и отряза езика на
малката морска русалка.

Русалката онемя и не можеше вече нито да пее, нито да говори.
— Ако полипите поискат да те хванат, когато се връщаш през

гората — каза магьосницата, — пръсни им само една капка от това
питие и ръцете и пръстите им ще се пръснат веднага на хиляди
късчета.

Ала малката морска русалка не почувствува нужда да си
послужи с това средство. Полипите сами се дърпаха уплашено от нея,
щом съглеждаха прозрачното питие, което светеше в ръцете й като
ясна звезда. Така русалката бързо преплува гората, блатото и шумния
водовъртеж.

Насреща й се виждаше вече бащиният палат. В голямата
танцувална зала факлите бяха изгаснали. Изглеждаше, че там всички
спяха дълбоко. Но тя не смееше да влезе при домашните си, защото
беше няма и се готвеше да ги напусне завинаги. Сърцето й се сви от
болка. Русалката се промъкна тихичко в градината, откъсна по едно
цветче от всяка леха на сестрите си, изпрати хиляди въздушни целувки
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на бащината си къща и се издигна на повърхността на тъмносиньото
море.

Слънцето не беше изгряло, когато тя видя палата на княза и се
изкачи по великолепната мраморна стълба. Месецът ръсеше чудно
сияние. Русалката изпи горчивото, парливо питие на магьосницата и
почувствува, че двуостър меч прониза нежното й тяло. Тя падна в
несвяст и се простря като мъртва. Когато слънчевите лъчи целунаха
морето, русалката се пробуди и усети остра болка. Ала пред нея
стоеше хубавият княз. Той впи в нея черните си като въглени очи, а тя
наведе поглед. Едва сега русалката забеляза, че рибята й опашка бе
изчезнала и че на нейно място се белееха най-хубавите крачета,
каквито можеше да има едно момиче. Но русалката беше съвсем гола и
затова се покри с дългите си прекрасни коси.

Князът я попита коя е тя и как е попаднала тук, ала русалката му
отвърна само с кротък и тъжен поглед, защото не можеше да приказва.
Тогава момъкът я хвана за ръка и я заведе в палата си. Както й бе
предсказала магьосницата, русалката изпитваше при всяка стъпка
такава болка, сякаш стъпваше върху остри игли и ножове. Ала тя
търпеше с радост всичко. Лека като перце, вървеше подръка с княза и
той, както и всички други, се любуваше на нейния чуден, въздушен
вървеж.

Нагиздиха русалката в скъпи дрехи от чиста коприна и злато. Тя
беше най-хубава от всички в палата, но беше няма и не можеше нито
да говори, нито да пее. Прекрасни девойки, облечени в злато и
коприна, дойдоха и запяха пред момъка и родителите му. Една от тях
пееше най-хубаво от всички и момъкът й ръкопляскаше и й се
усмихваше. Мъчно стана на бедната морска русалка. Тя знаеше, че бе
пяла много по-сладко от другите и си мислеше: „О, ако той знаеше, че
заради него пожертвувах завинаги гласа си!“

След пеенето девойките започнаха да танцуват под звуците на
чудна музика. Тогава и русалката издигна хубавите си бели ръце,
застана на върха на пръстите си и се понесе из залата в чудна игра,
каквато никой дотогава не бе виждал. При всяко нейно движение
хубостта й изпъкваше по-ясно, а очите й говореха много повече на
сърцето, отколкото всички песни на девойките.

Всички бяха доволни и радостни. Ала най-доволен беше князът,
който нарече русалката своя малка намереница. И русалката танцуваше
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и танцуваше, макар че всеки път, когато нозете й докосваха земята, тя
изпитваше нетърпима болка, сякаш вървеше по остри ножове.
Момъкът й каза, че тя ще остане завинаги при него и ще спи пред
вратата му на кадифени възглавници.

По негово желание й ушиха мъжки дрехи, за да може тя да ходи
на езда с него. Заедно бродеха те из благоуханни гори, където зелените
клончета докосваха раменете им и малките птички пееха сред свежите
листа. Заедно се изкачваха по високи планини и макар че нежните нозе
на русалката се обливаха в кръв, тя се смееше и с радост следваше
момъка там, дето се рееха само облаци като птичи ята, които отлитат в
чужди страни.

Нощем, когато всички в палата спяха, русалката излизаше на
широката мраморна стълба. Приятно й беше да потапя изранените си
нозе в студената морска вода, която ги разхлаждаше и облекчаваше
парливата болка. Тогава русалката си спомняше за своите близки на
морското дъно.

Една вечер нейните сестри плуваха ръка за ръка край това място.
Те пееха тъжни песни. Русалката им кимна с глава, сестрите я познаха
и започнаха да й разказват колко много е натъжила тя всички. На
следната нощ сестрите й дойдоха пак при нея, а веднъж тя видя в
далечината и старата си баба, която години наред не бе излизала на
морската повърхност, видя и баща си — морския цар — с корона на
главата. Те протягаха ръце към нея, но не смееха да дойдат тъй близо
до сушата, както сестрите й.

Всеки ден князът се привързваше все повече към малката
русалка. Той я обичаше, както се обича добро дете, но да я направи
своя жена — това и на ум не му идваше. А тя трябваше да стане негова
жена, за да получи човешка душа и да не се превърне в морска пяна
още на другата сутрин след сватбата му.

— Мигар ти си ме обичал повече от всички? — говореха сякаш
очите на малката морска русалка, когато той я хващаше за ръцете и я
целуваше по хубавото чело.

— Да, ти си ми най-скъпа от всичко — отвръщаше князът, —
защото имаш добро сърце. Ти си ми вярна повече от всички други и
приличаш на едно младо момиче, което видях веднъж и което навярно
никога вече не ще видя. Аз бях на един кораб, който се разби от бурята.
Вълните ме изхвърлиха на брега близо до някакъв манастир, дето
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живееха няколко млади момичета. Най-младото от тях ме намери на
брега и ми спаси живота. Аз го видях само два пъти и то е едничкото,
което бих могъл да залюбя. Но ти приличаш на него и почти изместяш
неговия образ от сърцето ми. Онова момиче е обречено на манастира и
затова моята щастлива съдба ми изпрати теб. С теб никога не ще се
разделим.

„Ах, той не знае, че аз му спасих живота! — мислеше русалката.
— Аз го пренесох в гората край манастира. Аз седях, покрита с морска
пяна, и гледах дали не ще дойдат хора. Да, аз познавам оная прекрасна
девойка, която той обича повече от мен!“ — И русалката въздъхна
дълбоко, защото не можеше да плаче. Князът каза, че момичето
принадлежи на манастира. То никога не ще се върне в света и те няма
да се срещнат. А тя живее при него, вижда го всеки ден, тя го обича и
би му дала целия си живот.

Ала ето, разнесе се мълва, че князът ще се ожени за хубавата
царкиня от съседното царство. С него щели да пътувах много
придружници. А русалката клатеше глава, като слушаше тия
разговори, и се усмихваше, защото отгатваше най-добре мислите на
княза.

— Аз трябва да замина — каза й той. — Аз трябва да видя
хубавата царкиня. Такава е волята на родителите ми. Но те не ще ме
накарат насила да се оженя за нея. Тя не прилича на оная чудна
хубавица от манастира, на която ти тъй много приличаш. Ако някога
трябва да се оженя, ще взема само теб за жена, мое мило намерениче с
говорещи очи.

И князът целуваше кораловите й устни, милваше дългите й
прекрасни коси и притискаше главата си към гърдите й. А в сърцето на
русалката възпламваше надежда за човешко щастие и за човешка
душа.

— Нали ти не се страхуваш от морето, мое нямо дете? — попита
я той, когато те стояха заедно на палубата на великолепния кораб,
който ги отнасяше към съседното царство. И князът й разказваше за
бурите и за спокойното море, за чудните морски риби и за това, което
водолазите виждат в дълбочината на морето. А тя слушаше с усмивка
разказите му, защото знаеше най-добре от всички какво става на
морското дъно.
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През една светла, луннна нощ, когато всички на кораба спяха
освен кормчията, русалката седна на борда и се загледа долу в
прозрачната вода. Стори й се, че вижда палата на баща си. Високо горе
стоеше нейната стара баба със сребърна корона на главата и гледаше
през водата носа на кораба. Ала ето че сестрите й изплуваха на
повърхността. Те гледаха тъжно и кършеха белите си ръце. Тя им
кимна с глава и поиска да им разкаже колко е щастлива. Но в тоя миг
до нея се приближи един моряк от кораба и сестрите й се гмурнаха
веднага в дълбочината. Морякът пък помисли, че бялото, що е видял да
плава над водата, е било морска пяна.

На следната сутрин корабът влезе в пристанището на
великолепната столица на съседното царство. Всички камбани биеха.
От високите кули се разнасяха тръбни звуци, а войници с развети
знамена и със святкащи щикове се строиха в редица, за да посрещнат
княза. Всеки ден имаше нови тържества. Ала царкинята още не беше
дошла в града. Разправяха, че тя се възпитавала някъде далеч, където
изучавала всички добродетели. Най-сетне тя пристигна.

Малката морска русалка гореше от нетърпение да види дали
наистина царкинята е тъй хубава и от пръв поглед трябваше да
признае, че по-прекрасно създание от нея никога не бе виждала.
Кожата на младото момиче бе нежна и прозрачна, а изпод дългите му
тъмни клепки светеха тъмносини кротки очи.

Князът прегърна заруменялата си годеница.
— О, аз съм много щастлив! Това, за което не смеех дори да

мечтая, се изпълни сега! — извика той и като се обърна към русалката,
добави: — Аз зная, че ти ще се зарадваш на щастието ми, защото ме
обичаш най-много от всички тук.

Русалката целуваше ръката на княза и й се струваше, че сърцето
й вече се пръска от мъка. Нали на другата сутрин тя трябваше да се
превърне в морска пяна.

Отново се разнесе камбанен звън. Вестители тръгнаха из града
да разгласят сред народа новината за сватбата. В черквите димеше
тамян из скъпоценни кадилници. Младоженецът и невястата си
подадоха ръце. Малката морска русалка, облечена в злато и коприна,
държеше роклята на невястата. Ала тя не чуваше празничната музика,
не виждаше тържествения обред. Тя мислеше само за смъртта, която я
очакваше, и за всичко, що бе изгубила на тоя свят.
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Още същата вечер младоженците се запътиха към кораба.
Гърмяха топове, развяваха се знамена, а в средата на кораба се
издигаше скъпа палатка от злато и пурпур, с великолепни възглавници.
Тук младоженците трябваше да прекарат тихата прохладна нощ.

Вятърът наду платната и корабът заплува леко и бавно през
прозрачното море.

Когато мръкна, запалиха разноцветни фенери. Моряците
заиграха весело на палубата. Русалката си спомни оная вечер, когато
изплува за пръв път на повърхността на морето и видя същото
великолепие. И тя се завъртя и затанцува с другите. Тя се носеше по
палубата като подгонена лястовичка, а наоколо се чуваха възторжени
похвали. Никога досега русалката не бе танцувала тъй хубаво.
Наистина нежните й нозе се прорязваха сякаш от остри ножове, ала тя
не усещаше никаква болка, защото болката в сърцето й беше много по-
остра. Тя знаеше, че вижда за последен пък княза, заради когото бе
напуснала семейство и родина, бе жертвувала чудния си глас и бе
търпяла всеки ден безкрайни мъки, за които той нищо не знаеше. Тая
нощ за последен път тя дишаше с него един въздух, гледаше дълбокото
море и звездното небе. Сега я чакаше вечна нощ, без мисли и без
сънища, защото тя нямаше душа и никога вече не можеше да има.

А върху кораба дълго сред полунощ кипеше веселба. Русалката
се смееше и танцуваше с горчива мъка в сърцето. Момъкът целуваше
хубавата си жена, която милваше черните му коси, и двамата влязоха
ръка за ръка в прекрасната палатка.

На кораба настана тишина. Само кормчията стоеше при
кормилото. Малката русалка се облегна с белите си ръце върху борда
на кораба и се загледа на изток, откъдето трябваше да изгрее слънцето.
Тя знаеше, че първият слънчев лъч ще я убие. Ала изведнъж из
дълбините на морето изскочиха нейните сестри. Те бяха също тъй
бледни като нея. Дългите им прекрасни коси не се развяваха вече от
вятъра — те бяха отрязани.

— Ние ги дадохме на магьосницата, за да те спасим и да не те
оставим да умреш тая нощ. А тя ни даде ето тоя нож. Виж колко е
остър! Преди да изгрее слънцето, ти трябва да го забиеш в сърцето на
княза и когато неговата топла кръв опръска твоите крака, те отново ще
станат рибя опашка и ти ще се превърнеш пак в русалка, ще слезеш
при нас на дъното на морето и ще изживееш твоите триста години,
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преди да станеш мъртва солена пяна върху морската повърхност.
Бързай! Един от двама ви трябва да умре преди изгрев слънце. Нашата
стара баба тъжи непрестанно за тебе и белите й коси опадаха от скръб,
както паднаха нашите под ножицата на магьосницата. Убий княза и се
върни при нас! Побързай! Виждаш ли червената черта там на небето?
След няколко минути слънцето ще се покаже и ти ще умреш.

Сестрите въздъхнаха дълбоко-дълбоко и се скриха под водата.
Малката морска русалка дръпна пурпурната завеса пред вдода на

палатката и видя хубавата невяста, която бе склонила глава върху
гърдите на княза. Тя се наведе над момъка, целуна го по челото,
погледна небето, където утринната заря се разгаряше все по-силно и
по-силно, погледна острия бляскав нож и отново впи поглед в княза,
който шепнеше в съня си името на младата си жена. И ръката, която
държеше ножа, потрепера… С бързо движение русалката го захвърли
надалеч в озарените от червена светлина вълни. И там, където той
падна, из водата пръснаха сякаш капки кръв. Още веднъж русалката
погледна с угаснали очи княза, сетне се хвърли от кораба в морето и
мигом почувствува как тялото й се разтапя на пяна.

Ето слънцето изгря над морето. Топлите му лъчи огряха
студената мека пяна и малката морска русалка не усещаше смъртта. Тя
видя ясното слънчице и над главата й се понесоха стотици чудни,
прозрачни същества. През тях тя можеше да различава белите платна
на кораба и червеникавите облаци по небето. Гласовете им бяха тъй
сладки и неж ни, че ничие човешко ухо не можеше да ги чуе — също
тъй, както ничие човешко око не мо жеше да види вълшебните
същества. Те летяха без криле из въздуха — само с лекостта си. Сега
русалката забеляза, че и тя има също такова тяло като тях и че все
повече и повече се отделя от морската пяна.

— Къде ли съм попаднала? — запита тя. Гласът й прозвуча тъй
неуловимо и нежно, както гласовете на чудните същества и тия гласове
никаква земна музика не можеше да повтори.

— При дъщерите на въздуха — отвърнаха съществата. —
Русалките нямат човешка душа и могат да я спечелят само с човешка
любов. Техният вечен живот е във властта на друг. Дъщерите на
въздуха също нямат човешка душа, но те могат да я заслужат с добри
дела. Ние летим в топлите страни, където задушният, зноен въздух
убива хората, и носим там благодатна прохлада. Ние пръскаме из
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въздуха уханието на цветята и даваме на хората утеха и изцеление. Ако
в продължение на триста години ние вършим добри дела, тогава ще
бъдем надарени с безсмъртна душа. Ти, малка, клета русалко, се
стремеше към същото. Ти страда и търпя, възнесе се в царството на
въздушните духове и след триста години можеш сама, с добри дела, да
придобиеш безсмъртна душа.

Малката русалка дигна светналия си поглед към слънцето и за
пръв път очите й се наляха със сълзи.

В това време на кораба настана отново оживление. Русалката
видя как князът и хубавата му жена я търсят навсякъде. Те гледаха
тъжно пяната, която бягаше по вълните, сякаш знаеха, че русалката се
е хвърлила в морето. И тогава русалката невидимо целуна челото на
хубавицата, усмихна се на княза и заедно с останалите дъщери на
въздуха се издигна към розовите облаци, които плуваха по небето.

— След триста години тъй ще се възнесем в царството небесно!
— А може и по-рано! — прошепна една от дъщерите на въздуха.

— Невидими ще долетим в къщите на хората, където има деца, и ако
намерим някое дете, което радва родителите си и е достойно за тяхната
обич, ще се усмихнем и тристагодишното ниблуждение ще се намали с
една година. Ако пък срещнем лошо, непослушно дете, тогава ще
заплачем от мъка и всяка сълза ще добави по един ден към дългия срок
на нашето изпитание.
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ХВЪРЧАЩИЯТ КУФАР

Живееше някога един търговец, който беше толкова богат, че
можеше да постеле със сребърни монети цяла улица, та дори и една
уличка като прибавка. Ала той не правеше това, защото умееше да се
разпорежда по-добре с парите си. Случваше се да изхарчи една пара, а
после да спечели от нея сто пари. Ето как умно живееше търговецът,
докато най-сетне умря.

Всички негови пари наследи синът му, който обичаше веселия
живот. Всяка вечер той ходеше на карнавал, правеше книжни змейове
от банкноти, а така също и кръгове във водата, в която хвърляше
златни монети вместо камъчета. По такъв начин парите трябваше
скоро да се свършат, както се и случи. В края на краищата останаха му
всичко на всичко четири сребърни петака, един стар халат и чифт
пантофи. Сега приятелите му дори не го познаваха, защото се
срамуваха да се покажат с него на улицата. Само един от тях, който
имаше добро сърце, му изпрати един стар куфар и заръча да му кажат:
„Прибери си багажа“. Съветът беше добър, ала нямаше нищо за
прибиране. Ето защо синът на търговеца влезе сам в куфара.

Но куфарът не беше прост, а особен. Трябваше само да се
натисне бравата му и той хвръкваше във въздуха. Тъй направи и синът
на търговеца. В същата минута куфарът се издигна с него през
отворения прозорец към облаците и полетя надалеч. От време на време
дъното пращеше и тогава пътникът потреперваше от страх, защото
мислеше, че куфарът ще стане на парчета и той ще полети с главата
надолу. Ала всичко това мина благополучно. Най-сетне синът на
търговеца пристигна в земята на турците. Той скри куфара в гората под
сухите листа и се запъти към града. Облеклото му не го смущаваше,
защото всички турци бяха облечени като него — по халат и чехли.

На пътя му се изпречи кърмачка с бебе в ръцете.
— Хей, турска майчице! — извика той. — Какъв е тоя палат пред

самия град с такива високи прозорци?
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— Там живее султанската дъщеря — отвърна кърмачката. —
Предсказали са й, че ще бъде много нещастна в женитбата, та затова
никой не може да я види иначе освен в присъствието на султана и
султанката.

— Благодаря! — каза синът на търговеца. След това той се върна
в гората, седна в хвърчащия куфар, отлетя на покрива на палата и влезе
през прозореца при царкинята.

Царкинята лежеше на дивана и спеше. Тя беше толкова хубава,
че синът на търговеца не се стърпя и я целуна. Тогава хубавицата
отвори очи и като го видя, се изплаши много. Но той й каза, че е
турският бог, който е слязъл при нея от небето, и туй много й хареса.

Те седнаха един до друг и момъкът започна да й разправя
приказки за очите й: че приличали на прекрасни тъмни езера, в които
мислите плували като русалки. Разказа й приказка за нейното чело,
което приличало на снежна планина.

Да, чудесни бяха тия приказки. След това той каза на царкинята,
че я обича, и тя веднага се съгласи да се омъжи за него.

— В събота ще трябва да ми дойдеш пак на гости — рече тя. —
Султанът и султанката ще бъдат при мене на чай. Те ще се зарадват
много, като разберат, че аз ще се омъжа за турския бог. Ти само
приготви по тоя случай някоя хубава приказка, защото моите родители
са големи любители на приказките. Мама харесва поучителните, а пък
татко обича веселите, за да се посмее малко.

— Да, аз ще донеса приказка вместо сватбен подарък — каза
синът на търговеца и си отиде. Ала преди да си тръгне, царкинята му
подари една сабя, направена от златни монети, и тая сабя му дойде
тъкмо навреме.

И той изхвръкна навън, купи си нов халат и отиде, та седна в
гората да измисли приказката, която трябваше да разкаже в събота. А
туй съвсем не беше тъй лесно, както могат да си помислят някои.

И все пак приказката беше готова, и то тъкмо в събота.
При царкинята го чакаха вече за чай султанът, султанката и

всички придворни. Приеха го много добре.
— Ще ни разправиш ли сега някоя приказка — рече султанката,

— някоя дълбокомислена и поучителна приказка?
— Но същевременно да бъде и такава, че да се посмеем —

добави султанът.
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— С удоволствие — отвърна синът на търговеца и започна да
разказва. Нека го чуем и ние:

— Имаше някога едно снопче кибритени клечки, които се
гордееха много със знатния си произход. Техният родоначалник, сиреч
големият бор, от който бяха нарязани, беше някога голямо, старо дърво
в гората. Кибритените клечки лежаха на полицата между огнивото и
чугуненото гърне и приказваха за своята младост.

— Когато ние живеехме още на зеленото клонче — говореха те,
— ех, че живот беше! Всяка сутрин и вечер пиехме брилянтов чай,
наречен роса. Цял ден слънцето ни светеше, ако денят беше слънчев, и
всички малки птички трябваше да ни разказват приказки. Ние знаехме
много добре, че сме богати, защото другите дървета бяха облечени
само през лятото, а нашето семейство имаше достатъчно средства, за
да носи зелена дреха както лете, тъй и зиме. Ала ето че веднъж
дойдоха дървари. Започна се голяма сеч и нашето семейство бе
насечено на парчета. Родоначалникът ни стана главна мачта на един
великолепен кораб, кой то тръгна да обикаля света, другите клончета
се пръснаха на разни страни, а ние трябваше да дадем светлина на
хората. Ето по какъв начин попаднахме тук в кухнята, макар че
произхождаме от знатен род.

— Моята съдба е по-друга — каза чугуненото гърне, което
лежеше до кибритените клечки. — Откакто съм се появило на божия
свят, мене вечно ме чистят и ме слагат на огъня. Аз се грижа за
прехраната и затова съм най-видната личност в тая къща. Едничкото
ми удоволствие е да седя следобед на полицата чистичко и измитичко
и да водя с приятелите си разумен разговор. С изключение на ведрото,
което от време на време излиза в двора, всички ние сме истински
домоседи. Новини ни носи кошницата за хранителни продукти, но тя
говори твърде свободно за правителството и за народа. Неотдавна тук
имаше едно старо гърне. То слушаше постоянно нейните свободни
приказки, докато най-сетне го хвана страх, търкулна се от полицата и
се разби на парчета. Да, това гърне беше съвсем кротко, уверявам ви!

— Стига си бъбрало! — прекъсна го огнивото, като чукна
кремъка и хвърли няколко искри. — Тая вечер трябва да прекараме по-
весело.

— Да, да, нека поприказваме кой от всички ни е най-знатен —
рекоха кибритените клечки.
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— Не, аз не обичам да говоря за себе си — възрази гърнето. —
По-добре ще бъде да уредим литературна вечер. Аз ще почна пръв. Ще
разкажа из живота си нещо такова, което всеки ще разбере. Туй ще
бъде много весело Слушайте сега!… На брега на Балтийско море под
сянката на датските букове…

— Чудесно начало! — извикаха всички чинии. — Тоя разказ ще
се хареса навярно на всекиго.

— Там прекарах аз младините си у едно тихо семейство —
продължаваше гърнето. — Всеки ден в тоя чист дом чистеха
покъщнината и миеха дъските, а всеки две седмици слагаха на
прозорците чисти пердета.

— Колко мило разказвате — рече метлата. — Личи си, че говори
особа, която е живяла дълго сред женско общество. От разказа, знаете,
лъха нещо чисто.

— Да, туй се чувствува изведнъж — обади се ведрото и от
удоволствие подскочи тъй, че плисна на пода вода.

А гърнето продължи разказа си, чийто край беше също тъй
хубав, както и началото. Всички чинии затракаха от удоволствие, а
метлата измъкна из сметта едно стръкче магданоз и закичи с него
гърнето. Тя знаеше много добре, че тъй ще разсърди другите.

„Днес го кича аз — мислеше си метлата, — а утре то мен ще
закичи.“

— Хайде сега да танцуваме — рече машата и започна да
подскача. Боже, колко високо можеше да дига тя краката си! — Ами
мен няма ли да закичите? — попита машата. И понеже тя каза това,
закичиха и нея.

„Какви простаци са всички тук!“ — помислиха си кибритените
клечки.

След това самоварът трябваше да пее, но той отказа, като се
извини, че е изстинал и че може да пее само когато кипи. Разбира се,
така той искаше да си придаде важност. Самоварът не желаеше да пее
другаде освен на масата на господарите.

На прозореца лежеше едно старо гъше перо, с което обикновено
пишеше готвачката.

В него нямаше нищо забележително освен това че бе изцапано с
мастило. Ала тъкмо с туй перото се и гордееше.
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— Ако самоварът не иска да пее — каза то, — тогава няма защо
да настояваме. Тук до прозореца стои в клетка славей. Да помолим
него да ни изпее нещо. Той наистина не е учен, но днес ние не ще
бъдем придирчиви.

— Аз смятам, че е крайно неприлично да слушаме една чужда
птица — рече медният чайник, който се мислеше за кухненски певец и
беше роднина на самовара. — Мигар туй е патриотично? Нека каже
кошницата!

— Аз съм възмутена! — каза кошницата. — Вие дори не можете
да си представите колко съм възмутена! Прилично ли е да се прекарва
тъй вечерта? Не е ли по-разумно да въдворим реда в къщи? Тогава
всеки би отишъл на мястото си, а пък аз бих наглеждала всички ви. Ето
туй се казва работа!

— Да, да! Да се заловим за работа! — чуха се гласове от всички
страни. Ала в тая минута вратата се отвори и вътре влезе готвачката.
Всички се умълчаха. Никой не смееше да каже думица. Въпреки туй
всяка съдина съзнаваше на що е способна и колко е знатна. „Стига
само да исках — мислеше всеки за себе си, — вечерта щеше да излезе
много весела.“ Готвачката взе кибритените клечки и запали с тях
огъня. Боже, как пламнаха те и колко силно загоряха!

„Нека всеки види сега, че ние сме първи — помислиха си
кибритените клечки. — Какъв блясък излиза от нас! Каква светлина!“
— И след туй те изгоряха…

— Чудесна приказка! — извика султанката. — Сякаш аз сама бях
в кухнята, при кибритените клечки. Да, ние ще ти дадем нашата
дъщеря.

— Разбира се! — рече султанът. — Още в понеделник ти ще се
ожениш за нея.

И тъй денят на сватбата бе определен. В навечерието целият град
пламна в празнични светлини. На народа хвърляха кравайчета и
медени питки. Уличните хлапета се дигаха на пръсти, викаха „ура!“ и
свиркаха с уста. С една дума, всичко беше великолепно.

„Трябва и аз да направя нещо за народа!“ — помисли си синът на
търговеца.

И той купи ракети, жабешки бомбички и бенгалски огън, сложи
всичко туй в куфара и се издигна във въздуха.
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Пуф! Паф! Ех, че хубаво засвяткаха ракетите! Разнесе се гръм и
трясък.

Всички турци заскачаха от удоволствие и чехлите им захвърчаха
над главите. Такива чудеса във въздуха те никога не бяха виждали.
Сега се увериха, че за царкинята наистина ще се жени самият турски
бог.

Когато синът на търговеца се върна с куфара си в гората,
помисли: „Трябва да отида в града и да видя какъв успех е имал моят
подвиг“.

Господи, какво ли само не му разказаха за ракетите! Всеки, към
когото се обръщаше с въпрос, разказваше по своему. Ала всички бяха
съгласни, че зрелището е било великолепно.

— Аз видях с очите си турския бог — говореше един. — Очите
му са като сияйни звезди, а брадата му — като пенлива вълна.

— Той летеше в огнен плащ — уверяваше друг, — а из гънките
на плаща му надничаха прекрасни мънички ангелчета.

Да, чудни неща чу той за себе си. А на следния ден трябваше да
отпразнува сватбата.

Отиде синът на търговеца пак в гората, за да седне в куфара,
ала… куфара го нямаше. Той беше изгорял. В него бе паднала искра от
ракетите, беше го запалила и превърнала в купчина пепел. Синът на
търговеца не можеше вече да лети, не можеше да отиде по въздуха при
своята невеста.

Тя стоеше цял ден на покрива и го чакаше. Чака го навярно и до
днес. А той скита по белия свят и разправя приказки. Само че вече не
тъй весели, както приказката за кибритените клечки.
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ЩАСТЛИВО СЕМЕЙСТВО

Най-големият зелен лист по нашите места е несъмнено листът на
репея: ако го сложим отпред на тялото си, той ще бъде като престилка,
поставим ли го пък на главата си, когато вали дъжд, ето ти същински
чадър — толкова голям е той! Репеят никога не расте сам: дето има
един, там непременно растат и много други — просто великолепие! И
цялото това великолепие служи за храна на охлювите — на големите
бели охлюви, от които хората в старо време са готвили фрикасе и са
казвали при яденето: — Ах, колко е вкусно!

И наистина те си въобразявали, че туй е ужасно вкусно. И
понеже охлювите се хранеха с репей, затова и хората сееха репея.

Имаше един стар рицарски чифлик, където вече не ядяха бели
охлюви. Те почти всички бяха измрели, но репеят беше останал. Той
продължаваше да си расте и лека-полека покри всички пътечки и лехи.

Да се тури край на неговото размножаване беше невъзможно,
така че най-сетне се образува същинска гора от репей. Само тук-там се
мяркаха още по някоя ябълка или слива и ако не бяха и те, никой не би
помислил, че това е било градина. Всичко наоколо беше покрито с
репей и тук именно доживяваха дните си последните два стари бели
охлюва.

Те сами не знаеха на колко са години, ала помнеха много добре,
че някога бяха много повече, че произхождат от другоземен род и че за
тях и за техните роднини беше насадена цялата тая гора. Старите
охлюви не бяха излизали нито веднъж из своята гора, но знаеха, че
освен нея на света съществува и друго нещо, което се нарича
господарски замък. Там варяха охлювите, докато те станат съвсем
черни, а след това ги слагаха в сребърно блюдо. Какво ставаше после,
те не знаеха. Те също тъй не знаеха и дори не можеха да си представят
какво значи да бъдеш сварен и да лежиш в сребърно блюдо. Във всеки
случай то трябва да беше нещо много хубаво и главното — много
благородно! И нито майският бръмбар, нито жабата, нито дъждовният
червей, които охлювите разпитваха за това, можеха да им дадат
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някакъв отговор: досега никой от техния род не бе сваряван и не бе
лежал в сребърно блюдо.

Старите бели охлюви бяха най-знатните същества в света това те
знаеха много добре. Гората съществуваше само заради тях, а и
господарският замък бе направен само за да бъдат те варени в него и
да лежат в сребърно блюдо.

Живееха си охлювите тихо, спокойно и твърде щастливо и
понеже нямаха деца, взеха си едно мъничко, просто охлювче, което
възпитаваха като свое дете. Това тяхно хранениче не растеше, защото
беше от обикновена, проста порода, ала на старите, особено на старата
охлювица, се струваше, че то се уголемява, и затова тя постоянно
молеше бащата да попипне черупката на малкото, ако очите му не
виждат добре. И бащата пипаше и се съгласяваше с майката.

Веднъж валеше силен дъжд.
— Чуваш ли го как плющи по листата на репея! — каза старият

охлюв. — Бум-бум-бум! Тра-та-та!
— Ето започна и да капе! — рече охлювицата. — Ето и по

стълбата потече. Ще видиш колко влажно ще стане тук. Как се радвам,
че ние и синчето ни си имаме такива хубави къщички. Трябва да си
признаем, че за нас са се погрижили повече, отколкото за другите
същества; сега се вижда, че ние сме първи в света. Още от самото си
раждане ние живеем в собствени къщи, релейната гора е посадена
само за нас. Ах, как ми се иска да зная колко далеч се простира тя и
какво има зад нея!

— Нищо! — каза старият охлюв. — По-добре оттук никъде не
може да бъде. Аз поне не желая нищо по-хубаво.

— Разбира се! — извика охлювицата. — Но на мен все пак ми се
иска да попадна в господарския замък, за да бъда сварена и сложена в
сребърно блюдо. Тъй е било с всички наши прадеди и в това, повярвай
ми, трябва да има нещо особено.

— Може би господарският замък е разрушен отдавна — рече
охлювът. — Или пък е обрасъл с репей, та хората не могат да излязат
оттам. Пък и защо ли ще бързаме? Но ти вечно бързаш и малкият
започна вече да ти подражава. Ето от три дена насам той се катери
непрекъснато по стъблото. Просто свят ми се завива, като го погледна.

— Хайде сега, не го навиквай! — каза охлювицата. — Той пълзи
внимателно. Той навярно ще ни достави много радости: пък и за какво
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ли живеем ние, старците, ако не за него? Но ти мислил ли си отде ще
му вземем жена? Дали там, по-нататък в гората, няма още някой от
нашия род?

— Черни охлюви без къщи има, разбира се — каза бащата. — Но
те са ужасно прост народ, макар че имат голямо мнение за себе си. Тая
работа впрочем можем да поръчаме на мравките: те постоянно тичат
насам-натам, като че имат кой знае каква работа; те навярно знаят къде
може да се намери жена за нашия син.

— Знаем, знаем, хем каква хубавица! — рекоха мравките. —
Само че тя едва ли ще се съгласи да дойде при вас, защото е царица.

— Толкова по-добре! — отвърнаха старите. — Ами има ли си тя
къща?

— Не къща, а цял дворец! — казаха мравките. — Чудесен
мравешки дворец със седемстотин входа.

— Благодарим покорно! — рече охлювицата. — Нашият син не е
за мравуняк. Ако не знаете някоя по-добра булка, тогава ние ще
заръчаме на комарите. Те летят и в дъжд, и в слънце и познават
релейната гора надлъж и нашир.

— Ние знаем булка за вашия син! — казаха комарите. — На сто
човешки крачки оттук върху един стрък коприва седи малка охлювка с
къщичка. Тя е съвсем самичка и е точно на такава възраст, че може да
се омъжи. Да, оттук дотам няма повече от сто човешки крачки.

— Тогава нека тя да дойде при него — рекоха старците. —
Нашият син има цяла релейна гора, а тя има само едно стръкче.

И комарите отлетяха при охлювката. Минаха осем дена, докато
тя направи това пътешествие. Ето какво значеше добра порода!

После отпразнуваха сватбата. Шест светулки светеха с всичка
сила. Изобщо сватбата беше много тиха, защото старците не обичаха
шума и веселбите. Затова пък старата охлювица каза чудесна реч.
Бащата не можеше да говори — той беше твърде развълнуван. И тъй,
те дадоха в наследство на младите цялата репейна гора, като казаха
онова, което винаги повтаряха, а именно: че от релейната гора няма
нищо по-хубаво на света и че ако те, младите, живеят честно и почтено
и се размножават, рано или късно ще попаднат ведно с децата си в
господарския замък, гдето ще ги варят, докато почернеят, и ще ги
сложат в сребърно блюдо.
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Като свършиха речта си, старците се прибраха в къщичките си и
вече не се показаха навън. Те заспаха.

А младите охлюви започнаха да царуват в гората и оставиха след
себе си голямо потомство. И понеже не им се удаде никога случай да
бъдат сварени и сложени в сребърно блюдо, те дойдоха до заключение,
че господарският замък е рухнал и че всички хора по света са измрели.
И тъй като никой не се опита да им противоречи — това значи беше
истина. И по листата на репея падаха дъждовни капки, за да веселят
охлювите с музика на тъпани, а слънцето светеше, за да раззеленява
релейната гора. И охлювите бяха щастливи, и цялото им семейство
беше щастливо, много щастливо.



104

ЕЛАТА

В гората растеше хубава малка ела. Тя си имаше чудесно място и
много въздух и светлина, а наоколо растяха по-старите й другарки —
ели и борове. На малката ела страшно много се искаше да порасне по-
скоро. Тя не мислеше нито за топлото слънце, нито за чистия въздух,
не обръщаше дори внимание и на бъбривите селски деца, които тичаха
весело из гората и събираха малини и ягоди. Щом напълнеха
кошничките си или пък нанижеха като маниста ягодите на тънки
пръчици, децата сядаха да си починат под елата и казваха:

— Ей, че е хубава тая малка еличка!
Но такива думи еличката никак не искаше да слуша.
След година тя порасна с още едно коленце, а през другата — с

още едно. Тъй е с всички ели: по броя на коленцата може винаги да се
узнае на колко са години.

— Ах, да бях и аз голяма като другите дървета! — въздишаше
еличката. — Тогава бих разгърнала нашироко клоните си, бих
издигнала високо глава и бих гледала далече-далече по белия свят!
Птиците щяха да свият гнезда в клоните ми, а духнеше ли вятър, щях и
аз да кимам важно с глава като големите дървета!

И еличката не се радваше нито на слънцето, нито на птичките,
нито на розовите облаци, които плуваха сутрин и вечер над нея по
небето.

Зиме, когато земята се покриеше с блестяща снежна пелена,
идваха зайчета, тичаха насам-натам, а понякога дори и прескачаха
еличката — каква обида! Ала минаха още две зими и на третата
дръвчето стана толкова високо, че зайчетата трябваше да го
заобикалят.

„О, да растеш, да растеш и да станеш голямо, старо дърво — има
ли на света нещо по-хубаво от това?“ — мислеше си еличката.

Всяка есен в гората идваха дървари и отсичаха най-големите
дървета. Еличката винаги трепереше от страх, когато някое голямо,
хубаво дърво падаше с трясък на земята. Тогава на дървото отрязваха
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всички клони и то ставаше тъй голо и тънко, че едва можеше да се
познае. Сетне натоварваха на коли отсечените дървета и ги извозваха
от гората.

Къде? Какво ставаше с тях?
Напролет, когато долитаха лястовичките и щъркелите, елата ги

питаше:
— Не знаете ли къде отнесоха ония дървета? Не сте ли ги

срещали? Лястовичките не знаеха нищо, ала един от щъркелите се
замисли, поклати глава и каза:

— Зная, разбира се! Когато се връщах от Египет, аз срещнах по
морето много нови кораби с великолепни мачти. От тях лъхаше мирис
на смола. Виждаш ли сега къде са отишли твоите другарки?

— Ах, кога ще стана и аз толкова голяма, че да тръгна по морето!
Но що е туй — море, на какво прилича то?

— Трябва да ти разправям надълго и нашироко — отвърна
щъркелът и хвръкна.

— Радвай се на младостта си! — говореха слънчевите лъчи на
еличката. — Радвай се на своя растеж и на силите, които кипят у теб.

И вятърът целуваше дръвчето, а росата го обливаше със сълзи.
Но еличката не умееше да цени нищо.

Наближаваше Коледа. В гората започнаха да секат няколко
съвсем млади дръвчета. Някои от тях бяха дори много по-малки от
нашата еличка, която гореше от нетърпение да порасте по-скоро.
Всички отрязани ели бяха чудно хубави — клоните им никой не
откъсна. Натрупаха ги веднага в една кола и ги изнесоха от гората.

— Къде ли ще ги носят? — попита еличката. — Те не са по-
големи от мен, а една дори е по-малка! И защо не им откъснаха
клонките? Накъде ли заминаха?

— Ние знаем! Ние знаем! — изчуруликаха врабчетата. — Ние
бяхме в града и надничахме през прозорците. Сега знаем къде отидоха
те. О, те са на такава почит, че за туй не може и да се говори. Ние
гледахме през прозореца и видяхме как сред топли стаи те стоят
украсени с най-прекрасни неща — с позлатени ябълки, с медени
кравайчета, с играчки и с хиляди свещи!

— А после? — попита еличката, като потрепера с всичките си
клончета. — А после?

Какво стана после с тях?
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— Повече не можахме нищо да видим. Ала и туй, което видяхме,
беше тъй хубаво! „Може би и аз ще имам това щастие! — помисли си с
радост еличката. — Да, туй е още по-хубаво, отколкото пътуването по
море. Ах, колко тежко е да чакаш! Дано дойде по-скоро Коледа! Ето
сега аз съм също тъй голяма, както ония ели, които отсякоха миналата
година! Ах, кога ли ще легна и аз най-сетне в колата? Кога ли ще
застана сред топлата стая, окръжена с всичкото великолепие? Ами
после?… После навярно ще бъде още по-хубаво, иначе защо ще ме
кичат? Да, разбира се, че после ще бъде още по-хубаво… Какво ли ще
бъде? Ах, как ме измъчва тая неизвестност! Сама не зная що става с
мен!“

— Радвай ни се! — казаха й въздухът и слънчевият лъч. —
Радвай се на младостта си и на горската шир!

Ала еличката не можеше да се радва спокойно, тя все растеше и
растеше. И зиме, и лете тя стоеше облечена в зелената си премяна и
всички, които я виждаха, казваха:

— Колко хубаво дръвче!
Най-сетне настъпи Коледа и първа отсякоха нашата еличка.

Дълбоко, в самата й сърцевина се заби брадвата, еличката изохка и
падна на земята. Тя чувствуваше силна болка и слабост и не можеше
да мисли вече за никакво щастие. Мъчно й беше да се раздели с
родната гора, с мястото, където бе израснала — да, тя знаеше, че
никога вече не ще види своите другарки, малките храстчета и цветя,
които растяха наоколо, а може би не ще види и птичките! Да заминеш
— колко тъжно беше това!

Еличката дойде на себе си едва когато я сложиха в един двор
заедно с много други дръвчета. Тогава някой извика:

— Каква хубава еличка! Тъкмо такава ни трябва!
Дойдоха двама нагиздени мъже и отнесоха дръвчето в голяма

хубава стая. По стените бяха накачени картини, а до печката от лъскави
плочки стояха големи китайски вази с лъвове на похлупака. Тук имаше
столове люлки, копринени канапета и големи маси, отрупани с албуми,
книжки и играчки за няколкостотин талера — тъй поне разправяха
децата. Елата сложиха в едно голямо буре с пясък, ала никой не
можеше да разбере, че това е буре, защото то беше обвито в зелено
платно и бе поставено върху голям шарен килим. О, как трепереше
бедната ела! Какво ли ще стане сега?… Дойдоха млади момичета и
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почнаха да я кичат. Върху клончетата окачиха мънички люлчици,
изрязани от цветна хартия и пълни с бонбони и сладки; ето по
дръвчето израснаха позлатени ябълки и орехи, залюляха се и куклички
— също като живи човечета. Такива кукли елата никога не беше
виждала. Най-сетне по клончетата налепиха стотици червени, сини и
бели свещици, а на самия връх на дръвчето изгря голяма звезда от
златен варак.

— Как ще блесне елата довечера, когато запалим свещите! —
казаха всички.

„Ах — помисли си елхата, — дано настъпи по-скоро вечерта, та
да запалят свещите. Какво ли ще стане след това? Дали не ще дойдат
дърветата от гората, за да ми се порадват? Дали не ще долетят
врабчетата, за да надникнат през прозорците? А може и да пусна корен
в това буре и да си стоя все тъй накичена и зиме, и лете?“

Да, няма що да се каже, много нещо искаше еличката. От голямо
нетърпение дори я заболя кората, а тая болка за дървото е също тъй
неприятна, както е главоболието за хората.

Най-сетне свещите бяха запалени. Какъв блясък, какво
великолепие! Елата затрепера тъй силно с клоните си, че един от тях се
подпали от близката свещ и зелените му игли запращяха.

— Ай! Ай! — завикаха момичетата и изгасиха мигом огъня.
Сега елата не смееше дори да се помръдне. О, туй беше истинско

мъчение! Ала тя се страхуваше толкова много да не изгуби нещо от
своята украса! Всичкият тоя блясък я беше съвсем замаял… Изведнъж
двукрилата врата се разтвори широко и цял рояк деца се втурнаха тъй
силно в стаята, като че искаха да съборят дървото. След тях влязоха
бавно възрастните. Децата застанаха пред елата и онемяха от учудване:
ала това продължи само минута. После се дигна страшен шум. Децата
започнаха да скачат, да играят около дървото и да късат един по един
подаръците.

„Какво правят те? — мислеше си еличката. — Що значи това?“
Свещиците догаряха до самите клончета. Изгасиха ги една след друга
и после децата получиха позволение да оберат дървото. Ех, как се
нахвърлиха те отгоре му! Всички клончета запращяха и ако елата не
беше закрепена за тавана със златната звезда, навярно щяха да я
съборят на земята.
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Децата скачаха и играеха с хубавите си играчки. На елата никой
вече не обръщаше внимание. Само старата бавачка се приближи още
веднъж до нея, и то само за да види дали не е останала между
клончетата някоя ябълка.

— Приказка! Приказка! — завикаха децата и задърпаха към
елата един малък дебел човек.

Той седна под дървото и каза:
— Ето ни сега в гората! Ще ни слуша и еличката! Но ще ви

разкажа само една приказка. Коя искате: за Иведе-Аведе или за
Клумпе-Думпе, който макар да паднал от стълбата, все пак достигнал
до големи почести и се оженил за царската дъщеря?

— За Иведе-Аведе! — закрещяха едни.
— За Клумпе-Думпе! — запискаха други. Дигна се страшна

олелия и шум. Само еличката стоеше мълчалива и си мислеше:
„Мигар аз не ще взема никакво участие в играта?“ Тя не

разбираше, че беше свършила работата си и че никому вече не бе
потребна.

И дебелият човек разказа за Клумпе-Думпе, който паднал от
стълбата и все пак достигнал до големи почести и се оженил за
царската дъщеря.

Децата запляскаха ръце и закрещяха:
— Още! Още!
Те искаха да чуят и приказката за Иведе-Аведе; ала дебелият

човек не пожела да разказва повече.
Елата стоеше дълбоко замислена — горските птички никога не

бяха й разказвали такова нещо. „Клумпе-Думпе паднал от стълбата и
все пак се оженил за царската дъщеря! Гледай ти какви работи ставали
по света! — мислеше елата и вярваше, че туй е самата истина, защото
приказката бе разказана от такъв почтен господин. — Пък кой знае!
Може и аз някога да падна от стълбата и да достигна до големи
почести!“ И еличката си представяше с радост как на следния ден ще я
украсят отново със свещи, играчки, злато и плодове.

„Утре вече няма да треперя! — мислеше тя. — Аз само ще се
радвам на моето великолепие. Утре ще чуя пак приказката за Клумпе-
Думпе, а може би и за Иведе-Аведе.“

И цяла нощ елата стоя замислена и мълчалива.
На сутринта в стаята влязоха слугата и слугинята.
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„Сега ще почнат да ме кичат отново!“ — помисли си елата. Ала
те я измъкнаха от стаята, повлякоха я нагоре по стълбата и я тикнаха в
най-тъмния ъгъл на тавана, дето не проникваше дори дневна светлина.

„Що значи това? — помисли си елата. — Какво ще правя тук?
Какво ще слушам и ще гледам?“ — И тя се облегна о стената и все
мислеше и мислеше. За това тя имаше много време: минаваха дни и
нощи, а никой не се сещаше за нея. Само веднъж на тавана дойде
някакъв човек да остави няколко големи куфара. Дръвчето стоеше
съвсем настрана — него сякаш го бяха забравили.

„Сега навън е зима — мислеше елата. — Земята е твърда и
покрита със сняг, затова и хората не могат да ме посадят и да искат и
ме държат тук до пролетта. Колко умно е туй! Колко добри са хората!
Само да не беше тук толкова тъмно и пусто! … Няма дори нито едно
зайче!… А колко хубаво беше в гората, когато наоколо имаше сняг и по
снега се гонеха зайчета! Да, хубаво беше… дори и тогава, когато те ме
прескачаха, макар че туй ме сърдеше. Колко самотна съм тук!“

— Ц-ъррр! Ц-ъррр! — изписка изведнъж едно мишле и изскочи
от дупката си. След него се показаха още няколко други. Те
помирисаха дървото и се скриха между клоните му.

— Какъв ужасен студ! — казаха мишките. — Иначе щеше да
бъде много хубаво. Нали, стара еличке?

— Аз никак не съм стара! — отвърна елата. — От мен има много
по-стари ели.

— Отде си ти, отде знаеш това? — попитаха мишките, понеже
бяха много любопитни. — Разкажи ни кое е най-хубавото място на
земята? Била ли си там? Била ли си някога в килера, дето има сирене
по полиците, а по тавана виси пушено месо, дето може да се скача
върху лоени свещи, дето влизаш мършава, а излизаш дебела?

— Не, такива места не зная! — рече елата. — Но затова пък
познавам гората, дето свети слънцето и пеят птичките.

И тя им разказа за своята младост, а мишките, които никога не
бяха чували такова нещо, я изслушаха с внимание и казаха:

— Колко много си видяла! Колко щастлива си била!
— Щастлива? — рече елата и се замисли за това, което току-що

бе разказала. — Да, хубави бяха наистина ония дни.
Сетне тя разказа за оная вечер, когато я бяха накичили с

кравайчета и със свещи.
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— О, колко щастлива си била ти, стара еличке!
— Аз никак не съм стара! — отвърна елата. — Аз дойдох едва

тая зима от гората. Аз съм в разцвета на годините си, само че на ръст
съм дребничка.

— Колко хубаво приказваш! — рекоха мишките и на следната
нощ доведоха със себе си още четири слушателки. И елата започна да
разказва отново и колкото повече разказваше, толкова по-ясно си
спомняше миналото.

— Хубаво беше онова време! Но пак ще се върне. Клумпе-Думпе
паднал от стъблата и все пак достигнал до големи почести. Кой знае,
може и аз да достигна до големи почести.

— Какво е това Клумпе-Думпе? — попитаха малките мишлета и
елата им разправи цялата приказка. Тя помнеше всяка дума и мишките
се радваха тъй много, че насмалко щяха да скочат върху самия връх на
дървото. На следната нощ дойдоха и други мишки, а в неделя се явиха
дори и два плъха. Ала те заявиха, че приказката никак не е интересна.
Туй наскърби мишките и те сами започнаха да разправят, че историята
с Клумпе-Думпе не е тъй занимателна.

— Само тая приказка ли знаете? — попитаха плъховете.
— Да, само тая! — отвърна елата. — Аз я чух през най-

щастливата вечер в живота си, ала тогава не разбирах колко голямо е
моето щастие.

— Това е много глупава приказка! Не можете ли да ни
разправите нещо за свинската сланина или за лоените свещи? Или пък
за килера?

— Не — отговори елата.
— Тогава довиждане! — рекоха плъховете и си отидоха.
Скоро и мишките престанаха да идват и елата започна да тъгува

отново сред своята самота.
— Колко хубаво беше, когато малките игриви мишлета седяха

около мен и слушаха моите разкази! — въздишаше тя. — Сега и туй се
свърши. Но аз ще си спомням с радост за тия минути, когато ме
изнесат оттук.

А кога стана това?
Да, една сутрин дойдоха някакви хора да чистят тавана. Те

дигнаха куфарите, а след тях и елата. Хвърлиха я грубо на пода, после
я повлякоха надолу по стълбата.
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„Да, сега за мен ще почне нов живот!“ — помисли си елата. Тя
почувствува свежия въздух, светлината на слънцето и се намери долу
на двора. Всичко туй стана тъй бързо, наоколо имаше интересни неща,
че елата дори забрави да се погледне. Дворът допираше до една
градина, която бе потънала в цветя и зеленина. Свежите ухаещи рози
се свеждаха над ниската ограда, липите цъфтяха, а лястовичките се
виеха над тях и чуруликаха:

— Квир-вир-фит! Ето я, ето я най-после! Ала туй, разбира се, не
се отнасяше за елата.

„Сега и аз ще заживея!“ — зарадва се елата и разпери клоните
си. Ала те бяха пожълтели и изсъхнали, а самото дърво лежеше в един
ъгъл сред плевел и коприва. Златната звезда стоеше все още на върха
му и блещукаше под слънчевите лъчи.

На двора играеха няколко от ония деца, които скачаха на Бъдни
вечер около украсеното дърво. Едно от тях, най-малкото, изтича при
елата и откъсна от нея златната звезда.

— Вижте какво е останало на тая мръсна, стара ела! — извика то
и настъпи тъй силно клоните й, че те изпращяха под обувките му.

И елата обгърна с поглед китната градина, погледна себе си и
поиска да се върне пак в тъмното кътче на тавана. Тя си спомни своята
младост в гората, веселия Бъдни вечер и мъничките мишлета, които
слушаха с такава наслада приказката за Клумпе-Думпе.

— Свърши се, всичко се свърши! — каза старата ела. — Защо ли
не се радвах, докато беше време? А сега… всичко е минало и няма да
се върне.

Скоро дойде един слуга и накърши елата на парчета — от нея
излезе цял сноп съчки. Как ярко пламнаха те под големия котел! Елата
въздишаше тежко-тежко. Всяка нейна въздишка приличаше на слаб
гърмеж и затуй децата престанаха да играят, насядаха край огъня и
като гледаха пламъците, повтаряха:

— Пиф-паф!
И при всяко изпращяване, което беше дълбока въздишка, елата

си спомняше ясните летни дни и звездните зимни нощи в гората,
веселия Бъдни вечер и приказката за Клумпе-Думпе — едничката
приказка, която тя беше слушала и умееше да разказва… Сетне елата
изгоря.
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А децата продължиха играта си в градината. Най-малкото
носеше на гърдите си златната звезда, която украсяваше елата през
най-щастливата вечер на нейния живот. Сега тая вечер беше минала,
елата я нямаше вече и затова и на нашата приказка идва краят. Всичко
минава, всичко се свършва на тоя свят — дори и най-хубавата
приказка.
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СНЕЖНАТА ЦАРИЦА
ПРИКАЗКА В СЕДЕМ РАЗКАЗА
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ПЪРВИ РАЗКАЗ
ЗА ОГЛЕДАЛОТО И ЗА НЕГОВИТЕ

ЧАСТИЦИ

Слушайте, започваме! Когато стигнем до края на приказката, ще
знаем повече, отколкото сега, защото ще приказваме за един лош
магьосник. А той беше най-лошият от всички магьосници, защото
беше самият дявол.

Веднъж той се намираше в много весело настроение: беше
сполучил да направи едно огледало, което имаше това свойство, че
всичко хубаво и добро, огледано в него, се изгубваше, а грозното и
лошото изпъкваше и се виждаше още по-лошо, отколкото бе в
действителност. Най-хубавите гледки в това огледало изглеждаха като
мъртва пустиня, а най-красивите хора — грозни и гнусни. Лицата им
бяха тъй обезобразени, че мъчно можеха да се познаят, и ако някой
имаше някоя пъпчица, тя покриваше целия му образ. Всичко туй
забавляваше страшно много дявола. Минеше ли през ума на някой
човек някоя добра мисъл, в огледалото се явяваше мигом
обезобразеното й отражение — така че дяволът не можеше да се
сдържи и се кикотеше радостно на хитрата си измислица. Ония, които
по сещаваха неговото магьосническо училище — защото си имаше и
училище, — разправяха навсякъде за новото чудо. „Едва сега, казваха
те, могат да се познаят хората и светът в истинския им вид.“ И те
тичаха с огледалото навсякъде и най-сетне не остана нито едно
царство и нито един човек, които да не бяха се огледали осакатени в
него. Накрая им се поиска да хвръкнат на небето и да се подиграят със
слънцето. Но колкото по-високо се издигаха, толкова повече се
кривеше и зъбеше огледалото в ръцете им, така че те едва можеха да го
държат. Ала ето — те стигнаха вече до слънцето и огледалото се
загърчи изведнъж тъй силно, че се изплъзна из ръцете им и падна на
земята, където се счупи на милиони, милиарди и още по-малки
частици.
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Сега това огледало причиняваше много повече нещастия,
отколкото по-рано, защото някои от частиците му бяха дребни като
ситен пясък и се пръснаха по целия свят. Ако такива частици
попаднеха някому в окото, те оставаха там и тогава човек виждаше
всичко наопаки или пък забелязваше във всеки предмет само лошите
му страни, защото всяко стъкълце бе запазило свойството, което
притежаваше цялото огледало. На някои хора стъкълца попаднаха дори
в сърцето и тъкмо туй беше най-лошото, защото сърцето им се
превърна в парче лед. Няколко от частиците на огледалото бяха тъй
големи, че можеха да се употребяват за стъкла на прозорци, и лошо
нещо беше човек да гледа приятелите през тия стъкла. Други частици
пък бяха сложени в очилата, но тежко на ония, които искаха да видят
през тях истината и да бъдат справедливи. А дяволът се кискаше от
радост, защото туй го забавляваше.

Но някои частици продължаваха да хвърчат из въздуха и сега ще
чуем какво направиха те.
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ВТОРИ РАЗКАЗ
ЕДНО МАЛКО МОМЧЕ И ЕДНО МАЛКО

МОМИЧЕ

В един голям град, където имаше толкова много хора и къщи, че
не всички можеха да разполагат с място за градини, и където поради
тая причина повечето от жителите се задоволяваха с цветя в саксии,
живееха две бедни деца, които имаха градинка, не по-голяма от саксия.
Тия две деца не бяха братче и сестриче, но се обичаха много.
Родителите им живееха в две съседни къщи, под самите покриви.
Покривът на едната къща се съединяваше с покрива на другата, а
помежду се намираше дъждовният улей. Всяка стая имаше по едно
прозорче. Трябваше само да прекрачиш улея, за да минеш от едното
прозорче на другото. Родителите имаха по едно голямо дървено
сандъче, в което растяха зеленчуци и малки розови храсти. Във всяко
сандъче имаше по един хубав храст, обсипан с чудни цветове. Веднъж
родителите намислиха да поставят двете сандъчета над дъждовния
улей — така че между двата прозореца цъфнаха две малки градинки.
Граховите стъбла се спущаха надолу из сандъчетата, а розовите храсти
се виеха около прозорците и сплитаха клоните си. По тоя начин се
образуваше нещо като тържествена арка от зеленина и цветя.
Сандъчетата бяха твърде високи и децата знаеха, че не трябва да се
катерят по тях, но затуй пък родителите им позволяваха често да си
ходят на гости и да седят на малката пейка под розите. Тогава те си
играеха весело.

Зиме тия игри се прекъсваха. Понякога прозорците замръзваха,
но децата нагряваха на печката медни монети, залепваха ги о стъклото
и там веднага се отваряше малка кръгла дупчица. През всяка дупчица
надничаше по едно весело око: окото на малкото момче и окото на
малкото момиче. Момчето се казваше Кай, а момичето — Герда. Лете
те можеха с един скок да си ходят на гости, но зиме трябваше да слизат
и да се качват по много стъпала.
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Веднъж валеше сняг.
— Това са бели пчели, които се роят — рече старата баба.
— Имат ли си те царица? — попита момчето, което знаеше, че

истинските пчели имат царица.
— Да, имат си — отвърна бабата. — Тя хвърчи винаги в най-

гъстия рояк. Тя е най-голяма от всички и никога не стои на едно място.
Ту се спуща до земята, ту се издига чак до черните облаци. Понякога
нощем лети из улиците на града и наднича през прозорците. Тогава
прозорците замръзват и се покриват с чудни цветя.

— Да, ние сме виждали това! — извикаха в един глас децата и
повярваха, че всичко туй е истина.

— Ами може ли Снежната царица да влезе тук? — попита
малкото момиче.

— Само да посмее! — рече момчето. — Аз ще я сложа на
печката и тя ще се стопи! Но бабата помилва главата му и започна да
разказва други приказки.

Вечерта, когато малкият Кай се прибра в къщи и се съблече, той
се покатери на стола до прозореца и започна да гледа през малката
дупчица. Из въздуха се носеха няколко снежинки. Една от тях, най-
голямата, падна на края на едно от сандъчетата и започна да расте, да
расте, докато най-сетне се превърна в жена, загърната в тънко бяло
було, което бе изтъкано сякаш от милиони снежинки звездички. Тя
беше прекрасна и нежна, но цяла от лед, от ослепително бял лед, и все
пак бе жива. Очите й светеха като две ясни звезди, но в тях нямаше
нито топлота, нито кротост. Тя кимна с глава към прозореца и повика
момчето с ръка. Малкият Кай се изплаши и скочи от стола. В същия
миг нещо прошумя, сякаш под прозореца изхвръкна голяма птица.

На другия ден времето беше ясно и мразовито, но скоро снегът
започна да се топи, а после дойде и пролетта. Слънцето светна, из
земята поникна трева, лястовичките за-цвъртяха в гнездата си.
Прозорците на къщите се разтвориха отново и децата можеха да седят
като по-рано в своята градинка на покрива.

Колко хубаво цъфтяха розите през това лято! Малкото момиче бе
научило една песничка, в която се говореше също за рози. Когато то я
пееше, мислеше си за своите рози, а момчето пееше заедно с него:
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И децата се хващаха за ръце, целуваха розите, гледаха ясното
слънце и си говореха. О, колко вълшебно беше лятото и колко хубаво
бе под ухаещите розови храсти, които изглеждаха, че ще цъфтят вечно!

Веднъж Кай и Герда седяха и разглеждаха книжка с картинки, на
които бяха изобразени животни и птици. Часовникът на черковната
камбанария удари пет, когато Кай извика:

— Ох, нещо ми влезе в окото и ме бодна в сърцето!
Момичето се хвърли на шията му и той замига, ала в очите му не

можеше да се види нищо.
— Струва ми се, че излезе — рече момчето.
Но то се излъга. В окото му бе попаднало едно от мъничките

късчета на дяволското огледало, в което, както си спомняте, всичко
добро и хубаво изглеждаше нищожно и безобразно, а лошото и
грозното се отразяваше още по-ярко. Също такова късче бе попаднало
и в сърцето на бедния Кай и то се превърна скоро в парче лед. Болката
мина, но късчето остана.

— Защо плачеш? — попита той Герда. — Ух, колко си грозна!
Мене нищо не ме боли! Фу — извика той след това, — тая роза е
проядена от червеи, а тая пък е съвсем крива! Какви грозни рози!
Също като сандъчетата, в които растат!

И той ритна едното сандъче и откъсна две рози.
— Кай, какво правиш? — изписка Герда. А той, като видя, че тя

се уплаши, откъсна още една роза и избяга през прозореца в къщи,
като остави самичко малкото хубаво момиче.

Когато Герда отиваше след това при него с картинната книжка,
той й разправяше, че тая книжка е само за бебета. Когато пък старата
баба им разказваше приказки, Кай винаги се опитваше да й възразява
или се скриваше зад гърба й, туряше си очила и говореше също като
нея. Той правеше това много сполучливо и разсмиваше ония, които го
гледаха. Скоро момчето свикна да дразни всички съседи. То умееше да
подражава говора, вървежа и лошите им привички и хората казваха:

— Това момче е умна глава!

Розите цъфтят и прецъфтяват,
но ние нивга няма да се разделим.
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А причината за всичко туй бяха само късчетата от дяволското
огледало, които бяха попаднали в окото и в сърцето му. Ето защо той
дразнеше дори и малката Герда, която го обичаше от все сърце.

Сега игрите му станаха съвсем други. Пък и той сам се промени
и стана много разсъдлив. През един зимен ден, когато снегът валеше
на едри парцали, Кай дойде при Герда с едно голямо увеличително
стъкло и подигна края на синьото си палто, за да паднат отгоре няколко
снежинки.

— Герда, погледни през стъклото — рече той.
Всяка снежинка изглеждаше много по-голяма, отколкото бе в

действителност, и приличаше на прекрасно) цвете или на десетолъчна
звезда.

— Виж колко хубаво са направени! — каза Кай. — Те са много
по-интересни от истинските цветя, защото нямат никакъв недостатък и
са съвсем правилни. Жалко само, че се стопяват тъй бързо!

Скоро след това Кай дойде с големи ръкавици на ръцете и с
шейна на гърба си. Той прошепна на ухото на Герда: „Аз взех
позволение да отида на големия площад, дето играят другите деца“ —
и излезе навън.

На големия площад най-смелите момчета често привързваха
шейните си за селските шейни и така се пързаляха много надалеч. Ех,
че хубава беше тая игра! По едно време на площада се появи голяма
бяла шейна. В нея седеше човек, загърнат в бял кожух и с бяла кожена
шапка на главата. Шейната обиколи два пъти площада. Кай привърза
своята малка шейничка за нея и тя го повлече напред. Бялата шейна се
понесе бързо и възви зад ъгъла на най-близката улица. Човекът, който
седеше в нея, се обърна и му кимна приятелски с глава, сякаш се
познаваха отдавна. На няколко пъти Кай се опита да отвърже
шейничката си, но човекът в кожуха му кимваше с глава и той
оставаше на мястото си. Така те излязоха извън градските врати. Сега
снегът започна да пада на такива големи парцали, че момчето не
можеше да види нищо пред себе си. В същото време шейната полетя с
бясна бързина напред. Кай дръпна връвта, за да се откъсне от голямата
шейна, но напразно: неговата шейничка беше здраво вързана за
другата и се носеше като вятър. Тогава той започна да крещи, но никой
не го чуваше. Снегът валеше, бялата шейна хвърчеше. От време на
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време тя подскачаше силно, сякаш минаваше над ровове и плетища.
Кай се изплаши много.

Снежните парцали ставаха все по-големи и по-големи и най-
сетне се превърнаха в едри бели кокошки. Изведнъж те се пръснаха
настрани и голямата шейна спря. Човекът, който седеше в нея, се
изправи: това беше една висока, стройна, ослепително бяла жена —
Снежната царица. Кожухът и шапката й бяха цели от сняг.

— Хубаво пътувахме с теб! — рече тя. — Но ти си цял
замръзнал! Я се мушни под моя кожух!

И тя го сложи до себе си в шейната и го зави с кожуха си. Кай
потъна сякаш в снежна пряспа.

— Студено ли ти е още? — попита тя и го целуна по челото.
О, тая целувка беше по-студена от лед! Тя го прониза чак до

сърцето, което и без това наполовина вече бе ледено. На Кай се стори,
че умира, ала туй бе само за миг. Сетне той престана да усеща студа и
се почувствува много добре.

— Моята шейна! Не забравяй моята шейна! — беше първата му
мисъл.

И те привързаха малката шейничка здраво за гърба на една от
големите кокошки, която хвръкна след тях. Снежната царица целуна
малкия Кай още веднъж и той забрави и Герда, и баба си, и всички
близки в къщи.

— Повече няма да те целувам — рече тя, — защото ти ще умреш
от моите целувки!

Кай я гледаше. Тя беше хубава, много хубава. По-умно и по-
прекрасно лице от нейното той никога не бе виждал. Сега тя не
изглеждаше направена от лед, както по-рано, когато му кимаше с глава
през прозореца. В неговите очи тя беше съвършена. Кай не
чувствуваше вече страх. Той й разказа, че знае да смята на ум дори с
дробни числа, че знае колко квадратни мили и жители има всяка
страна. А Снежната царица го слушаше и му се усмихваше и тогава
нему се стори, че туй, което знае, е съвсем малко. Кай погледна нагоре
към широкото небе. В същия миг Снежната царица полетя с него
високо, на най-далечния черен облак. Наоколо фучеше и свиреше буря,
като че пееше старинни песни. Снежната царица и Кай летяха над гори
и езера, над морета и земи. Под тях ревеше студеният вятър, виеха
вълци, блестеше сняг, със злокобен крясък хвърчаха черни гарвани. А
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над главите им светеше месечината, голяма и ясна, и Кай я гледаше
през цялата тая дълга и предълга зимна нощ.

През деня той спа в скута на Снежната царица.
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ТРЕТИ РАЗКАЗ
ЦВЕТАРНИКЪТ НА ЖЕНАТА КОЯТО

УМЕЕШЕ А ОМАГЬОСВА

А какво стана с малката Герда, когато Кай не се върна в къщи?
Къде беше отишъл той? Никой нищо не знаеше, никой нищо не
можеше да каже. Децата разправяха само, че го видели как привързал
шейничката си за прекрасната бяла шейна, как тая шейна възвила зад
ъгъла на близката улица и оттам се понесла към градските врати. Ала
никой не знаеше какво бе станало с него. Много сълзи се проляха за
Кай, но малката Герда плака най-много и най-дълго от всички. После
се разнесе слух, че той е умрял или може би се е удавил в реката, която
течеше край града. О, колко дълга и тъжна беше тая зима!

Но ето, пролетта се върна, а заедно с нея се върна и ясното топло
слънчице.

— Кай е умрял! — каза малката Герда.
— Не вярвам! — отвърна слънцето.
— Той е умрял, няма го! — каза тя на лястовичките.
— Не вярваме! — отговориха те и най-сетне Герда сама престана

да вярва това.
— Ще обуя новите си червени обувки, които Кай още не е

виждал — рече тя една сутрин, — и ще отида на реката да я питам за
него.

Беше още много рано. Тя целуна старата си баба, която спеше,
обу червените си обувки и отиде съвсем самичка накрай града, при
реката.

— Вярно ли е, че ти си взела моето малко другарче? Аз ще ти
подаря червените си обувки, ако ми го върнеш!

И на момичето се стори, че вълните закимаха някак особено
насреща му. Тогава то сне новите си червени обувки, най-скъпото,
което имаше, и ги хвърли в реката. Но обувките паднаха до самия бряг
и вълните ги изтласкаха отново на сушата. Реката не искаше да вземе
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от Герда най-скъпия й предмет, защото не можеше да й върне Кай. Но
Герда помисли, че не е хвърлила достатъчно далеч обувките и затова
влезе в лодката, която се люлееше между тръстиката, застана на самия
й край и пак хвърли обувките във водата. Ала лодката не беше
привързана и се отдели от брега. Герда забеляза това и поиска да скочи
на сушата, но преди да стигне на другия край на лодката, тя навлезе
вече в реката и се понесе бързо по течението.

Малката Герда се изплаши не на шега и започна да плаче. Но
само врабчетата можеха да я чуят, а те нямаха сили да я изнесат на
сушата. Те само летяха покрай брега и чуруликаха: „Ето ни! Ето ни!“
— сякаш искаха да я утешат.

Лодката продължаваше да се носи по течението, а малката Герда
седеше мирно в нея по чорапи. Обувките й плаваха отзад, но не
можеха да я настигнат, защото лодката плаваше по-бързо от тях.

Бреговете на реката бяха много красиви. Навсякъде се виждаха
прекрасни цветя, високи разлистени дървета, зелени ливади, по които
пасяха овце и крави, но никъде не се виждаше нито един човек.

„Може би реката ще ме отнесе при Кай!“ — помисли си Герда и
тая мисъл я развесели. Тя се изправи на нозе и дълго се любува на
прекрасните зелени брегове. Най-сетне доплава до една вишнева
градина, където имаше малка къщичка с чудни сини и червени
прозорци и сламен покрив. Пред вратата на къщичката стояха двама
дървени войници, които отдаваха чест с пушки в ръце. Герда им
извика, понеже ги сметна за живи, но те, разбира се, не й отговориха.
Тя дойде съвсем близо до тях и извика още по-силно. Тогава из
къщичката излезе една стара жена, която се подпираше на патерици и
носеше голяма сламена шапка, цяла изписана с най-чудни цветя.

— Ах ти, бедно момиче! — каза старата жена. — Как си
попаднало в такава голяма и бърза река и как си дошло толкова далеч?

При тия думи жената влезе във водата, с патерицата си издърпа
лодката и изнесе Герда на брега.

Герда се зарадва много, когато се намери отново на сушата,
макар че изпита лека уплаха от непознатата жена.

— Ела при мен, разкажи ми коя си ти и как си дошла тук? —
рече старицата.

И Герда й разправи всичко, а жената слушаше, клатеше глава и
повтаряше: „Хм! Хм!“ Но когато момичето свърши разказа си и я
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запита дали не е виждала малкия Кай, тя отвърна, че той не е минал
оттук, но навярно скоро ще мине и затуй Герда не трябва да тъжи.

— Я по-добре си хапни малко вишни и се полюбувай на цветята
в градината! Те са много по-хубави от ония, дето ги рисуват по
книжките. Всяко цвете ще ти разкаже по една приказка.

И старата жена хвана Герда за ръка, заведе я в къщичката и
затвори вратата.

Прозорците се намираха високо над пода и стъклата им бяха
червени, сини и жълти, така че дневната светлина, която минаваше
през тях, светеше в различни цветове. На масата бяха сложени чудно
хубави вишни и Герда получи позволение да яде от тях, колкото си
иска. И докато тя ядеше, старата жена разчесваше със златен гребен
светлата й коса, която пламтеше като злато и обгръщаше хубавото й
лице, кръгло и свежо като роза.

— Отдавна исках да си имам такова малко момиче — каза
жената. — Ще видиш колко хубаво ще си живеем с теб!

И колкото повече тя разчесваше косата й, толкова по-малко Герда
мислеше за своето другарче Кай, защото старата жена беше
магьосница и умееше да омагьосва. Но тя не беше лоша и омагьосваше
само понякога, за собствено удоволствие. Сега й се поиска да задържи
Герда при себе си. Тя отиде в градината и размаха патерицата си над
всички розови храсти. И макар че храстите бяха покрити с цветове,
при това движение те потънаха мигом в земята и от тях не остана нито
следа. Старата жена се страхуваше, че Герда, като види розите, ще си
спомни за своите рози и за Кай и ще избяга от нея.

После добрата магьосница заведе Герда в своя цветарник. Ах,
колко хубаво беше там и какво чудно ухание се носеше наоколо! Там
имаше всякакви цветя, от всички годишни времена. Нито една книжка
с картинки не може да бъде по-прекрасна и по-пъстра от тоя
цветарник. Герда заскача от радост и игра сред цветята, докато
слънцето се скри зад високите вишневи дървета. Тогава старата жена я
сложи на едно меко легло с червени копринени възглавнички, пълни
със сини теменужки. Момичето заспа и сънува чудни сънища.

На следния ден то пак игра на слънце сред цветята. Така минаха
много дни. Герда знаеше всяко цвете в градината, но колкото и много
да бяха те, все й се струваше, че едно цвете липсва. Кое именно беше
то — тя не можеше да каже. Веднъж тя седеше и разглеждаше
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сламената шапка на старата магьосница, нашарена с всякакви цветя и
най-хубавите от тия цветя бяха розите. Тях магьосницата бе забравила
да заличи от шапката си, както направи това с розите в градината. Ала
тъй е винаги, когато има да се случи нещо.

— Как! Мигар тук няма рози? — извика Герда и веднага побягна
из градината и за-търси между цветята. Ала тук нямаше нито една
роза.

Тогава Герда седна на земята и заплака. Топлите й сълзи
покапаха точно на онова място, където по-рано растеше един от
розовите храсти. И когато сълзите намокриха земята, розовият храст
израсна мигом пред нея — също тъй свеж и потънал в цветове, както
по-рано. Герда го прегърна, целуна всички рози и си спомни за
хубавите рози в къщи и за малкия Кай.

— Ах, колко се забавих тук! — каза малкото момиче. — Нали
бях тръгнала да търся Кай! Не знаете ли вие де е той? — попита тя
розите. — Как мислите, жив ли е още?

— Да, жив е! — отвърнаха розите. — Ние бяхме в земята, където
са всички умрели хора, но Кай не беше там.

— Благодаря ви — рече малката Герда и побягна към другите
цветя. Тя надничаше в чашките им и питаше: — Знаете ли де е
малкият Кай?

Но всяко цвете се грееше на слънце и мислеше само за своята
история. Герда чу много такива истории, ала в нито една от тях не се
говореше за Кай. Какво й разказа огнената лилия?

— Чуваш ли барабана? Бум! Бум! Слушай тъжната песен на
жените! Слушай виковете на свещеника! На кладата стои една
индийка, загърната в червена мантия. Пламъците се издигат около нея
и около тялото на умрелия й мъж, но тя мисли за оня, който остана
жив, за оня, чийто огнен поглед изгаряше сърцето й много по-силно от
пламъка, който скоро ще превърне тялото й в пепел. Може ли пламъкът
на сърцето да угасне в пламъка на кладата?

— Нищо не разбрах от това — рече малката Герда.
— Това е моята приказка — каза огнената лилия. А бръшлянът

какво разказа?
— Над тесния път се издига стар рицарски замък. Гъст бръшлян

расте по изкривените му червени стени и около балкона, на който стои
хубава девойка. Тя се навежда над преградата и гледа към пътя. Няма
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роза по-свежа от нея — тая девойка е по-нежна от листец на ябълков
цвят, подухвай от вятъра. Скъпата й копринена рокля шумоли. „Защо
той още не иде?“

— За Кай ли говориш? — попита Герда.
— Аз си разправям само моята приказка, моя сън — отвърна

бръшлянът. А какво разказа малкото кокиче?
— Между дърветата виси на две въжета една дълга дъска — това

е люлка. Две хубави малки момиченца в снежнобели роклички и със
зелени копринени панделки на шапките седят на дъската и се люлеят.
Тяхното по-голямо братче стои право в люлката, прихванало с лакти
въжетата. В едната си ръка държи чашка със сапунена вода, а в другата
— глинена тръбица. То надува-гръбицата и от нея изскачат сапунени
мехурчета. Люлката се люлее, мехурчетата хвърчат нагоре, обагрени с
всички цветове на дъгата. Ето, последното мехурче още виси на края
на тръбицата и вятърът го огъва на всички страни. Люлката се клати
назад и напред. Едно малко черно кученце, леко като сапунено
мехурче, се изправя на задните си крака и иска да скочи върху дъската.
А дъската се издига, кученцето пада, джафка и се сърди. Децата го
дразнят, мехурчетата се пукат… Дъската, която се люлее, и мехурчето,
което се пука — това е моята песничка!

— Тя е много хубава, но ти говориш тъй жално и не казваш нищо
за малкия Кай — рече Герда.

И тя отиде при зюмбюлите.
— Имаше три стройни и нежни хубавици сестри — разказваха

зюмбюлите. — Роклята на едната беше червена, на другата — синя, на
третата — съвсем бяла. Ръка за ръка играеха те край тихото езеро на
ясна месечина. Те не бяха самодиви, а човешки същества. Във въздуха
се разнесе сладко ухание и девойките избягаха в гората. Тогава
уханието стана още по-силно и по-сладко. Из гъсталака се показаха
три погребални ковчега и в тях лежеха трите хубавици сестри. А
наоколо хвърчеха светулки като живи пламъчета. Спяха ли девойките
или бяха умрели? Уханието на цветята казва, че са умрели. Вечерната
камбана звъни за погребение!

— Вие ме наскърбихте — каза малката Герда. — Вие миришете
тъй силно, че аз не мога да не помисля за умрелите девойки. Ах, дали
не е умрял и Кай? Но розите, които бяха под земята, казват, че го
нямало там.



127

— Бим-бам-бим! — задрънкаха зюмбюлевите звънчета. — Ние
не звъним за Кай, ние не го познаваме! Ние си пеем само нашата
песничка, едничката, която знаем!

И Герда отиде при лютиката, която се жълтееше всред зелената
трева.

— Ти приличаш на малко слънчице! — рече тя. — Кажи ми
знаеш ли де мога да намеря моето другарче?

А лютиката засия и погледна Герда. Каква песен й изпя тя? Ах, и
в нея не се казваше нито думичка за Кай!

— Ранна пролет. В един малък двор грее ясното топло слънце.
Лъчите му се плъзгат по белите стени на съседната къща, до която
блести като злато първото пролетно цвете. На двора седи на стол стара
жена. Ето нейната внучка, малко хубаво момиче, й идва на гости и я
целува. Целувката на момичето е по-чиста от злато — злато на
устните, злато на сърцето, злато и на небето в тоя утринен час!… Туй е
моята песничка! — завърши лютиката.

— Моята бедна стара баба! — въздъхна Герда. — Навярно тя
тъгува сега за мен също тъй, както тъгуваше за малкия Кай. Но аз
скоро ще се върна заедно с него. Безполезно е да питам повече цветята.
Те знаят само своите песнички и не могат да ми кажат нищо за Кай.

И тя подигна малката си рокличка, за да тича по-силно, но
жълтата лилия я удари по нозете, когато искаше да я прескочи. Тогава
момичето се спря, погледна цветето с дългото стъбло и попита:

— Може би ти знаеш нещо за малкия Кай?
Герда се наведе съвсем близо до лилията, а тя ето какво й

разправи:
— Аз мога да виждам себе си, мога да се радвам на хубостта си!

О, какво чудесно ухание се лее от мен! Горе, в малката стаичка на
тавана, стои полуоблечено момиченце, което танцува. То стои ту на
единия си крак, ту на другия, сякаш подпира целия свят с нозете си. То
е толкова нежно, че изглежда като измама на очите. Излива вода от
чайника върху някакво бяло платно, което държи в ръцете си. Това е
неговият пояс. Чистотата е хубаво нещо! Бялата му рокличка виси на
една кука. Тя е също изпрана с вода от чайника и изсушена на покрива.
Момичето я облича, превързва около шията си жълто копринено шалче
и рокличката му става още по-бяла. Виж го как стои на един крак,
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също като цвете върху стъблото си!… Аз мога да виждам себе си, мога
да се радвам на хубостта си!

— Това не ме интересува — каза малката Герда. — Нямаше
нужда да ми разправяш всичко туй.

И тя побягна към изхода на градината.
Вратичката беше затворена, но Герда дръпна ръждивата

ключалка и тя се счупи. Вратата се отвори и малкото момиче изскочи
босо навън. То се обърна три пъти назад, но никой не го гонеше. Най-
сетне Герда се умори и седна да си почине на един голям камък. Тогава
се огледа наоколо и видя, че лятото беше минало, че беше вече късна
есен. В прекрасната градина на старата жена, дето грееше винаги
слънце и дето цъфтяха цветя от всички годишни времена, това, разбира
се, не можеше да се забележи.

— Господи, колко много се забавих! — извика малката Герда. —
Есента е вече настъпила, а аз съм седнала да почивам.

И тя скочи от камъка и тръгна отново на път.
О, как я боляха изранените й нозе! А наоколо беше тъй студено и

тъй пусто. Дългите листа на върбите бяха съвсем пожълтели и мъглата
росеше като дъжд. Листата капеха едно след друго. Само
трънкосливката имаше още плодове, но те бяха кисели и тръпчиви.
Целият свят изглеждаше сив и тъжен.
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ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗ
КНЯЗЪТ И КНЯГИНЯТА

Герда пак седна да си почине. Насреща й върху снега скачаше
един голям гарван. Той дълго я гледа, като клатеше глава, и най-сетне
заговори:

— Га! Га! Добър ден!
По-хубаво гарванът не можеше да приказва на човешки език, но

той желаеше доброто на момичето и го попита къде е тръгнало тъй
самичко по широкия свят. Герда разбра много добре думата „самичко“
и почувствува какво означава тя. Момичето разказа на гарвана цялата
си история и го запита дали не е виждал малкия Кай.

Гарванът поклати важно глава и рече:
— Може би, може би!
— Как? Истина ли? — извика радостно момичето и прегърна

гарвана тъй силно, че насмалко щеше да го удуши.
— Полека! — каза гарванът. — Струва ми се, че това беше

малкият Кай. Но той навярно те е забравил там, при княгинята.
— Мигар той живее при княгинята? — попита Герда.
— Да, слушай — рече гарванът. — Само че аз говоря мъчно на

вашия език. Ако знаеш гарвански, бих могъл да ти приказвам много
по-добре.

— Не, аз никога не съм учила гарвански — рече Герда. — Но
моята баба разбира тоя език и може да говори на него.

— Нищо — каза гарванът. — Лошото е само, че трудно ще се
разбираме. И той разказа всичко, каквото знаеше.

— В царството, в което се намираш сега, живее една княгиня. Тя
е много умна, защото е чела всички вестници в света и после пак ги е
забравила. Неотдавна тя седеше на престола си, а това не е тъй
приятно, както обикновено мислят хората. И тъй както си седеше,
княгинята започна да тананика една песничка, а в тая песничка се
казваше: „Защо пък да не се омъжа?“
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„Наистина, защо ли не се омъжа?“ — каза си княгинята и реши
веднага да се омъжи, но само за човек, който може да води разговор, а
не да мълчи и да се надува, защото туй е твърде досадно. Княгинята
свика всичките си придворни дами и когато те узнаха каква е работата,
зарадваха се много. „Драго ни е! — извикаха те. — Неотдавна и ние
сами мислехме за това!“ Бъди уверена, че ти говоря самата истина —
рече гарванът. — Аз имам една питомна годеница, която се разхожда
свободно из палата, и тя именно ми разказа всичко туй. Да, моята
годеницата е врана. Та да си дойдем на думата. На следния ден всички
вестници излязоха с рамки от сърца и с гербовете на княгинята. В тях
се съобщаваше, че всеки хубав момък може да се яви в палата и да
поприказва с княгинята. Тоя, който говори най-добре, тя ще избере за
свой съпруг.

Да, да, уверявам те! — каза гарванът. — Всичко туй е също тъй
вярно, както е вярно, че седя сега пред теб. Отвред се затекоха
младежи. Настана голяма бъркотия: всеки се блъскаше, всеки тичаше
насам-натам, ала нито първия, нито втория ден можа да сполучи някой.
Всички умееха да говорят добре, докато бяха на улицата, но щом
прекрачеха прага на палата и зърнеха стражата със сребърните
ширити, щом се изкачеха по стълбите и съглеждаха слугите в златните
дрехи и големите ярко осветени салони, те се забъркваха и не можеха
да кажат нито думица. Изправеха ли се пред престола, на който седеше
княгинята, те можеха да повторят само нейната последна дума. А тя,
разбира се, не искаше да слуша собствените си думи. Сякаш всички
тия младежи биваха омагьосвани от нещо, докато излязат на улицата.
Едва тогава езиците им се развързваха. Те се нареждаха в дълги
редици — от портите на палата чак до градските врати.

Аз сам ходих да ги видя — каза гарванът. — Те бяха гладни и
жадни, но от палата не им даваха дори чашка вода. Наистина някои по-
умни си бяха донесли хляб и масло, но само за себе си.

„Нека изгладнеят, та княгинята да не ги хареса“ — казваха си те
за другите.

— Ами Кай, малкият Кай? — попита Герда. — Кога дойде той?
Беше ли и той в тълпата?

— Чакай! Сега ще стигнем до него. На третия ден в палата
пристигна едно малко момче без кон и без кола. То вървеше пешком
към палата. Очите му светеха като твоите, но дрехите му бяха вехти.
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— Това е Кай! — извика радостно Герда. — Значи аз ще намеря
моето другарче? — тя запляска весело с ръце.

— То носеше на гърба си малка торба — продължаваше
гарванът.

— Не, туй е било навярно шейната му — каза Герда. — Той
излезе с шейна от къщи.

— Може и тъй да е — рече гарванът. — На това не обърнах
внимание. Но от устата на моята питомна годеница чух и мога да
твърдя положително, че когато момчето съгледа войниците със
сребърните ширити пред входа на палата и когато се изкачи по
стълбите и видя слугите в златните дрехи, то никак не се смути.
Поздрави ги и рече: „Трябва да е много досадно да стоиш на стълбите.
Аз ще вляза вътре.“ Всички зали бяха силно осветени. Царедворците и
генералите ходеха по чорапи и носеха златни съдове. По-голяма
тържественост човек не можеше да си представи. Само обущата на
момченцето скърцаха и дигаха шум, ала туй не го смущаваше.

— Това наистина е бил Кай — каза Герда, — защото той имаше
нови обуща. Аз го чувах как скърца с тях в бабината стая.

— Да, те скърцаха силно — продължаваше гарванът. — Той
влезе смело при княгинята, която седеше върху един бисер, голям
колкото колело на чекрък. А всички царедворци със своите
прислужници и с прислужниците на прислужниците си и всички
кавалери със своите придружници и с придружниците на
придружниците стояха наоколо и колкото по-близо стояха до вратата,
толкова бяха по-горди! Човек просто не смееше да гледа слугата на
прислужника на придворния лакей — тъй важно стоеше той до самата
врата.

— Ах, това трябва да е било ужасно! — извика разтреперана
Герда. — И въпреки туй Кай се ожени за княгинята, нали?

— Ако не бях гарван, аз сам бих се оженил за нея, макар че съм
вече сгоден — отвърна гарванът. — Разправят, че той говорел също тъй
хубаво, както аз говоря гарвански език. Това чух от устата на моята
питомна годеница. Той бил весел и хубав и заявил, че дошъл не да се
жени, а само да чуе мъдрите слова на княгинята. Но тя му се
понравила, а после и той се понравил на нея.

— Да, това наистина е бил Кай — каза Герда. — Той беше много
умен и знаеше да смята наум дори с дробни числа. Ах, заведи ме, моля
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ти се, в палата!
— Лесно е да се каже това — отвърна гарванът, — но трудно е да

се изпълни. Чакай, аз ще говоря с моята годеница. Може би тя ще ни
даде някакъв съвет. Защото, трябва да ти призная, такова момиче като
теб мъчно може да влезе в палата.

— Не, мен ще ме пуснат! — извика Герда. — Когато Кай чуе, че
съм дошла, той сам ще излезе да ме посрещне.

— Почакай ме там, зад решетката! — рече гарванът и като
поклати глава, разпери криле и хвръкна.

Късно вечерта гарванът се върна.
— Га! Га! — извика той. — Нося ти много здраве от моята

годеница и едно малко хлебче, което тя открадна от кухнята. Там има
много хляб, а ти сигурно си гладна. Слушай сега: ти не ще можеш да
влезеш в палата, защото си боса, а войниците със сребърните ширити и
слугите в златните дрехи не позволяват никому да влиза там бос. Но не
плачи — ти все пак ще отидеш в палата. Моята годеница знае една
малка задна стълбичка, която води в спалнята на княгинята. Тя знае
също и къде се намира ключът от спалнята.

И те отидоха в градината на палата, в една голяма алея, където
листата капеха от дърветата. Когато всички лампи в палата изгаснаха,
гарванът заведе Герда до задната врата, която стоеше полуотворена.

О, как силно биеше сърцето на Герда от страх и надежда!
Струваше й се, че тя прави нещо лошо, а всъщност искаше само да
узнае дали Кай е наистина тук. Да, той трябва да е тук. Герда си
представяше съвсем ясно как той й се усмихва също както някога,
когато двамата седяха под розовите храсти в къщи. Той, разбира се, ще
се зарадва, като чуе колко дълъг път е изминала тя заради него и колко
много са натъжени всички у тях от неговото отсъствие. Ах, сърчицето
й замираше от уплаха и радост!

Ето, те стигнаха вече до стълбата. На една поличка гореше малка
лампа, а долу на пода стоеше една питомна врана. Тя въртеше глава на
всички страни и разглеждаше внимателно Герда, която се поклони,
както баба й я бе научила.

— Моят годеник ми разправи много хубави неща за теб, малка
госпожице — рече враната. — Твоята история е наистина трогателна.
Искаш ли да вземеш лампата? Аз ще вървя напред, а вие двамата след
мен. Ще вървим все направо и никого няма да срещнем.
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— Струва ми се, че някой върви след нас — каза Герда. В същия
миг край нея наистина пропълзяха някакви сенки: коне с развени гриви
и с тънки нозе и на тях ловци, дами и рицари.

— Това са сънища! — извика враната. — Дошли са да водят на
лов мислите на благородните господа. Туй е твърде удобно за нас,
защото ти ще можеш да видиш по-отблизо спящите. Но надявам се, че
когато те приемат с почит, ти ще ни бъдеш признателна, нали?

— О, за туй можем да бъдем напълно сигурни! — забеляза
дивият гарван.

И те влязоха в първата зала, стените на която бяха покрити и
украсени с изкуствени цветя. Тук сънищата просто се тълпяха и
хвърчаха тъй бързо, че Герда не можеше да ги различи отблизо. Залите
ставаха все по-прекрасни и човек се замайваше от тяхното
великолепие.

Най-сетне те влязоха в спалнята. Тук таванът приличаше на
голямо палмово дърво със стъклени листа, а посред залата, върху
дебело златно стъбло, висяха две легла, всяко от които приличаше на
лилия. Едното легло беше бяло и в него спеше княгинята. Другото бе
червено и в него Герда трябваше да търси Кай. Тя подигна едно от
червените листа и видя малка мургава главичка. Да, това беше Кай!
Герда извика високо името му и приближи лампата към него.
Сънищата отлетяха веднага, той се събуди, извърна глава и — ах, това
не беше Кай!

Князът приличаше на него само в шията, макар че беше също
тъй млад и хубав. Събуди се и княгинята. Тя разтърка очи в едно
листенце на бялата лилия и попита какво се е случило. Тогава малката
Герда заплака и разказа цялата си история и всичко, каквото бяха
направили гарваните за нея.

— Бедно дете — рекоха князът и княгинята. Те похвалиха
гарваните и обещаха да не им се сърдят и дори да ги възнаградят, но
при условие, че друг път не ще вършат такива неща.

— Искате ли да ви пусна на свобода, или да ви провъзглася за
придворни гарвани с право да се ползувате от всички остатъци от
кухнята? — попита княгинята.

Двата гарвана се поклониха ниско и отвърнаха, че предпочитат
постоянното местожителство. Те се замислиха за старостта и решиха,
че не ще бъде зле да имат осигурена прехрана на стари години.
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Князът стана от леглото си и покани Герда да легне в него,
защото след всичко, което чу, той не можеше да заспи. Тя сви
ръчичките си и помисли: „Колко добри са тук и хората, и
животните!“—после затвори очи и сладко заспа. Сънищата се втурнаха
отново в стаята и на Герда се стори, че ангели возят една малка шейна,
в която седи Кай и й кима с глава. Но всичко туй беше само сън и
всичко изчезна мигом, щом тя отвори очи.

На следната утрин князът и княгинята облякоха малката Герда в
кадифе и коприна. Те й предложиха да остане в палата, където можеше
да живее безгрижно. Но Герда ги помоли да й дадат само една малка
кола с кон и едни обувки, защото бе решила да тръгне отново по света,
за да търси малкия Кай.

Дадоха й не само обувки, но и маншон за ръцете и я облякоха в
чисти дебели дрехи. И когато тя се приготви за път, пред вратата спря
една кола от чисто злато с герба на княза и княгинята. Коларят, слугите
и гвардейците — да, бяха й дали дори гвардейци да я придружават —
носеха на главите си златни корони. Князът и княгинята сами й
помагаха да се качи в колата и й пожелаха добър път. Горският гарван,
който се беше вече оженил, изпрати Герда далеч от палата. Той седеше
до нея, защото не можеше да пътува с гръб към конете. Питомната
врана пък стоеше пред вратата и пляскаше с криле. Тя не отиде с тях,
защото страдаше от главоболие още от деня, когато я бяха приели за
придворна врана и й бяха позволили да яде, колкото си иска. Цялата
кола бе натъпкана със захарни бисквити, а сандъкът под седалището
беше пълен с плодове и сладки.

— Сбогом! Сбогом! — викаха князът и княгинята.
Малката Герда плачеше, от очите на гарвана също се лееха сълзи.

Тъй пропътуваха те първите три мили. После и гарванът се сбогува с
момичето и тая раздяла беше много тежка за тях. Гарванът кацна на
едно дърво и размахваше черните си криле, докато златната кола, която
грееше като слънце, се изгуби от очите му.
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ПЕТИ РАЗКАЗ
МАЛКАТА РАЗБОЙНИЧКА

Герда пътуваше из тъмна гора, но колата светеше като факел.
Съгледаха я разбойници и се нахвърлиха върху богатата плячка.

— Това е злато, чисто злато! — извикаха те, като изскочиха из
храстите, хванаха конете, убиха малките гвардейци, коларя и слугите и
измъкнаха Герда от колата.

— Ах, колко е тлъстичка и хубава, навярно с орехи са я хранили!
— рече една стара разбойничка с дълга сплъстена брада и рошави
вежди. — Месцето й трябва да е като на малко агне! Ах, как ми се иска
да си хапна от нея!

И тя измъкна един остър нож, който лъсна страшно.
— Олеле-е-е! — извика в същия миг старата разбойничка.

Нейната дъщеря, която седеше на гърба й, я беше захапала силно за
ухото.

— Проклетнице! — пискаше тя, без да може да убие Герда.
— Тя ще си играе с мен! — рече малката разбойничка. — Ще ми

даде маншона си и хубавите си дрехи и ще спи с мен на едно легло.
И разбойническото момиче ухапа още веднъж майка си, но тоя

път толкова силно, че тя подскочи и се завъртя на петите си. Всички
разбойници се разкискаха и казаха:

— Гледайте я как танцува с плашилото си!
— Искам да се кача в колата! — извика разбойническото момиче

и неговото желание бе веднага изпълнено. Малката разбойничка и
Герда седнаха в колата и препуснаха навътре в тъмната гора през
тръни и камъни. Разбойническото момиче беше голямо колкото Герда,
но имаше широки плещи, мургава кожа и беше по-силно. Очите му
бяха съвсем черни и гледаха някак тъжно. То прегърна малката Герда
през кръста и каза:

— Те няма да те убият, докато аз не ти се разсърдя! Ти навярно
си някоя княгиня?
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— Не — отвърна Герда и разказа всичко, което беше преживяла,
разказа колко много обича малкия Кай.

Разбойническото момиче я погледна строго, поклати глава и каза:
— Те няма да те убият дори и когато аз ти се разсърдя, защото

тогава аз сама ще те убия!
И то изтри сълзите на Герда и скри ръцете си в нейния мек и

топъл маншон.
Най-сетне колата спря. Те влязоха в двора на разбойническия

замък, чиито стени бяха разпукани от горе до долу. Из пукнатините
хвърчеха гарвани и врани, а наоколо наизскачаха големи кучета,
вързани за вериги. Тия кучета гледаха така свирепо, сякаш бяха готови
да разкъсат човека, но те не лаеха, защото им беше забранено.

В една широка стара зала с опушени стени гореше голям огън на
каменно огнище. Димът се виеше под тавана и търсеше място да
излезе навън. В един голям казан вреше супа, а на шишове се печеха
диви и питомни зайци.

— Тая нощ ти ще спиш с мен и с всичките ми животни! — каза
разбойническото момиче.

Те се нахраниха, пиха и после отидоха в един ъгъл, където беше
насипана слама, покрита с черги. Над това легло бяха кръстосани
върлини, по които спяха накацали около стотина гълъба. Когато
момичетата се приближиха, птиците зашумяха леко.

— Всички тия гълъби са мои — рече малката разбойничка, като
улови един от гълъбите за нозете и го разтърси тъй силно, че бедната
птица запърха в ръцете й. — Целуни го! — извика тя и удари с него
Герда по лицето. — Там пък има диви гълъби — продължаваше
момичето, като сочеше една дупка в стената, замрежена с дървени
пръчки. — Тия два гълъба са горски скитници. Те ще избягат веднага,
ако не ги държим добре затворени. А ето и моя стар любимец Бе! —
При тия думи разбойническото момиче издърпа за рогата един северен
елен, който беше вързан с връв и имаше около шията си лъскав меден
гердан. — Него също трябва да пазим добре, защото и той ще избяга.
Всяка вечер аз го гъделичкам по шията с моя остър нож и той много се
плаши от това.

Малката разбойничка измъкна от една пукнатина в стената остър
нож и помилва с него шията на елена. Бедното животно започна да
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рита и да скача, а разбойническото момиче се разкиска и дръпна Герда
в леглото.

— Мигар ти спиш с нож? — попита Герда, като се огледа
уплашено наоколо.

— Аз спя винаги с ножа си! — отвърна малката разбойничка. —
Никой не знае какво може да се случи. А сега хайде, разправи ми още
веднъж историята за малкия Кай и за твоето пътуване по широкия
свят!

И Герда разказа отново цялата своя история. Горките гълъби
гукаха отгоре в клетката си, а другите спяха. Разбойническото момиче
бе обвило едната си ръка около шията на Герда, а в другата държеше
ножа и хъркаше тъй силно, че Герда не можа да мигне цяла нощ. Тя не
знаеше дали ще я оставят жива, или ще я убият. Разбойниците седяха
около огъня, пееха и пиеха, а старата разбойничка скачаше и се
премяташе презглава. О, с какъв страх гледаше Герда всичко това!

Изведнъж горските гълъби заговориха:
— Гу! Гу! Ние видяхме малкия Кай. Една бяла кокошка возеше

неговата шейна. Той седеше в нозете на Снежната царица, която мина
през гората, когато ние лежахме още в гнездото си. Тя духна към нас и
всичките ни братчета измряха освен нас двете. Гу! Гу!

— Какво казахте? — рече Герда. — Накъде пътуваше Снежната
царица? Знаете ли нещо за нея?

— Навярно тя пътуваше за Лапландия, защото там винаги има
сняг и лед. Питай северния елен, който е вързан отсреща.

— Да, там има винаги сняг и лед и е чудно хубаво! — каза
еленът. — Там можеш да тичаш на свобода по широките бели равнини.
Там е опъната лятната палатка на Снежната царица, а нейният голям
замък се намира по-горе, на самия Северен полюс, на остров, който се
казва Шпицберген.

— О, Кай, миличък Кай! — въздъхна Герда.
— Мирувай — рече малката разбойничка, — защото ще ти забия

ножа в гърдите! На сутринта Герда й разказа всичко, което чу от
горските гълъби. Разбойническото момиче я погледна строго, поклати
глава и каза:

— Добре, така да бъде!… Знаеш ли ти къде се намира
Лапландия? — попита то северния елен.
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— Че ако аз не зная това, кой ще знае! — отвърна еленът и очите
му светнаха. — Там съм се родил и израснал, там съм тичал по
снежните полета.

— Слушай! — каза разбойническото момиче на Герда. — Всички
наши хора са излезли. Само мама е в къщи, но след закуска тя ще си
пийне от голямото шише и ще заспи за малко. Тогава аз ще направя
нещо за теб!

И момичето скочи от леглото, отиде при майка си, дръпна я за
брадата и рече:

— Добро утро, мила козичке!
И майката плесна така силно детето си, че носът му стана

червен. Разбира се, тя направи туй от любов, защото такива бяха
милувките й.

После, когато старата жена пийна няколко глътки от голямото
шише и захърка, малката разбойничка се приближи до северния елен и
му каза:

— Дълго още бих искала да те гъделичкам с ножа по шията,
защото тогава си много смешен. Но няма какво да се прави. Аз ще те
отвържа и ще те пусна да избягаш в Лапландия. Само че ще тичаш с
всичка сила и ще отнесеш това малко момиче в замъка на Снежната
царица, където живее неговият другар. Ти навярно си чул какво
приказваше то преди малко. То говореше доста високо, а ти обичаш да
подслушваш.

Еленът подскочи от радост. Разбойническото момиче качи Герда
на гърба му, завърза я здраво и дори й сложи за седло една мека
възглавничка.

— Вземи тия кожени обувки, защото на север е студено — рече
малката разбойничка. — Аз пък ще запазя за себе си маншона, той е
много хубав. Но аз няма да те оставя да мръзнеш. Ето ти големите
мамини ръкавици, те ще ти стигнат чак до лактите. Сложи ги на ръцете
си. Ах, сега ти наистина заприлича в ръцете на моята грозна майка!

Герда плачеше от радост.
— Не мога да търпя хленчене — каза разбойническото момиче.

— Сега ти трябва да бъдеш весела! Ето ти два хляба и малко сланина,
за да не гладуваш!

И тя привърза за гърба на елена хлябовете и сланината. После
момичето отвори вратата, изгони из двора големите кучета, преряза с
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острия нож връвта на елена и му каза:
— Хайде, бягай и пази това момиче!
Герда протегна ръцете си в големите ръкавици към малката

разбойничка и извика:
— Сбогом!
След това северният елен побягна с всичка сила из голямата гора

— през камъни и дървета, през блата и равнини. Вълците виеха,
гарваните грачеха. „Хръст! Хръст!“ — ехтяха стъпките на елена.
Небето пламна изведнъж и се заля в чудна светлина.

— Ето моето родно северно сияние! — извика еленът. —
Погледни го как свети! — И той побягна още по-бързо. И бягаше ден и
нощ.

Когато от хлябовете и от сланината не остана нито късче, те бяха
вече в Лапландия.
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ШЕСТИ РАЗКАЗ
ЛАПЛАНДКАТА И ФИНЛАНДКАТА

Те спряха пред една малка бедна колиба. Покривът й се спущаше
чак до земята, а вратата й беше толкова ниска, че човек трябваше да
пълзи, за да мине през нея. В тая къща нямаше никого освен една стара
лапландка, която вареше супа при светлината на лоена лампа.
Северният елен й разказа цялата история на Герда, но преди това
разказа своята история, защото мислеше, че тя е много по-важна. Герда
пък бе дотолкова измръзнала, че не можа да промълви нито дума.

— Ах, вие, горките! — рече лапландката. — Вие имате още
много да пътувате. До Финландия има повече от сто мили път. Там се
намира летният палат на Снежната царица, там тя пали всяка вечер
бенгалски огньове. Аз ще напиша няколко думи върху сушена кожа,
защото нямам хартия, и финландката, която живее по ония места, ще
ви каже какво да правите.

Когато Герда се постопли и утоли глада и жаждата си,
лапландката написа няколко думи върху една суха рибена кожа и като
каза на момичето да я пази добре, привърза го отново за гърба на елена
и еленът изскочи навън. „Хръст! Хръст! Хръст!“ — носеше се из
въздуха. Цяла нощ върху небето пламтеше чудното северно сияние.
Най-сетне те пристигнаха във Финландия и похлопаха на комина на
финландката, защото тя нямаше врата на колибата си.

В нейното жилище беше толкова горещо, че жената седеше
почти съблечена. Тя свали набързо дрехите, ръкавиците и обувките на
малката Герда, за да не й бъде много топло, после сложи късче лед
върху главата на елена и започна да чете това, което бе написано на
рибената кожа. Три пъти прочете тя писмото на лапландката и го научи
наизуст, сетне пусна рибената кожа в котлето със супата, защото
кожата можеше още да се яде, а пък финландката не обичаше нищо да
хвърля.
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Сега еленът й разказа най-напред своята история, а после
историята на малката Герда. Финландката мигаше с умните си очички,
но не казваше нито дума.

— Ти си много умна жена — рече еленът. — Аз зная, че ти
можеш да вържеш всички ветрове на света на една нишка. Когато
морякът развърже един възел, духва попътен вятър, ако развърже
втория, вятърът става по-силен, а развърже ли третия и четвъртия
възел, тогава се дига такава буря, че дърветата в гората се изскубват из
корен. Не можеш ли да дадеш на това малко момиче такова питие, от
което то да получи сила за дванайсет юнака, та да отиде при Снежната
царица.

— Сила за дванайсет юнака? — каза финландката. — Каква
полза от това.

И тя отиде при окачената на стената полица, сне оттам една
голяма навита кожа и я разгърна. Върху кожата бяха написани някакви
чудни букви, финландката ги зачете, а от челото й потекоха едри капки
пот.

Но еленът започна да я моли отново и малката Герда я погледна с
такива тъжни, по-мътени от сълзи очи, че жената примига а, изправи
се на нозете си и заведе елена в ъгъла, гдето му сложи късче пресен
лед на челото и му пришепна:

— Вярно е, че малкият Кай се намира още при Снежната царица
и се чувствува там много добре. Той си мисли, че на света няма по-
хубаво място от нейния палат. А причината за туй са само две стъклени
зрънца, които са попаднали в окото и в сърцето му. Докато те не бъдат
извадени, той не ще може да стане като другите и Снежната царица ще
има винаги власт над него.

— Но ти не можеш ли да дадеш на Герда нещо такова, което би
унищожило властта на Снежната царица?

— Аз не мога да й дам по-голяма сила от тая, която тя вече има.
Не виждаш ли колко голяма е нейната сила? Не виждаш ли как й
слугуват и хора, и животни, как тя е пре-бродила боса целия свят? Ние
не можем да й дадем сила: тая сила се крие в нейното мило и невинно
детско сърце. Ако Герда сама не стигне до Снежната царица и не
извади стъклените зрънца от окото и сърцето на Кай, тогава и ние не
ще можем да й помогнем. На две мили оттук започва градината на
Снежната царица. Отнеси там малката Герда, остави я до големия
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къпинов храст, който се червенее в снега, и се върни веднага тук, без
да приказваш много!

Като каза това, финландката качи Герда на елена и той побягна с
всичка сила.

— Ах, обувките ми! Ръкавиците ми! — завика малката Герда,
като усети острия студ. Но еленът не смееше да се спира и тичаше все
напред, докато най-сетне стигна до големия къпинов храст. Тук той
остави Герда на земята, просълзен я целуна по устата и се понесе като
стрела назад. Бедното момиче остана самичко, без обувки и без
ръкавици, сред страшната и студена финландска земя.

То тръгна нататък, а насреща му се зададе цял рояк снежинки.
Но те не падаха от небето — не, небето беше съвсем ясно и озарено от
северното сияние. Снежинките тичаха по самата земя и колкото по-
близо идваха, толкова по-големи ставаха. Герда си спомни колко
хубави и едри бяха те, когато ги гледаше през увеличителното стъкло.
Но тия тук бяха много по-големи и страшни — те бяха живи. Това
беше предната стража на Снежната царица. Едни от снежинките
приличаха на грамадни грозни таралежи, други на стоглави чудовища,
трети — на малки бели мечета с настръхнала козина. Но всички бяха
ослепително бели, всички бяха живи снежни парцали.

Студът беше тъй силен, че Герда можеше да вижда дъха си, който
излизаше из устата й като дим. Тоя дим ставаше все по-гъст и по-гъст,
докато най-сетне се превърна в мънички човечета, които изведнъж
порастваха, щом докоснеха земята. Всички имаха на главите си
шлемове, а в ръцете — копия и щитове. Техният брой се увеличаваше
все повече и повече и когато Герда се огледа наоколо, край нея стоеше
вече цял полк от въоръжени войници. Те пронизаха с копията си
страшните снежни парцали, които се разкъсаха веднага на хиляди
частици. Сега малката Герда можеше да продължи смело и спокойно
пътя си. Войниците милваха ръцете и нозете й и Герда почти не
усещаше студа. Така тя стигна до палата на Снежната царица.

Но нека видим какво правеше в това време Кай. Той, разбира се,
не мислеше никак за Герда, а още по-малко за това, че тя стоеше вече
пред самия палат.



143

СЕДМИ РАЗКАЗ
КАКВО СЕ СЛУЧИ В ПАЛАТА НА

СНЕЖНАТА ЦАРИЦА И КАКВО СТАНА
НАЙ-ПОСЛЕ

Стените на палата бяха направени от навеян сняг, а буйните
ветрове бяха изрязали прозорците и вратите. Тук имаше повече от сто
зали, всички осветени от силното северно сияние. Най-голямата от тях
беше дълга няколко мили. Какъв студ и каква пустота цареше в тия
блестящи и просторни зали! Тук нямаше никога веселие, нито дори
мечешки бал, макар че бурята можеше да бъде музика, а белите мечки
можеха да ходят на задните си крака и да показват изящните си
движения. Тук нямаше и бели кумици-лисици, събрани на кафе и на
сладки приказки. Пусто, мъртво и студено беше в залите на Снежната
царица. Северното сияние светеше така ясно, че човек можеше да
пресметне в коя минута светлината ще се усили или ще отслабне.
Посред най-голямата снежна зала се намираше замръзнало езеро,
чиято ледена покривка се бе напукала на толкова дребни и равни
частици, че изглеждаше чудно хубава. На това именно езеро се
издигаше престолът на Снежната царица. Тя седеше там, когато си
беше в къщи, и разправяше, че седи върху огледалото на разума, което
е едничкото и най-хубаво огледало в света.

Малкият Кай беше съвсем посинял и дори почернял от студ. Но
той не забелязваше това, защото целувките на Снежната царица го
бяха направили нечувствителен към студа, пък и самото му сърце се бе
превърнало в леден къс. Той местеше от едно място на друго остри и
плоски късове лед, редеше ги по най-различен начин и се мъчеше да
направи от тях някаква фигура — също тъй, както ние правим това с
малките дървени плочици, наречени „китайска игра“. Точно така Кай
редеше ледените късове и при това много изкусно. Това беше ледената
игра на разума. В неговите очи всички тия фигури имаха особено
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значение и важност. А причината за туй, разбира се, беше стъкленото
зрънце от дяволското огледало в окото му. Той нареждаше фигурите по
такъв начин, че те образуваха цели думи, но все пак той не можеше да
нареди оная дума, която искаше — думата „вечност“. Снежната царица
бе казала: „Ако ти наредиш тая дума, ще станеш господар на себе си и
аз ще ти подаря целия свят и един чифт нови кънки.“ Но Кай не
можеше.

— Сега аз ще отлетя към топлите страни! — рече Снежната
царица. — Ще отида да надникна в черните гърнета! — Тъй наричаше
тя вулканите Етна и Везувий. — Трябва да ги варосам малко! Туй е
полезно за лозята и за лимоните!

И тя отлетя на юг, а малкият Кай остана съвсем сам в
просторната ледена зала. Той гледаше късовете лед и мислеше
напрегнато. Седеше неподвижен и вцепенен и изглеждаше съвсем
замръзнал.

В това време малката Герда влезе през голямата врата на палата.
Буйните ветрове насреща й утихнаха, сякаш заспаха. Герда прекрачи в
широката пуста зала и видя Кай. Тя го позна веднага, хвърли се на
шията му, притисна го силно и извика:

— Кай, миличък Кай! Най-сетне те намерих!
Но Кай не се помръдна и продължаваше да седи все така

неподвижен и вцепенен от студ. Тогава Герда заплака. Топлите й сълзи
покапаха по гърдите му, проникнаха в сърцето му, размразиха ледената
му обвивка и стопиха зрънцето от дяволското огледало. Той я погледна
и тя запя:

Кай изведнъж се обля в сълзи и плака тъй силно, че стъкълцето в
окото му изскочи заедно със сълзите. Сега той позна Герда и извика
радостно:

— Герда, миличка Герда! Къде беше досега? Къде съм бил и аз
самият? — И той се озърна наоколо. — Колко студено и пусто е тук!

Кай прегърна Герда, а тя се смееше и плачеше от радост. Те бяха
тъй щастливи, че дори и ледените късове около тях се разиграха, а

Розите цъфтят и прецъфтяват,
но ние нивга няма да се разделим!
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когато се измориха и нападаха долу, образуваха тъкмо оная дума, за
която Снежната царица бе обещала на Кай да го направи господар на
себе си и да му подари целия свят и един чифт нови кънки.

Герда го целуна по бузите и те се покриха с руменина, целуна го
по очите и те светнаха като нейните, целуна ръцете и нозете му и той
стана отново здрави бодър. Сега Снежна та царица можеше да се
върне: спасителната дума блестеше, написана с ледени букви.

Кай и Герда се хванаха за ръце и излязоха из ледения палат. Те
вървяха и говореха за своята стара баба, за розите на покрива в къщи и
навсякъде, през където минаваха, буйните ветрове утихваха и на
небето грееше слънце. А когато стигнаха до храста с червените
къпини, там вече ги чакаше северният елен. Той бе довел със себе си и
друг млад елен, който им даде топло мляко и ги целуна по устата.
После елените ги отнесоха най-напред при финландката, гдето те се
сгряха в топлото й жилище и я разпитваха за по-нататъшния си път, а
след това и при лапландката, която им уши нови дрехи и поправи
шейната им.

Двата елена и лапландката ги изпратиха чак до границата на
своето царство. Тук никнеше вече първата тревица и децата се
сбогуваха с добрите си изпращачи.

Ето, пред тях се изпречи гора. Пееха първите пролетни птички,
дърветата бяха покрити със зелени пъпки. Из гората излезе насреща им
момиче на хубав кон с ясночервена шапчица и с чифт пищови на
пояса. Герда позна веднага коня и момичето. Тоя кон беше впрегнат
някога в нейната златна кола, а момичето беше малката разбойничка.
На нея й беше омръзнало да стои все в къщи, тя искаше да замине на
север или ако там не й хареса — в друга някоя страна. Тя също тъй
позна веднага Герда. Ех, че весела среща беше!

— Я какъв скитник си бил ти! — рече тя на Кай. — Аз искам
само да зная дали заслужаваш да тичат заради теб накрай света!

Но Герда я плесна по бузата и попита за княза и княгинята.
— Те заминаха за друга земя! — отвърна малката разбойничка.
— Ами гарванът? — запита Герда.
— Той умря. Питомната врана пък остана вдовица и се скита из

гората с черно парцалче на крака. Тя все се оплаква от съдбата си. Но
да не говорим за тях. Я ми кажи как прекара ти и как намери Кай?

Герда и Кай й разправиха всичко.
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— Шнип! Шнап! Шнуре-пуре-баселуре! — извика
разбойническото момиче, стисна им ръцете и обеща да им отиде на
гости, ако някога му се случи да мине през техния град. После то се
качи на коня си и тръгна по широкия свят.

Кай и Герда вървяха хванати за ръце и през където минеха,
настъпваше чудна пролет, цъфтяха цветя и всичко се раззеленяваше.
Черковните камбани биеха и те познаха високите камбанарии на
родния си град. Те отидоха в къщата на старата си баба, изкачиха се по
стълбата и влязоха в стаята, където всеки предмет си стоеше на
старото място, както по-рано. Часовникът тракаше: „Тик-так! Тик-так!“
— и стрелките му се въртяха все така. Но щом влязоха в стаята, те
забелязаха, че са станали вече големи хора. Розите цъфтяха пак на
покрива до отворения прозорец, там бяха и техните детски столчета.
Кай и Герда седнаха всеки на своето столче и се хванаха за ръцете. Те
бяха забравили като тежък сън студената и пуста красота в палата на
Снежната царица. Тяхната баба седеше и се грееше на слънцето.

Кай и Герда се погледнаха в очите и запяха старата песен:

Тъй седяха те един до друг, а наоколо беше лято — топло,
благодатно лято!

Розите цъфтят и прецъфтяват,
но ние нивга няма да се разделим!
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ГРОЗНОТО ПАТЕНЦЕ

Хубаво беше извън града. Беше чудно лято. Ръждата жълтееше
по полетата, овесът зеленееше. Сеното бе събрано на копи по
ливадите, а щъркелът се разхождаше на дългите си червени нозе и
говореше по египетски — тоя език той беше научил от майка си. Край
полетата и ливадите се простираха големи гори, а в горите имаше
дълбоки езера. Да, чудно хубаво беше извън града!

На едно открито място, цял залян от слънчева светлина, се
издигаше стар чифликчийски дом, обграден с дълбоки канали. От
неговите стени до самата вода растяха репеи, и то толковависоко, че
под някои от тях децата можеха да стоят прави, без да се навеждат. Там
беше също така пусто, както и в най-дълбокия горски гъсталак. Там
именно лежеше в гнездото си младата патица и мътеше патенца. Тя
лежеше вече толкова отдавна, че просто й бе дотегнало да чака. Освен
туй в тоя пущинак рядко й идваше някой на гости. Другите патици
предпочитаха да плуват в каналите, вместо да седят под репея и да
крякат с нея.

Най-сетне яйцата започнаха да се чупят едно по едно.
— Пий! Пий! — изпискваше нещо отвътре и от всяко яйце се

показваше по една главичка.
— Кряк! Кряк! — каза патицата и всички патенца се събраха

около нея под зелените листа и започнаха да се оглеждат на вси
страни. Тяхната майка им позволяваше да гледат, колкото си искат,
защото зеленият цвят действува добре на очите.

— Ах, колко голям е светът! — извикаха всички патенца.
Наистина сега те се чувствуваха много по-нашироко, отколкото по-
преди в яйцата.

— Да не мислите, че това е целият свят? — рече майката. — Охо,
той се простира много по-надалеч, отвъд градината, чак до бостана с
дините. Ала там аз никога не съм ходила. Да, а я да видим сега всички
ли сте тук — продължи тя и стана. — Не, не сте всички, най-голямото
яйце е още цяло-целеничко; че кога най-сетне ще се свърши това? Още
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малко и аз съвсем ще изгубя търпение! — И тя легна отново в
гнездото.

— Е, какво има? Как отива работата? — попита я една стара
патица, която беше дошла да я навести.

— Ето на, замъчила съм се с едно яйце, просто не мога да изляза
наглава с него! — каза патицата. — Още не се счупва… Ала я
погледни останалите, виждала ли си някога такива милички патенца?
Те всички приличат досущ на баща си, а той, проклетникът, не дойде
поне веднъж да ме навести.

— Я да видя яйцето, което не ще да се излюпи — рече старата
патица. — Повярвай ми, това е яйце от пуйка. И мене ме излъгаха
веднъж така. Напатих се от грижи и тегла с тия малки: та те всички се
плашат от водата! Просто не можах да ги примамя да влязат във
водата. Кряках, вряках — нищо не помага. Я ми покажи яйцето! Да, от
пуйка е. Зарежи го, по-добре научи другите деца да плуват.

— Не, ще полежа още малко — отвърна младата патица. —
Толкова съм лежала, ще полежа още няколко дни.

— Както искаш! — каза старата патица и си отиде. Най-сетне се
счупи и голямото яйце.

— Пип! Пип! — изписка патенцето и изскочи из яйцето. Ала
колко голямо и грозно беше то! Патицата го погледна и каза:

— Какво голямо пате! Никак не прилича на другите! Да не би
пък да е пиле? Чакай, ще разбера това! Ще ми влезе то във водата, аз
сама ще го натикам вътре.

На другия ден времето беше чудно хубаво, слънцето осветяваше
всички репеи. Патицата се спусна с цялото си семейство към канала.
„Пляс!“ — и тя скочи във водата.

— Кряк! Кряк! — извика тя и патенцата наскачаха едно по едно
след нея. Водата ги заля презглава, ала в същата минута те изскочиха
отгоре и заплуваха отлично напред; крачката им сами работеха; дори
грозното сиво патенце заплува ведно с другите.

— Не, това не е пуйче — каза майката, — я колко хубаво работи
с крачката си! И как право стои! Не, това е мое собствено детенце…
Всъщност то дори е хубаво, ако се вгледаш в него… Кряк! Кряк!
Вървете след мен, деца, аз ще ви покажа колко голям е светът, ще ви
представя в птичия двор. Само стойте по-близо до мен, за да не ви
настъпи някой, пък и от котки се пазете!
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И те отидоха в птичия двор. Оттам се чуваше страшен шум: две
семейства се биеха заради една глава от змиорка, която в края на
краищата се падна на котката.

— Гледайте, тъй е винаги по света — рече майката и почеса
клюна си, защото и на нея самата й се дощя глава от змиорка. —
Излезте сега напред и се поклонете хубаво хей на оная стара патица:
тук тя е най-главната — от испански род, затова е и толкова дебела.
Вижте, тя има на крака си червено парцалче — туй е чудно красиво и е
най-голямото отличие, с което може да бъде удостоена една патица.
Това значи, че стопаните не искат да я изгубят и че хората и животните
трябва да я различават от другите патици. Хайде, вървете и не си
свивайте пръстите; възпитаното патенце ги държи разперени, както
баща си и майка си. Ето тъй — вижте! А сега наведете глави и кажете
„кряк“!

Патенцата наведоха глави и казаха:
— Кряк!
Ала другите патици из двора ги поглеждаха и приказваха високо:
— Ха, само те липсваха още, сякаш без тях ние сме малко тук! А

на туй отгоре и едно такова отвратително патенце — ух, не можем да
го търпим!

И в същия миг една патица се спусна към него и го клъвна за
шията.

— Не го закачай! — рече майка му. — То никому зло не прави.
— Да, но то е много голямо и никак не прилича на другите —

отвърна патицата, която го беше клъвнала, — затова трябва да го
поощипем.

— Какви милички деца имате — каза старата патица с
парцалчето на крака. — Само онова там е малко грозничко. Добре ще
бъде, ако бихте могли да го преработите!

— Туй е невъзможно, ваша милост! — каза майката. — Наистина
то не е хубаво, ала има добър характер и плува също тъй добре, както
другите — дори, смея да кажа, малко по-добре от тях. Аз мисля, че
след време то ще израсте както трябва и ще стане по-малко. — И тя го
почеса по гърба и му оглади перцата. — При това — добави тя — то е
мъжко и може да мине и без хубост. Аз мисля, че то ще бъде много
силно и ще си пробие път в живота.
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— Другите дечица са много милички — каза старата патица, —
чувствувайте се, моля, като у дома си и ако намерите някъде глава от
змиорка, можете да ми я донесете.

И патенцата наистина се чувствуваха като у дома си. Ала върху
бедното патенце, което се беше излюпило последно и беше толкова
грозно, се сипеха удари и подигравки от всички страни; биеха го и го
хапеха не само патиците, но и кокошките… „Много е голямо“ —
говореха всички, а един пуяк, който се беше родил с шпори и поради
тая причина си въобразяваше, че е цар на всички птици, се наду като
кораб с изпънати платна, връхлетя право към патенцето, закурлюка и
от злина почервеня като рак. Бедното патенце не знаеше какво да
прави и къде да отиде; беше му много мъчно, че е тъй грозно и че
целият птичи двор му се присмива.

Тъй измина първият ден, ала следният беше още по-лош за него.
Всички гонеха бедното патенце. Дори сестрите му се сърдеха и
постоянно го навикваха:

— Дано те котка изяде, проклетнико! А майката казваше:
— Да може да се запилее нанякъде!
Патиците го хапеха, кокошките го биеха, момичето, което носеше

храна на патиците, го риташе с крак.
Най-сетне патенцето не можа да издържи и прехвръкна през

стобора. Малките птички пръхнаха уплашено из храстите.
„Те бягат само защото аз съм толкова грозно“ — помисли си

патенцето и затвори очи, ала все пак побягна напред и стигна до едно
голямо блато, гдето живееха диви патици. Там то прекара цялата нощ.
Беше уморено и сърцето му щеше да се пръсне от мъка.

На сутринта дивите патици се извиха във въздуха и съгледаха
новия си другар.

— Що за птица е това? — попитаха се.
А патенцето се обръщаше на всички страни и поздравяваше,

доколкото умееше.
— Ти си много грозно! — казаха дивите патици. — Ала туй не

ни влиза в работа, стига само да не ти хрумне да се ожениш за някоя от
нашето семейство.

Горкото! То съвсем не мислеше за женитба. То искаше само едно:
да му позволят да лежи в тръстиката и да пие блатна вода.
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Тъй прекара патенцето цели два дена. Тогава дойдоха два диви
гъсока. Те се бяха излюпили наскоро и затова бяха твърде смели.

— Слушай, приятелю! — казаха те. — Ти си толкова грозен, че
не можеш да ни пречиш. Искаш ли да хвръкнеш с нас и да станеш
прелетна птица? Тук наблизо има друго блато, гдето живеят няколко
мили, прекрасни гъски. Те всички са госпожици и умеят да казват
„кряк“. Там ти можеш да си намериш щастието, макар и да си толкова
грозен.

— Бум! Бум! — разнесе се в същата минута гърмеж и двата диви
гъсока паднаха мъртви в тръстиката; водата се обагри от кръвта им. —
Бум! Бум! — чу се отново и цяло ято диви гъски изхвръкнаха из
тръстиката.

Гърмежите зачестиха. Имаше голям лов. Ловците бяха обградили
блатото. Синкав дим пълзеше като облак между тъмните дървета и се
губеше далеч зад водата. При блатото дотичаха ловджийски кучета:
прас, прас! — тръстиката и храстите се навеждаха на всички страни и
бедното патенце едва дишаше от страх. То изви глава, за да я скрие под
крилцето си, ала в същия миг пред него изскочи едно грамадно
страшно куче; езикът му беше цял изплезен, очите му светеха грозно;
то протегна муцуна право към патенцето, озъби острите си зъби и —
прас! прас! — побягна назад, без да го докосне.

— Слава богу! — каза патенцето и въздъхна свободно. — Аз съм
толкова грозно, че дори и кучето не иска да ме изяде.

То се сгуши и остана така през цялото време, докато сачмите
свистяха из тръстиката и из въздуха ехтеше гърмеж след гърмеж.

Едва привечер всичко утихна. Ала бедното патенце все още не
смееше да стане: то почака още няколко часа, сетне се огледа
предпазливо наоколо и побягна с всичка сила. Патенцето бягаше през
полета и ливади, а наоколо беснееше такава буря, че то с мъка можеше
да върви напред.

Когато нощта настъпи, патенцето стигна до една сиромашка
селска колиба. Тя беше толкова стара, че сама не знаеше на коя страна
да падне, затова продължаваше да си стои на мястото. Бурята беснееше
с такава сила, че бедното патенце трябваше да седне, за да се задържи
на земята. Времето ставаше все по-лошо и по-лошо. Най-сетне
патенцето забеляза, че вратата на колибата се откачи от едната си халка
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и увисна настрана — така че през дупката можеше да се влезе в стаята.
И то влезе в стаята.

В колибата живееше една жена с котарака си и с една кокошчица.
Котарака тя наричаше „синче“; той умееше да мърка, да извива гръб и
дори да изпуща искри, когато го помилваш на тъмно по космите.
Кокошчицата имаше съвсем мънички, къси крачка и затова я наричаха
кокошчица късокрачица. Тя носеше хубави яйца и домакинята я
обичаше като свое дете.

На сутринта чуждото патенце веднага привлече вниманието на
другите: котаракът замърка, а кокошчицата закудкудяка.

— Какво има? — попита домакинята и се огледа наоколо: ала тя
недовиждаше и затова помисли, че патенцето е някаква загубена
тлъста патица. — Гледай ти какво щастие! — каза тя. — Сега ще си
имам пачи яйца. Само да не е паток! Чакай да видим.

И патенцето прекара три седмици на проверка; ала яйца не снесе.
Котаракът беше господар в къщата, а кокошката — господарка.

Те винаги казваха: „Ние и целият свят!“, защото си въобразяваха, че са
половината свят и при туй — по-добрата половина. Патенцето
мислеше, че може да бъде на друго мнение, ала кокошката не можеше
да търпи това.

— Можеш ли да снасяш яйца? — питаше тя.
— Не.
— Тогава имай добрината да мълчиш! А котаракът питаше:
— Можеш ли да си извиваш гръбнака като обръч, да мъркаш и да

изпускаш искри?
— Не.
— Тогава не си тикай гагата, когато говорят умници като нас!
И патенцето седеше в ъгъла и беше в лошо настроение. Ала

изведнъж в стаята нахлу струя чист въздух и слънчицето надникна
вътре; на патенцето страшно се поиска да по-плува; то не можа да се
сдържи и каза това на кокошката.

— Това пък какво е? — питаше тя. — Нямаш си работа, затуй ти
идват такива глупави мисли в главата. Снасяй яйца или мъркай —
тогава ще поумнееш.

— Ах, колко приятно е да плуваш по водата! — каза патенцето.
— Каква наслада е да се гмурнеш на дъното и да чувствуваш как
водата се разлива над главата ти!
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— Да, чудесна наслада! — каза кокошката. — Ти, както се вижда,
си полудял. Я попитай котарака — най-умното същество, което съм
срещала досега, — попитай го обича ли той да плува и да се гмурка
във водата? За себе си не искам да говоря. Попитай дори бабата. Тя ще
ти каже приятно ли й е да плува и да чувствува как водата се разлива
над главата й.

— Вие не ме разбирате — рече патенцето.
— Ние ли не те разбираме? И таз хубава! Тогава, според теб, кой

може да те разбере? Да не мислиш, че си по-умен от котарака или от
нашата господарка? За себе си не искам да говоря!… Я не си
въобразявай много, дете, и благодари за доброто, което ти направиха
тук! Нима ти не попадна в топла стая и не се намираш между особи, от
които можеш да научиш нещо? Но ти си бърборко, неприятно е да има
човек работа с теб. Повярвай ми, аз ти желая само доброто. Аз ти
говоря неприятни неща, ала по туй се познават истинските приятели.
По-добре помъчи се да снасяш яйца или пък се научи да мъркаш и да
изпущаш искри!

— Аз мисля, че най-добре ще бъде да си отида — каза патенцето.
— На добър ти час! — рече кокошката.
И патенцето си отиде. То плуваше по водата, гмуркаше се, ала

всички животни го гледаха с презрение заради грозотата му.
Настъпи есен, листата в гората пожълтяха и изсъхнаха; вятърът

ги подхващаше и ги въртеше из въздуха; стана студено, снежни облаци
надвиснаха тежко над земята, а върху стобора стоеше гарван и от студ
грачеше:

— Гра! Гра!
Само при мисълта за всичко туй те побиваха студени тръпки.

Бедното патенце се чувствуваше много зле.
Една вечер, тъкмо когато слънцето беше залязло, из гората

изхвръкна цяло ято прекрасни бели птици; толкова хубави птици
патенцето никога не бе виждало. Те се отличаваха с ослепителна
белота и имаха дълги, стройни шии: това бяха лебеди. Птиците
издадоха някакъв чуден звук и като разпериха великолепните си бели
криле, отлетяха от студената страна към топлите земи отвъд морето. Те
се издигнаха високо-високо и бедното грозно патенце изпитваше едно
особено чувство, като ги гледаше. То се завъртя във водата като колело,
изпъна високо шията си след тях и изведнъж нададе такъв висок и
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странен вик, че само се изплаши. Ах, то не можеше да забрави тия
прекрасни, щастливи птици и когато те се скриха от очите му, то се
гмурна чак до дъното, изскочи отново над водата и дълго време не
можа да дойде на себе си от вълнение. То не знаеше как се казват тия
птици, не знаеше и накъде отлитат те, ала изпитваше към тях такава
обич, каквато не бе изпитвало към никого на света. То никак не им
завиждаше; пък и можеше ли дори през ум да му мине да пожелае на
себе си такава хубост! Бедното грозно патенце щеше да бъде много
радостно, ако поне патиците го търпяха помежду си.

А зимата беше люта, страшно люта! Патенцето трябваше
постоянно да плува, за да не замръзне водата; ала всяка нощ мястото,
по което то плуваше, ставаше все по-малко. Студът беше толкова
голям, че дори самата ледена кора пращеше; патенцето трябваше да
работи непрекъснато с крачката си, за да не се затвори съвсем дупката.
Най-сетне то изгуби и последните си сили, протегна се и замръзна в
леда.

Рано сутринта дойде един селянин. Щом съгледа патенцето, той
разчупи леда с дървените си обуща и занесе нещастното същество на
жена си. Там патенцето се съживи отново.

Децата искаха да си поиграят с него. Ала на патенцето се стори,
че те се тъкмят да му направят нещо лошо и от страх то се хвърли
право във ведрото с млякото. Млякото се разплиска по стаята;
домакинята плесна с ръце, а патенцето, съвсем забъркано, попадна в
бурето с маслото, после в нощвите с брашното, а оттам изхвръкна в
такъв ужасен вид, че не приличаше на себе си. Господи, каква
бъркотия настана! Домакинята крещеше и гонеше патенцето с машата,
децата тичаха с викове и смях след него и падаха едно връз друго. За
щастие вратата беше отворена, патенцето се промъкна през съчките;
натрупани в коридорчето, и се изтегна върху току-що навалелия сняг.
Там то остана да лежи, съвсем отмаляло.

Би било твърде тъжно да се разправят всички патила и
приключения, които бедното патенце трябваше да преживее през тая
люта зима. Когато слънцето започна да топли пак земята, то лежеше в
блатото между тръстиката. Чучулигите пееха, пролетта се беше
върнала отново.

Изведнъж патенцето почувствува как крилете му се разперват,
как зашумяват по-силно отпреди и го понасят бързо напред. Преди да
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се опомни, то се намери в една голяма градина, гдето ябълковите
дървета бяха вече покрити с цвят, а бъзовината ухаеше и свеждаше
зелените си клони над лъкатушещите канали. Тук беше много хубаво,
миришеше на пролет. И ето, из гъсталака на дърветата се показаха три
великолепни бели лебеда. Те шумяха с криле и плуваха гиздаво по
водата. Патенцето познаваше тия чудни птици. Обхвана го някакво
странно, тъжно чувство.

„Аз ще отлетя при тях, при тия прекрасни птици. Те ще ме убият
за туй, че съм толкова грозно, а пък се осмелявам да се приближа до
тях. Но нека тъй да бъде! По-добре да бъда убит от тях, отколкото да
понасям щипането на патиците, боя на кокошките и да търпя всякакви
лишения през зимата.“

И патенцето полетя, спусна се във водата и заплува срещу
великолепните лебеди. Те го забелязаха, размахаха криле и тръгнаха
право към него.

— Убийте ме! — прошепна патенцето и като наведе глава към
водата, зачака смъртта. Ала какво видя то в прозрачната вода? Своето
собствено отражение, но не някаква тъмносива птица, безобразна и
неподвижна, а бял, строен лебед.

Не е нещастие да се родиш сред патици, стига само да се
излюпиш от лебедово яйце.

Сега младият лебед мислеше с радост за патилата, които беше
преживял. Благодарение на тях той можеше да оцени още по-добре
своето сегашно щастие и всичкото великолепие, което го окръжаваше.
А големите лебеди плуваха около него и го милваха с клюновете си.

В тоя миг в градината влязоха няколко деца: те започнаха да
хвърлят във водата хляб и зърна, а най-малкото от тях извика:

— Вижте, нов лебед!
— Да, дошъл е нов лебед! — ликуваха другите и като пляскаха с

ръце, започнаха да скачат от радост; сетне те изтичаха при баща си и
майка си, върнаха се отново с хляб и сладки, които хвърлиха във
водата, и закрещяха в един глас:

— Новият е най-хубав от всички! Толкова млад и толкова хубав!
И старите лебеди наведоха глави пред него.

Тогава той се засрами и скри глава под крилото си. Той сам не
знаеше какво да прави; беше много щастлив, ала не можеше да се
гордее, защото доброто сърце не познава гордостта. Той си мислеше
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как го гонеха и му се присмиваха, а сега всички го наричат най-
прекрасната от всички прекрасни птици. Дори бъзовият храст
свеждаше клоните си право към него, а слънцето светеше тъй топло и
приятно! Тогава той размаха криле, изпъна стройната си шия и извика,
замаян от радост:

— Да, такова щастие не съм сънувал, когато бях още грозно
патенце!
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ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК

Имаше някога двайсет и пет оловни войници, които бяха
направени от една стара оловна лъжица. Те държеха пушките си на
рамо, стояха с дигнати глави и бяха облечени в червени мундири,
украсени със синьо — да, чудно хубави бяха тия войници! Първите
думи, които те чуха, когато отвориха капака на кутията им, бяха: „Ах,
оловни войници!“ Тия думи извика едно малко момченце и запляска с
ръце. То получи оловните войници за рождения си ден и веднага
започна да ги нарежда по масата. Всички войници бяха съвсем
еднакви, само един от тях не приличаше на другите: той имаше само
един крак, защото беше излян последен и оловото не бе стигнало за
него. Но той стоеше върху единия си крак също тъй здраво, както и
останалите, и тъкмо поради тая причина изглеждаше най-интересен от
всички.

На масата, където малкото момченце нареди войниците, имаше и
много други играчки, ала най-хубава от всички беше един картонен
палат. През малките прозорци можеше да се надникне вътре в залите.
Пред самия палат се виждаха мънички дръвчета около едно парченце
огледало, което представляваше езеро. По езерото плуваха и се
оглеждаха восъчни лебеди. Това беше чудно хубаво, но най-хубаво от
всичко беше едно момиченце, което стоеше посред разтворените врати
на палата. То беше изрязано от хартия и бе облечено в копринена
рокличка. През рамото му се спущаше тясна синя панделчица, а на
гърдите му светеше блестяща звезда, голяма колкото цялото му лице.
Момиченцето стоеше на един крак, с протегнати ръце — то беше
балерина, а другият му крак бе дигнат тъй високо, че нашият оловен
войник съвсем не можеше да го види. Той си помисли, че хубавицата е
също като него с един крак.

— Ето жена за мен! — каза си той. — Само че тя, както
изглежда, е от благородно семейство, живее в палат, а аз имам само
една кутия, в която сме натъпкани двайсет и пет души — там няма
никакво място за нея! Но все пак нека се опитам да се запозная.
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И той се скри зад табакерката, която също стоеше на масата.
Оттук войникът можеше да наблюдава отлично чудната балерина,
която продължаваше да стои на един крак, без да губи равновесие.

Късно вечерта сложиха в кутията всички други оловни войници
и всички хора в къщата легнаха да спят. Сега играчките започнаха сами
да играят „на гости“, „на война“ и на криеница. Оловните войници
заблъскаха капака на кутията, те също искаха да играят, но не можеха
да излязат. Малкият Троши-Орешко се премяташе, калемът скачаше
върху плочата. Дигна се такъв шум и олелия, че и канарчето се събуди
и започна също да говори, само че в стихове. Не мръднаха от местата
си само балерината и оловният войник: тя стоеше както по-рано
издигната на пръстите си, с протегнати ръце, той пък държеше бодро
пушката си и не сваляше очи от нея.

Удари дванадесет часа. Щрак! — и табакерата се отвори.
В нея имаше не тютюн, а едно малко таласъмче. Каква изненада!
— Хей, войниче! — извика таласъмчето. — Какво си ококорил

очи?
Оловният войник се престори, че не чува нищо.
— Чакай, аз ще ти дам да разбереш! — рече таласъмчето.
На сутринта децата станаха и сложиха оловния войник на

прозореца.
Изведнъж — дали от таласъмчето или от вятъра — прозорецът

се отвори и нашият войник полетя с главата надолу от третия етаж.
След миг той стоеше върху уличната настилка, обърнат с едничкия си
крак нагоре: главата и пушката му се бяха забили между камъните.

Момченцето и прислужницата изтичаха веднага долу да го
търсят, но въпреки всички усилия не можаха да го намерят. Те
насмалко щяха да настъпят оловния войник и все пак не го забелязаха.
Ако той им беше извикал: „Тук съм!“ — те, разбира се, щяха да го
намерят веднага, но той сметна за неприлично да крещи на улицата:
нали носеше мундир!

Закапаха дъждовни капки. Капка след капка, докато най-сетне
плисна пороен дъжд. Когато времето се проясни отново, дойдоха две
улични хлапета.

— Я — каза едното. — Оловен войник! Да го пуснем да плува!
И те направиха от вестник малка лодчица, сложиха в нея оловния

войник и я пуснаха във водата. Хлапетата тичаха отстрани и пляскаха с



159

ръце. Господи, какви вълни шумяха във водата! След такъв проливен
дъжд потокът, разбира се, беше буен.

Лодчицата подскачаше и се въртеше на всички страни така, че
оловният войник трепереше цял, но се държеше храбро: с пушка на
рамо, с дигната глава, с изпъчени гърди.

Лодката заплува под някакви дълги мостове; стана тъй тъмно,
като че оловният войник попадна отново в кутията си.

„Къде ли отивам? — помисли си той. — Да, за всичко туй е
виновно само таласъмчето! Ах, защо не е сега с мен поне оная
хубавица, пък ако ще да стане и два пъти по-тъмно!“

В тоя миг отнякъде изскочи един голям плъх.
— Имаш ли паспорт? — попита той. — Дай си паспорта!
Но оловният войник мълчеше и стискаше здраво пушката си.

Лодката се носеше, а плъхът тичаше след нея. У, как скърцаше той със
зъби и как крещеше на тресчиците и сламчиците във водата:

— Дръжте го! Дръжте го! Той не е платил, не си е показал
паспорта!

Но потокът носеше лодката все по-бързо и по-бързо и оловният
войник вече виждаше светлина отпреде си, когато изведнъж се чу
такъв страшен шум, който би смутил и най-големия храбрец.
Представете си — на края на моста водата се изливаше в един голям
канал! За оловния войник това беше също тъй страшно, както за нас е
страшно да се приближаваме с лодка към бездната на някой стръмен
водопад.

Да се върне назад беше невъзможно. Лодката с оловния войник
се плъзна надолу. Войникът не мигна дори с око. Лодката се завъртя…
веднъж, два пъти, напълни се с вода и започна да потъва. Оловният
войник се скри до гуша във водата. И още по-дълбоко… Водата покри
главата му! В тоя миг той си спомни за хубавицата: да, той не ще я
види вече. В ушите му звучеше бойната песен:

Хартията се разкъса, оловният войник падна на дъното и в същия
миг една риба го глътна.

Върви напред, войниче,
не бой се от смъртта!
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Каква тъмнина! Тук беше още по-лошо, отколкото под моста. Но
оловният войник се държеше храбро и здраво стискаше пушката си.

Рибата се мяташе насам-натам, правеше страшни скокове и
изведнъж замря като ударена от мълния. Блесна светлина и някой
извика:

— Оловният войник!
Един рибар бе уловил рибата, беше я занесъл на пазара, сетне тя

попадна в кухнята и прислужницата я разпра с един голям нож.
Прислужницата хвана оловния войник с два пръста и го занесе в
стаята, където всички се насъбраха да видят чудния пътешественик.
Но оловният войник не се възгордя от това. Сложиха го на масата и
колкото и чудно да изглежда, той се намери в същата стая, видя същите
деца, същите играчки и великолепния дворец с хубавичката балерина!
Тя стоеше, както и по-рано, на един крак, а другият беше издигнат
високо във въздуха. Оловният войник се трогна и едва не зарони сълзи
от олово, но се въздържа, защото туй беше неприлично. Той гледаше
хубавицата, а тя него, без да си кажат нито думица.

Изведнъж едно от децата хвана оловния войник и без всякаква
причина го хвърли право в печката. Навярно и за туй беше виновно
таласъмчето!

Оловният войник се окъпа в светлина, стана му ужасно топло от
огъня ли или от любовта и той сам не знаеше. Боята му се смъкна
съвсем, той цял побеля — от пътуване или от скръб — кой знае? Той
гледаше балерината, а тя — него; той чувствуваше, че се разтапя, но
продължаваше да стои храбро с пушка на рамо. Изведнъж вратата на
стаята се разтвори, вятърът грабна балерината и тя отлетя като
силфида[1] право в печката при оловния войник, светна за миг и
изчезна! А оловният войник се стопи и стана на топчица. На другия
ден прислужницата намери в пепелта на печката едно малко оловно
сърчице. От балерината пък бе останала само звездата, но и тя беше
почерняла като въглен.

[1] Силфида — въздушен дух. — Б.пр. ↑
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СЛАВЕЯТ

В Китай, както знаете, императорът е китаец и всички около него
са също китайци. Тая история се случи преди много години и тъкмо
затова заслужава да се чуе, докато още не е забравена.

Палатът на императора беше най-хубавият палат в света. Той бе
направен цял от най-скъп порцелан, но толкова тънък, че опасно беше
дори да се докоснеш до него. В градината растяха най-чудни цветя и
към най-хубавите бяха привързани сребърни звънчета, които звъняха,
за да привличат вниманието на минувачите. Да, в градината на
императора всичко беше много умно измислено! Тя беше толкова
голяма, че и сам градинарят не знаеше де и е краят. Като вървеше
нататък из градината, човек можеше да стигне до една гъста гора с
високи дървета и дълбоки езера. Гората се простираше до самото море.
Големите кораби можеха да идват чак до дърветата, а на едно от тях,
между клоните, си беше свил гнездо славей. Тоя славей пееше тъй
хубаво, че дори и бедният угрижен рибар, който излизаше нощем за
риба, се спираше да го слуша. „Господи, колко хубаво пее!“ — си
казваше той. Но после, като си спомнеше за работата, рибарят
отминаваше нататък и забравяше певеца, за да се захласне отново в
песента му на следната нощ и да повтори пак същите думи: „Господи,
колко хубаво пее!“

От всички краища на света пристигаха пътешественици в
столицата на императора и се любуваха на града, на палата и на
градината. Но чуеха ли песента на славея, те казваха: „Ето, туй е най-
хубаво от всичко!“

И като се върнеха в къщи, пътешествениците разказваха всичко,
що бяха видели. Учените пишеха книги за столицата, за палата и за
градината на императора, но не забравяха да споменат и славея и дори
да го поставят по-горе от всичко. Поетите пък съчиняваха прекрасни
стихове за крилатия певец, който живееше в гората, на брега на
синьото море.
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Книгите обикаляха света и някои от тях стигнаха до самия
император. Той седеше на златния си престол, четеше, четеше и
кимаше всяка минута с глава, защото му беше приятно да чете похвали
за столицата, за палата и за градината си. „Но славеят е най-хубав от
всичко!“ — пишеше в книгите.

— Как? — рече императорът. — Славеят ли? Та аз не го и
познавам! Възможно ли е в моята държава, и то в собствената ми
градина, да живее такава чудна птица, а аз да не съм слушал нито
веднъж досега за нея и да науча всичко туй от книгите?

И той извика при себе си своя пръв съветник. А съветникът беше
толкова важен, че ако някой по-долен от него се осмеляваше да го
заговори или да го запита за нещо, той отговаряше само: „Пф!“, което
всъщност нищо не значеше.

— Разправят, че ние сме имали тук някаква чудна птица,
наречена славей — каза императорът. — Дори нещо повече: хората я
смятат за най-бележитата рядкост в моята държава. Защо никой досега
не ми е казал това?

— Аз дори не съм слушал за нея! — отвърна първият съветник.
— Тя не се е представяла нито веднъж в палата.

— Аз искам още тая вечер тя да дойде тук и да ми изпее нещо!
— заповяда императорът. — Цял свят знае какво имам, само аз не зная!

— Аз дори не съм слушал за такава птица! — повтори първият
съветник. — Но ще се помъча да я намеря.

Ала где да я търси? Съветникът обиколи всички стълби, зали и
коридори, но никой от тия, които срещна, не беше слушал за славея. И
съветникът се върна при императора и му каза, че всичко туй е навярно
басня, измислена от съчинителите на книгите.

— Ваше величество! — каза той. — Не вярвайте това, което
пишат в книгите! Всичко туй е измислица, черна магия!

— Но книгата, от която узнах за славея, ми е пратена от могъщия
японски император и затова в нея не може да има лъжа. Аз искам да
чуя славея. Той трябва да бъде тук още тая вечер! Аз ще му
засвидетелствувам височайшето си благоволение. А ако той не дойде,
тогава след вечерята всички придворни ще бъдат бити с пръчка по
корема!

— Цинг-пе! — каза първият съветник и побягна отново по
стълбите, по залите и коридорите. И заедно с него тичаха всички
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придворни, защото никой не искаше да бъде бит след вечеря. От
всички страни се сипеха въпроси за чудната птица, която бе позната на
цял свят, само не и на придворните.

Най-сетне те намериха едно малко бедно момиченце, което
работеше в кухнята. То каза:

— Господи, как да не знаете славея? Та той пее тъй хубаво!
Всяка вечер аз нося остатъците от императорската трапеза на моята
бедна болна майка, която живее на брега на морето. Когато се връщам
назад, аз сядам да си почина в гората и тогава слушам песента на
славея. И от очите ми капят сълзи, а на душата ми става тъй радостно,
сякаш моята майка ме целува.

— Дете — каза първият съветник, — аз ще ти дам постоянна
работа в кухнята и ще ти позволя да гледаш как яде императорът, ако
ти ни заведеш при славея, който е поканен тая вечер в палата.

И те всички тръгнаха към гората, където пееше обикновено
славеят. Половината от придворните се запътиха нататък. Вървяха,
вървяха — изведнъж се чу мучене на крава.

— О — извикаха придворните господа, — най-сетне намерихме
славея! Каква голяма сила се крие в това малко същество! Но ние
сякаш и друг път сме слушали песента му.

— Не, това е мучене на крава! — рече малкото момиче. — Ние
сме още далеч от онова място.

В блатото закрякаха жаби.
— Чудесно! — извика придворният свещеник. — Сега го чувам

и аз. Също като звънчетата в храма.
— Не, това са жаби! — каза момичето. — Но сега, струва ми се,

ще чуем скоро и славея. И в тоя миг славеят наистина запя.
— Ето, туй е славеят! — извика момичето. — Слушайте,

слушайте! Ето го и него самия! И то посочи малката сива птичка, която
седеше на най-горното клонче.

— Възможно ли е това? — каза първият съветник. — Никога не
съм си го представял такъв. Каква проста външност! Навярно той си е
изменил цвета, след като е видял толкова много благородни господа.

— Славейче! — извика високо момичето. — Нашият
всемилостив император желае да му попееш малко!

— С удоволствие! — отвърна слаеят и запя така, че всички се
прехласнаха в песента му.
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— Също като стъклено звънче! — рече първият съветник. —
Вижте само как трепти това мъничко гърло. Чудно как не сме го чули
по-рано. Той ще има голям успех в палата.

— Да изпея ли още нещо на императора? — запита славеят, като
помисли, че пред него се намира самият император.

— Многоуважаемо славейче! — каза първият съветник. — Аз
имам честта да ви поканя тая вечер на придворния празник. Вие ще
имате случай да зарадвате негово императорско величество с вашето
чудесно пеене.

— В гората се пее много по-добре! — отвърна славеят. — Но аз
ще дойдас вас, щом тъй желае императорът.

В палата всичко вече бе приготвено за празника. По
порцелановите стени и по пода блещукаха отраженията на хиляди
златни фенерчета. Най-прекрасни цветя, украсени със звънчета,
обкичваха коридорите. От тичането на придворните и от духането на
вятъра всички звънчета звъняха тъй силно, че не можеше да се чуе
никакъв човешки глас.

В средата на голямата зала, където седеше императорът, бе
поставена златна пръчка за славея. Виждаха се всички придворни.
Малкото момиче от кухнята също получи позволение да стои до
вратата, защото то бе назначено вече за истинска придворна готвачка.
Всички бяха облечени в най-хубавите си дрехи и не снемаха очи от
малката сива птичка, на която императорът кимна милостиво с глава.

И славеят запя тъй хубаво, че в очите на императора блеснаха
сълзи. Те закапаха по бузите му и тогава славеят запя още по-хубаво.
Неговата песен проникваше в сърцето. Императорът беше толкова
доволен, че поиска да подари на славея златния си пантоф, за да го
носи на шията. Но славеят поблагодари и отказа.

— Аз видях сълзи в очите на императора! — рече той. — За мен
това е най-голямата награда! Сълзите на императора имат чудна сила.
Аз съм достатъчно възнаграден.

И неговият сладък гласец се разля отново.
— Ето най-голямото вълшебство! — извикаха придворните дами

наоколо и сложиха в устата си вода, за да клокочи в гърлото им, когато
приказват. Те мислеха, че по тоя начин ще заприличат на славея. Дори
съветниците на императора заявиха, че са доволни, а това значеше
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много нещо, тъй като на тях най-мъчно можеше да се угоди. С една
дума, славеят пожъна голям успех.

Решено бе да го оставят в палата. Дадоха му клетка, позволиха
му да излиза два пъти през деня и веднъж през нощта. Дадоха му и
дванайсет слуги, които го съпровождаха навсякъде и държеха по една
копринена панделчица, вързана за крачето му. Можеше ли да има по-
голяма наслада от такава разходка!

Целият град заговори за чудната птица и ако на улицата се
срещнеха двамина познати, единият веднага казваше „сла“, а другият
добавяше „вей“, след което и двамата въздъхваха и се разбираха
напълно помежду си. Единайсет деца, които се родиха в това време,
бяха кръстени с неговото име, макар че нито едно от тия деца нямаше
хубав глас.

Веднъж на императора донесоха голям пакет с надпис: „Славей“.
— Ето още една нова книга за нашата чудна птица — рече

императорът.
Но това не беше книга, а кутия, в която имаше един изкуствен

славей, много приличен на истинския, само че цял обсипан с
брилянти, рубини и сапфири. Щом го навиеха, той започваше да пее
една от ония песни, които пееше истинският славей, и да повдига
опашката си, блестяща от злато и сребро. На шията на птицата бе
привързана лентичка с надпис: „Славеят на японския император не
струва нищо пред славея на китайския император“.

— Чудесно! — извикаха всички и тоя, който бе донесъл
изкуствената птица, получи незабавно титлата „императорски
доставчик на славеи“.

— Сега нека попеят заедно! — заповяда императорът. — Това ще
бъде славен дует! И двата славея запяха заедно. Но туй не беше много
приятно, защото истинският славей пееше, както си знаеше, а
изкуственият — както се въртеше пружината му.

— Той не е виновен за това — каза придворният капелмайстор.
— Той спазва много добре такта и пее точно по моята метода.

Тогава накараха изкуствената птица да пее сама. Тя имаше също
такъв успех, както и истинската, и при това беше много по-красива
наглед, защото бе обсипана със скъпоценни камъни като брошка.

Трийсет и три пъти изпя тя една и съща песен и все пак не се
умори. Всички биха я слушали с удоволствие още веднъж, но
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императорът реши, че истинският славей трябва да попее. Но де отиде
той? Никой не забеляза как славеят изхвръкна през отворения
прозорец и отлетя в зелената гора.

— Що значи това? — каза императорът и всички придворни
нарекоха славея неблагодарно същество.

— За щастие по-хубавата птица остана! — утешиха се те и
изкуственият славей трябваше да изпее същата песен за трийсет и
четвърти път.

Но и сега никой не можа да научи песента наизуст, защото тя
беше много трудна. Капелмайсторът пък хвалеше непрекъснато
изкуствената птица и дори уверяваше, че тя превъзхожда истинската
— не само с външността си и със скъпоценните си камъни, но и с
вътрешните си качества.

— Защото, ваше императорско величество и всички вие,
уважаеми господа, у истинския славей никога не можеш да знаеш от
по-рано какво ще пее той, когато у изкуствения всичко е пресметнато и
точно определено. Човек може да разбере неговото изкуство, да
разгледа и да изучи пружината му — с една дума, да узнае цялото му
вътрешно устройство.

— И аз мисля същото! — извика всеки от присъствуващите, а
капелмайсторът получи позволение идния неделен ден да покаже
птицата на народа.

— Нека народът я чуе! — каза императорът.
И народът я чу и беше толкова доволен, сякаш се бе упил с чай,

както става в Китай. Всички казваха: „Ах!“, като вдигаха нагоре
показалеца си и клатеха глави. Само бедните рибари, които бяха
слушали истинския славей, говореха:

— Добре пее и песента му прилича на другата, но все пак нещо
му липсва! Истинският славей бе обявен за изгонен из границите на
държавата.

На изкуствения славей пък определиха място върху една
копринена възглавница до самото легло на императора. Около
възглавницата бяха наредени всички подаръци, които славеят бе
получил. Сам той стана „пръв певец върху императорската нощна
масичка от лявата страна“, защото императорът смяташе за най-важна
оная страна, дето се намира сърцето, а сърцето дори на самия
император се намираше отляво. Капелмайсторът написа за
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изкуствената птица двайсет и пет книги — учени, преучени и пълни с
най-мъдри китайски слова. И всички придворни разправяха, че са
прочели и разбрали тия книги, защото иначе щяха да минат за глупци и
да бъдат бити с пръчка по корема.

Така измина цяла година. Императорът, придворните и всички
останали китайци знаеха вече наизуст всяка нотка от песента на
изкуствения славей и тъкмо затова тая песен се харесваше на всички
много повече от по-рано. Сега те сами можаха да я повтарят и туй им
доставяше голямо удоволствие. Уличните деца пееха: „Ци-ци-ци! Клю-
клю-клю!“ Императорът пееше същото. Да, това беше много приятно.

Но една вечер, когато изкуствената птица пееше по-хубаво от
всякога, а императорът лежеше в леглото си и слушаше, нещо в нея
щракна, пружината изсъска и музиката спря. Императорът скочи
веднага от леглото си и заповяда да извикат придворния лекар. Но
какво можеше да направи лекарят? Повикаха часовникаря и след дълги
разговори и прегледи той сполучи да поправи птицата, като
предупреди, че с нея трябва да се отнасят много грижливо, защото
зъбците на колелцата й се били изтъркали. При това часовникарят не
се наемаше да постави нови колелца, та по тоя начин да възвърне
предишния глас на птицата. Туй беше истинска беда! Сега само
веднъж в годината позволяваха на изкуствения славей да пее, и то
съвсем за малко. Но придворният капелмайстор произнесе реч, пълна с
мъдри слова, и в тая реч доказа, че птицата си е все същата. И всички
повярваха, че туй е самата истина.

Изминаха още пет години и ето, голямо нещастие сполетя
страната: всички китайци обичаха много своя император, а той
лежеше, както се казва, на смъртно легло. Беше вече избран нов
император, но народът се тълпеше на улицата и питаше първия
съветник за здравето на стария си господар.

— Пф! — отговоряше първият съветник и клатеше глава.
Бледен и студен лежеше императорът в своето голямо

великолепно легло. Придворните го смятаха вече за мъртъв и всеки
бързаше да се поклони на новия император. Слугите тичаха да
разправят новини, а слугините се събираха на разговор при чашка чай.
По всички зали и коридори постлаха килими, за да не се чуват никакви
стъпки, и в палата настана мъртва тишина.
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Но императорът още не беше умрял. Бледен и неподвижен
лежеше той във великолепното си легло под кадифения балдахин със
златни ресни. Месецът надничаше през отворения прозорец и
осветяваше владетеля и изкуствения славей.

Бедният император едва дишаше. На гърдите си той чувствуваше
страшна тежина. Той разтвори очи и видя, че върху него седи самата
смърт. Тя си беше сложила златната корона на императора, в едната си
ръка държеше неговия златен меч, в другата — великолепно знаме. А
наоколо, из гънките на тежкия кадифен балдахин, надничаха някакви
странни глави: едни — грозни и зли, други — прекрасни и кротки.
Това бяха добрите и лошите дела на императора. Докато смъртта
седеше на гърдите му, те го гледаха.

— Помниш ли това? — шепнеха главите една след друга. —
Помниш ли това? — и те му разказваха толкова много неща, че челото
му се обля в студена пот.

— Никога не съм знаел това! — мълвеше императорът. — Нека
ударят големия китайски барабан! Музика! Музика! — крещеше той.
— Не искам да слушам техните думи!

Но те продължаваха да говорят и смъртта клатеше глава като
китаец при всяка тяхна дума.

— Музика! Музика! — викаше императорът. — Мило, златно
славейче, моля ти се, попей ми сега! Аз ти подарих злато и скъпоценни
камъни, окачих ти на шията моя златен пантоф, хайде, попей ми малко.

Но птицата мълчеше, защото не беше курдисана, а иначе тя не
можеше да пее. Смъртта продължаваше да гледа императора с
големите си очни кухини и наоколо беше тихо, страшно тихо!

Изведнъж зад прозореца се разнесе чудна песен. Това беше
истинският жив славей, който бе чул за болестта на императора и бе
дошъл да го утеши и ободри с песента си. Той пееше и призраците
ставаха все по-бледни и по-бледни, кръвта заблика буйно в увехналото
тяло на императора и дори самата смърт се вслуша в песента на славея
и рече: „Продължавай, славейче, продължавай!“

— Добре, но ще ми дадеш ли ти златния меч? Ще ми дадеш ли
великолепното знаме и императорската корона? — запита славеят.

И смъртта му даваше за всяка песен по едно от тия съкровища. И
славеят продължаваше да пее за тихото гробище, дето цъфтят бели
рози, дето люлякът ухае и прясната трева се оросява от сълзите на
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живите. Тогава на смъртта домъчня за нейната градина и тя отлетя
през прозореца като студен бял облак.

— Благодаря ти, благодаря ти, мило славейче! — каза
императорът. — Аз те познах! Аз те изгоних от моята държава, но
въпреки туй ти пропъди от леглото ми злите призраци, пропъди и
самата смърт. С какво мога да те възнаградя?

— Ти вече ме награди! — отвърна славеят. — Аз просълзих за
пръв път очите ти, когато пях пред теб; това не ще забравя никога!
Сълзите са най-скъпата награда за сърцето на певеца. Но сега заспи и
се събуди здрав и бодър. Аз ще ти пея…

И той запя отново, а императорът се унесе в сладък сън.
Слънцето грееше в прозореца, когато той се събуди здрав и

възроден. Никой от слугите не беше дошъл при него, защото всички го
мислеха за умрял. Само славеят седеше на прозореца и пееше.

— Ти трябва да останеш завинаги при мен — каза императорът.
— Ще пееш, когато си искаш, а изкуствената птица аз ще разчупя на
хиляди късчета.

— Недей! — рече славеят. — Тя ти служеше според силите си.
Задръж я при себе си, както по-рано. Аз не мога да живея в палата.
Позволи ми да идвам при теб, когато пожелая. Тогава аз ще седя вечер
на твоя прозорец и ще ти пея. Моята песен ще те весели и ще те кара
да се замисляш. Аз ще ти пея за щастливите и за нещастните хора, ще
ти пея за доброто и злото, което те окръжава и остава скрито за теб.
Малката пойна птичка лети навсякъде: и при бедния рибар, и при
селянина, и при всички, които живеят далеч от теб и от твоя палат. Аз
те обичам повече заради сърцето ти, отколкото заради короната ти. Аз
ще ти идвам на гости и ще ти пея. Но обещай ми само едно…

— Всичко! — извика императорът, като се изправи в
императорската си дреха, която бе успял да облече, и притисна до
сърцето си златния меч.

— За едно те моля: не казвай никому, че имаш малка птичка,
която ти разправя всичко. Тъй ще бъде най-добре.

И славеят отлетя.
Тогава слугите влязоха да видят мъртвия император и сами

примряха от уплаха.
А императорът им каза:
— Добро утро!
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НОЩНАТА ШАПКА НА СТАРИЯ ЕРГЕН

В Копенхаген има една улица, наречена „Улица на малките
къщи“.

Наистина преди много-много години тая улица беше почти цяла
застроена с дървени бараки, прилични на ония, които и днес още се
строят по време на панаирите. Вярно е, че тия къщи бяха малко по-
големи от панаирните бараки и имаха прозорци, но в рамките на тия
прозорци хората поставяха рогови пластинки или мехури, защото по
онова време стъклата се смятаха още за голям разкош. Впрочем всичко
туй е било много отдавна — толкова отдавна, че дори прадядото на
прадядото, като разправя за ония времена, нарича ги „стари“. Това е
било навярно преди няколко века.

Тогава почти цялата търговия на Копенхаген се намирала в
ръцете на богатите бременски и любекски търговци. Те самите не
идвали тук, а изпращали свои хора, които живеели на „Улицата на
малките къщи“ и продавали бира и подправки за ястия. Тяхната бира
била чудесна немска бира от най-различни видове: бременска,
прюсингска, емска и дори брауншвайгска. Подправките също били
различни: шафран, анасон, бахар и най-главното — пипер. Пиперът,
тъй да се каже, бил главен предмет на търговията, затова наричали
немските доставчици в Дания „пиперджии“ или „пиперни
доставчици“. Когато отивали в Дания, те се задължавали да не се
женят в чужбина и тъй като мнозина от тях прекарвали тук целия си
живот, оставали стари ергени. И понеже били самотни, те сами се
грижели за себе си, сами си вършели цялата къщна работа, гасили си
огъня в огнището, разбира се, ако имало с какво да го запалят. Поради
тия причини някои от тях с течение на времето се превръщали в стари
чудаци със своеобразни мисли и навици. В тяхна памет и досега още в
Дания наричат всеки по-престарял неженен мъж „пиперджия“. Всичко
туй трябва да се знае, за да се разбере долуописаната история.

Над „пиперджиите“ или над старите ергени обичат да се
присмиват. Казват, че всеки от тях си има нощна шапка. За тях дори са
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съчинили и песен, в която главната роля играе нощната шапка.
Да, хората се присмиват на старите ергени и на нощните им

шапки, и то само защото не знаят тяхната история. Но дано никой
никога не пожелае за себе си такава шапка. Защо?

Слушайте сега!
В старите времена по „Улицата на малките къщи“ нямаше

плочник. На всяка крачка минувачът затъваше от една яма в друга като
в разкопан път. Самата улица беше много тясна. Къщиците се
притискаха тъй плътно и стояха тъй близко една срещу друга, че лятно
време над улицата опъваха платно. Тогава човек можеше да усети
както трябва, че тук се продава пипер, шафран и бахар.

Зад дългите маси стояха продавачите, но между тях рядко се
виждаха млади хора. Повечето бяха вече възрастни ергени, облечени
съвсем не тъй, както ние сме свикнали да си ги представяме, сиреч с
перука или с нощна шапка на главата, в плюшени панталони, в куртка
и в стегнат до самото гърло кафтан… Не, тъй са се обличали хората от
времето на нашия прапрадядо, тъй са изписани те и по старинните
портрети. Но продавачите на пипер нямаха толкова много пари, за да
си поръчат портрет, макар че днес би било много интересно да видим
портрета на такъв юнак, изправен зад тезгяха си или запътен в празник
към черква. Те носеха широкопола и висока шапка, а който беше по-
млад, забождаше понякога на шапката и перо. Вълнената риза се
криеше под голяма обърната яка от платно. Тя стягаше плътно тялото
чак до брадата, а отгоре свободно се развяваше широко наметало.
Панталоните се спущаха до самите обуща с широки носове, защото
продавачите не носеха чорапи. Из поясите им стърчаха нож и вилица, а
освен туй и един по-голям нож за защита. В ония времена човек имаше
често нужда от такива неща.

В такова облекло ходеше облечен в празнични дни и старият
Антон, един от най-старите продавачи на пипер в „Улицата на малките
къщи“. Само че вместо висока широкопола шапка той носеше винаги
качулка, а отдолу плетена шапка — да, обикновена нощна шапка.
Старият Антон беше свикнал с нея, тъй че тя стърчеше вечно на
главата му.

Той дори имаше две такива шапки за смяна.
Старият Антон беше сух като пръчка, с безброй бръчки около

устата и очите, с дълги костеливи пръсти и побелели гъсти вежди. Над



172

лявото му око висеше цял кичур коса. Тая коса, разбира се, не го
разхубавяваше, но по нея човек лесно можеше да го познае… За него
се знаеше, че е от Бремен, но това не беше вярно — там живееше само
неговият господар. Сам той беше родом от Тюрингия, от град Айзенах,
разположен на юг от Вартбург. За своята родина старият Антон
говореше малко, но мислеше много.

Старите продавачи от тая улица рядко се събираха заедно. Всеки
си седеше в дюкянчето, което се затваряше рано вечер и след това
цялата къщица потъваше в мрак. Само през роговата пластинка на
прозореца под самия покрив блещукаше слабо пламъче, а вътре
старият продавач седеше на кревата си и четеше някоя книга. Понякога
той шеташе до късна нощ из стаята и туряше всичко в ред. А тая
работа не беше много приятна.

Често пъти, когато навън цареше черна нощ, когато плискаше
дъжд или виеше снежна буря, обитателите на тия малки къщици се
чувствуваха много угнетени. Тогава нямаше фенери наоколо освен
едничкото малко фенерче, което висеше в края на улицата пред иконата
на света Богородица, нарисувана на една стена. Другият край на
улицата свършваше при дворцовите укрепления, дето се удряха шумно
вълните. Такива вечери изглеждат безкрайно дълги, ако седиш без
работа. А знае се, че не всеки ден се случва на човек да отваря и да
подрежда стока, да прави книжни фунийки или да чисти чашките на
везните. Затова той трябва да си намери някаква друга работа.

Такова друго занимание си бе намерил и старият Антон. Той сам
си шиеше долните дрехи и си кърпеше обущата. Когато най-сетне
легнеше в леглото, по навик не снемаше шапката си, а я нахлузваше
още по-ниско на челото — разбира се, не задълго, защото след минута
я дигаше пак нагоре, за да види съвсем ли е угаснала свещта. Той
пипаше тая свещ, стискаше дори с пръсти фитила, после се мушваше
отново в постелята, обръщаше се на другата страна и спускаше
нощната шапка над очите си. Но тогава често му хрумваше мисълта:
дали наистина са загаснали въглищата в малкия мангал, който се
намираше долу? При тая мисъл той скачаше отново от леглото,
слизаше долу по стълбичката и след като се увереше, че въглищата са
отдавна изгаснали, връщаше се горе с облекчено сърце. Но ето че
насред пътя го обхващаше ново съмнение: добре ли са залостени
железните пръчки на вратата, спуснати ли са куките на прозоречните
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капаци? И той слизаше пак долу с мършавите си нозе, настръхнал от
студ, и оглеждаше всичко. Когато най-сетне се завреше в леглото си,
без да става повече, зъбите му затракваха силно, защото студът е
особено остър в края на зимата. Тогава той издърпваше още по-нагоре
одеялото над себе си, сваляше още по-ниско нощната си шапка и се
мъчеше да пропъди от мислите си търговията и дневните грижи. И в
такъв случай в мислите му нямаше нищо приятно, защото в паметта
му възкръсваха тутакси старите спомени, които започваха да
разгръщат пред него картините на миналото. А в тия картини често се
крият карфици, които убождат до болка. „Ах!“ — извиква човек тогава.
И ако карфицата се забие дълбоко и убоденото място започне да гори,
ето, че в очите се показват и сълзи. Същото се случваше и със стария
Антон. По лицето му се търкалят топли сълзи, които светеха като най-
чисти брилянти. Те падаха на одеялото или на пода и звънтяха тъй
тъжно, сякаш в сърцето на стареца се бе скъсала струна. Наистина те
скоро се изпаряваха и изчезвайки, ронеха светли пламъчета и
озаряваха картините, които никога не можеха да се заличат. Старият
Антон триеше очите си с нощната шапка и картините се губеха заедно
със сълзите, но изворът продължаваше да блика, защото се намираше в
сърцето му. И картините не се явиха в същия ред, в който бяха
наредени в действителния живот. Най-тъжните изпъкваха най-често от
всички и ако между тях попаднеха радостни, тогава те хвърляха върху
другите още по-силна сянка.

„Прекрасни са буковите гори в Дания!“ — говорят навсякъде, но
още по-прекрасни изглеждаха във въображението на Антон буковите
гори в околностите на Вартбург. По-могъщи и по-почтени му се
струваха старите дъбове около гордия рицарски замък, по чиито
камъни се виеха пълзящи растения. Още по-сладко, отколкото в Дания,
ухаеха там цъфналите ябълки — той и сега още сякаш вдъхваше
техния мирис… И в очите му блесна сълза. Тя се отрони долу, звънна и
светна… И при тая светлина той видя съвсем ясно две играещи деца —
момче и момиче. Момчето имаше румени бузи, светли къдрави коси и
добри сини очи. То беше син на богат търговец — да, това беше
малкият Антон — той самият. Момичето пък имаше черни коси и в
тъмните му очи се четеше ум и смелост. То се казваше Моли и беше
дъщеря на кмета. Децата си играеха с една ябълка. Те я разтърсваха и
се вслушваха дали не дрънкат вътре семенцата. После я разрязаха през
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средата и всяко взе половина. Разделиха си дори и мъничките семенца
и изядоха всичките с изключение на едно, което момичето поиска да
посади в земята.

— Ще видиш какво ще излезе от него! — каза то. — Ще излезе
нещо такова, каквото ти не можеш да си представиш — цяло ябълково
дърво! Само че не сега, разбира се.

И те посадиха зрънцето в една саксия за цветя. Момчето изрови с
пръсти една дупчица, момичето пусна вътре семето, а след това и
двамата го засипаха със земя.

— Да не си посмял да извадиш утре зрънцето, за да видиш дали
са му поникнали в корени! — каза Моли. — Това не бива да правиш!
Аз два пъти направих тъй с моите цве защото исках да видя дали са
започнали да растат. Но тогава бях още съвсем глупава и това цветята
умряха.

Саксията остана у Антон и всяка сутрин през цялата зима
момчето я гледаше, ала виждаше нищо освен черна земя. Но ето че
дойде пролетта и слънцето огря саксият лъчите си. Из земята се
показаха две мънички листенца.

— Това сме аз и Моли! — рече Антон. — Какво чудо, каква
красота!

Скоро се показа още един листец. Какво означаваше пък той? А
след третия се появи четвърти, пети и всеки ден, всяка седмица
листата ставаха все повече. Малкото растение превръщаше в дърво.

И всичко туй сега се огледа в една сълза, която старецът веднага
избърса. Тя изчезна но можеше да се върне отново всеки миг — от
сърцето на стария Антон.

Наблизо до Айзенах се простира верига от скалисти планини,
които изглеждат отдалеч като вълни. Една от тях е цяла кръгла и се
издига над другите. По нея няма ни дървета, нито храсти, нито трева
— тя се казва „Планина на Венера“. Вътре, както гласи преданието,
живее Венера, богинята от езическите времена. Но сред народа тя се
нарича просто „госпожа Холе“ и всяко дете в Айзенах знае това и може
да разкаже как тя отвлякла веднъж рицаря Танхойзер, минезингер[1] от
Вартбург.

Малката Моли и Антон стояха често в полите на тая планина и
веднъж момичето каза:
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— Смееш ли да похлопаш на планината и да кажеш: „Госпожа
Холе, госпожа Холе, отвори! Танхойзер е тук!“

Антон не се реши, но Моли не я беше страх. Впрочем тя
произнесе силно и ясно само думите: „Госпожа Холе, госпожа Холе!“
Останалите думи тя избъбри на себе си и при туй толкова тихо, че дори
Антон не можа да ги чуе. Но какъв решителен вид имаше Моли. И
колко смела беше винаги. Когато веднъж през лятото тя заедно с други
момичета срещна Антон в градината, всички поискаха да го целунат —
и то само защото той не обичаше целувките и се бранеше с ръце и с
нозе. Но Моли се приближи смело и уверено към него.

— На мен той ще даде да го целуна! — каза гордо тя и прегърна
Антон. Тя се гордееше много с това и Антон винаги й се подчиняваше,
без да съзнава това. Та Моли беше тъй хубава и смела!

Ябълката, посадена от двете деца, растеше всяка година и най-
сетне стана тъй голяма, че трябваше да я пресадят в градината на
въздух, дето слънцето я грееше, а росата освежаваше. Сега дръвчето
закрепна толкова, че можеше да понася зимния студ. А когат след
лютата зима настъпи пролет, ябълковото дърво сякаш от радост се
покри цяло цветове. През есента то роди две ябълки — едната за
Моли, другата за Антон.

Дървото растеше бързо, а също тъй бързо растеше и Моли. Тя
беше свежа като ябълков цвят.

Но всичко на земята се променя, всичко минава…
Антон не можа да се радва дълго на тоя цвят. Бащата на Моли

напусна родната земя а заедно с него замина и Моли — далече, много
далече. В наше време, разбира, се това пътуване би могло да се
извърши с влак за няколко часа, но в ония времена трябваше повече от
едно денонощие, докато се стигне до града Ваймар, разположен, както
и днес, на изток от Айзенах, на границата на Тюрингската земя.

Моли плака, плака и Антон. И всички тия сълзи се сляха в една
сълза, която гореше чудното розово сияние на радостта. Моли каза на
Антон, че той й е по-скъп от всички чудеса на Ваймар.

Мина година, после втора, трета. През всичкото това време
Антон получи от Моли само две писма. Едното донесе един колар,
другото — един пътешественик. Тогава пътят беше тежък и дълъг —
трябваше да се минава през много градове и села.
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Колко често Антон и Моли бяха слушали историята за Тристан и
Изолда и при това винаги си бяха представяли, че са нейни герои…
Наистина името Тристан значеше „роден в планината“, а това никак не
подхождаше за Антон. Но също като Тристан той не можеше дори да
си представи, че тя го е забравила. Нали Изолда не бе забравила своя
другар и когато и двамата умряха и бяха погребани — той от едната
страна на черквата, тя от другата, — над гробовете им израснаха две
липи, които сплетоха клоните си над черковния покрив. „Колко е
хубава тая легенда — и колко е тъжна!“ — мислеше Антон. Разбира се,
с него и Моли не можеше да се случи нищо тъжно и при тая мисъл
Антон започваше да си пее песничката на минезингера Валтер фон дер
Фогелвайде:

Особено му се харесваше едно място в песента:

Тия думи бяха често на устата му. Той пееше и си подсвиркваше
песента в оная лунна нощ, когато пътуваше с кон през дълбокия
проход на Ваймар, за да се види с Моли. Той искаше да пристигне
неочаквано и наистина пристигна неочаквано.

Посрещнаха го много любезно, почерпиха го с вино. У Моли се
беше събрало весело общество от знатни гости. И все пак Антон не
намери това, което очакваше и за което мечтаеше. Той не разбираше
себе си, не разбираше и другите, но за нас е ясно всичко. Човек може
да живее в една къща, в едно семейство и все пак да бъде чужд на
всички. Вие разговаряте помежду си, но тъй, както разговарят
пътниците в пощенска кола. Запознавате се, както се запознават
спътниците. Всъщност вие само се стеснявате един от друг и в дъното

Под липите, в тихата долина…

В гората сред тихата нощ
чуруликаше кръшно славей:
тандарадей!
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на душата си желаете да се отделачите по-скоро от своя съсед. Нещо
подобно изпитваше и Антон.

— Аз съм честна девойка — каза му на другия ден Моли — и
най-добре е да ти кажа открито всичко. От онова време, когато ние
играехме като деца, се измениха много неща — и тия промени са не
само външни, но и вътрешни. Навикът и волята не са властни над
сърцето… Антоне, сега, когато скоро ще трябва да замина оттук, аз не
бих искала да се разделим като неприятели. Повярвай ми, желая ти
всичко най-хубаво, но аз не съм те обичала никога тъй, както сега
обичам друг човек. Ти трябва да разбереш това. Прощавай, Антоне!

И Антон й каза също: „Прощавай!“ Той не пророни нито
сълзица, но почувствува, че престана да бъде приятел на Моли. И
нажеженото, и студеното като лед желязо парят с еднаква болка
устните. Омразата може да бъде също тъй силна, както и обичта.

За по-малко от едно денонощие Антон беше вече в Айзенах, но
конят му беше страшно изморен.

— Все ми е едно! — каза си той. — Сам аз съм унищожен и ще
унищожа всичко, което може да ми спомня за нея. Аз ще съборя
ябълковото дърво, ще го изскубна из корен — нека то никога вече не
цъфти и не дава плодове!

Но ябълковото дърво остана цяло — скръбта пречупи само
Антон. Лоша треска го повали на легло. Какво можеше да го излекува
сега?…

Изведнъж се яви едно лекарство, най-горчивото, което може да
съществува, но затова пък то разтърси силно слабото тяло и угнетената
душа. Бащата на Антон не беше вече предишният богат търговец.
Заредиха се тежки дни. Нещастието връхлетя богатия някога дом.
Бащата стана бедняк. Грижите и неволите подкосиха силите му. Антон
нямаше време да мисли сега за своята мъка и за омразата си към Моли.
Той трябваше да замести баща си, да приведе всичко в ред, да спаси,
каквото може, и след това да тръгне към далечните земи, за да се
изкарва насъщния хляб.

Антон пристигна в Бремен. Но светът и хората съвсем не бяха
такива, каквито той си ги представяше в детските години. Какво
значеха сега за него песните на минезингерите? Празен звук — и нищо
повече… Да, тъй си мислеше той често, но понякога тия песни
прозвучаваха отново в душата му и сърцето му неволно омекваше.
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— Всяко зло за добро! — говореше той тогава. — Сега аз трябва
да се радвам, че Моли не ме обича. Какво щяхме да правим, когато
щастието ни обърнеше гръб? Тя ме изостави още преди да знаеше или
да можеше да предвиди нашето разорение. Разбира се, Моли не е
виновна за нищо и аз напразно й се сърдя.

Годините минаваха. Бащата на Антон умря. В родителската къща
сега живееха чужди хора. Но на Антон се случи още веднъж да види
родната си земя. Богатият му господар го изпрати да пътува по
търговия и така той попадна случайно в Айзенах. Старият замък
Вартбург, както по-рано, стърчеше на скалата. „Калугерът и
калугерката“, изваяни там, също стояха непокътнати. Голата „Планина
на Венера“ се издигаше все тъй над долината, озарена от слабо сияние.

В тая минута в храстите запя птичка и в паметта на Антон
неволно възкръсна старата песен на минезингера:

И старите спомени оживяха в душата му и той със сълзи на очи
гледаше отново тоя град, гдето бе преминало детството му.
Родителският дом си стоеше на старото място, само градината
изглеждаше инак. През нея минаваше крайселският път. Ябълковото
дърво, което Антон не бе успял да изкорени, беше също там, само че
извън градината, от другата страна на пътя. Но слънцето го грееше,
както по-рано, росата също го росеше, както по-рано. По дървото
имаше толкова много плодове, че клоните му се огъваха чак до земята.

„Колко хубава и голяма е станала ябълката! — помисли си
Антон. — Нея нищо не е засегнало!“

Но един от най-големите клони бе прекършен от нечия дръзка
ръка, защото ябълката се намираше на пътя.

„От нея късат цветове, без дори да й благодарят, крадат
плодовете й, чупят клоните й. Да, ако и за дървото може да се говори,
както за човека, тогава би могло да се каже: «Пред твоята люлка не са
пели, че някога ще стоиш на пътя!» Животът на ябълката бе започнал
тъй хубаво, а какво излезе от нея? Забравена и изоставена от всички, тя

В гората сред тихата нощ
чуруликаше кръшно славей:
тандарадей!
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— градинското дърво — стоеше сега на пътя, край рова, без закрила и
всеки минувач можеше да брули нейните плодове и да кърши клоните
й. Наистина тя не ще загине от това, но все пак всяка година по нея ще
има все по-малко и по-малко цветове, плодовете ще изчезнат и най-
сетне и нейната песен ще бъде изпята.“

Ето за какво мислеше Антон, застанал под ябълковото дърво. Ето
за какво мислеше той и по-късно, когато лежеше буден в самотната
стаичка на дървената барачка в „Улицата на малките къщи“ в
Копенхаген, където го бе изпратил неговият богат господар,
бременският търговец, който му бе поискал още обещание, че никога
не ще се ожени.

„Да се ожени! Ха-ха-ха!“ Само при тая мисъл Антон започваше
да се смее, но с някакъв чуден смях…

Зимата през тая година настъпи рано. Върлуваше страшен студ.
Навън беснееше такава виелица, че всички седяха затворени в къщи.
Затова и съседите на Антон не забелязваха, че дюкянчето му вече от
два дни не се отваря и че сам той не се показва никак — пък и кой ли
би излязъл в това време, ако нямаше някоя важна работа?

Бяха тъжни, мрачни дни. В дюкянчето, по чиито прозорци
нямаше стъкла, цареше само полумрак или пълна тъмнина. Старият
Антон от два дни лежеше в леглото — той нямаше сили да стане.
Отдавна вече неговият ревматизъм му предвещаваше лошото време.
Безпомощен и самотен лежеше старият продавач в стаичката си и едва
можеше да протегне ръка към чашата с вода, която бе сложил на
леглото си. Но сега всичката вода бе изпита. Не треската, не друга
някоя болест бяха прекършили силите му, а само старостта. Там, дето
той лежеше, почти през всичкото време цареше нощ. Само малкият
паяк, който старият Антон не можеше да види, весело и усърдно
плетеше над него паяжината си, сякаш искаше да изтъче поне малко
траурен креп за онова време, когато старецът щеше да затвори навеки
очи.

Бавно, страшно бавно и досадно минаваше времето. В очите на
стария Антон нямаше сълзи. Той не усещаше и болки. Моли не
занимаваше вече мислите му. У него имаше такова чувство, като че
светът и всичката земна суета не съществуват повече, като че той сам
не принадлежи вече на тоя свят и никой от живите хора не мисли за
него. Понякога му се струваше за миг, че усеща глад и жажда. И
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наистина той искаше да пие, но никой не идваше да утоли жаждата му,
никой не можеше и да дойде.

И пред гаснещия поглед на Антон се заредиха безброй картини.
Той сне нощната шапка от главата си и всичко наоколо му се изпълни
със светлина и ухаещи рози. Той усети чудния мирис на ябълков цвят и
видя пред себе си една цъфнала ябълка, разперила клони над него.
Това беше ябълката, която той и Моли бяха посадили заедно. И
дървото сипеше ухаещите си цветове по пламналото му чело и го
разхладяваше. Цветовете падаха върху засъхналите му устни и го
подкрепяха като силно вино и хляб. Изведнъж му стана тъй леко, тъй
спокойно. Обхвана го приятна дрямка…

— Сега ще заспя! — прошепна старецът. — Сънят ще ме
подкрепи. Утре аз ще бъда отново бодър и здрав, ще се изправя на
нозете си. Колко е хубаво! Аз отгледах с любов тая ябълка и тя ме
възнагради сега за всичко — и той заспа.

На следната сутрин — беше вече трети ден, откакто дюкянчето
стоеше затворено — виелицата утихна и съседите отидоха да видят
какво става със стария Антон, който не се показваше никак. Той
лежеше мъртъв, на леглото и стискаше здраво в ръце старата си нощна
шапка. Но тая шапка не сложиха при него в гроба, защото имаше още
една — по-нова и по-чиста.

Къде отидоха всички пролени сълзи? Какво стана с тия бисери?
Те останаха в нощната шапка, а знае се, че истинските бисери не
изчезват от прането. Старите мисли, старите мечти също се запазиха в
нощната шапка на стария ерген.

Не пожелавай за себе си такава шапка! От нея челото ти ще
пламне, тя ще ускори биенето на сърцето ти, ще те уплете в сънища,
които не ще имат нищо общо с действителността. В това можа да се
увери първият човек, който сложи на главата си тая шапка, макар че от
смъртта на стария Антон бе минал вече половин век. Това беше самият
кмет, който имаше жена и единайсет деца и чиято къща приличаше на
пълна чаша. Изведнъж, още в първата нощ, когато той нахлузи
шапката, присъни му се нещастна любов, разорение и всякакви други
беди.

— Брей, че е топло с тая шапка! — рече кметът. — В главата ми е
нахлула кръв, затуй се мяркат искри пред очите ми!
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Но това бяха сълзите, пролени преди половин век от стария
Антон от Айзенах.

И който и да сложеше после тая нощна шапка, виждаше
призраци и зли сънища. Неговите собствени преживелици се
преплитаха с преживелиците на Антон и се пръвръщаха в истински
приказки. Такива приказки навярно има насъбрани много, но нека тях
ги разказва друг. Ние разказваме първата и към нея ще прибавим само
тия последни думи:

Не пожелавай никога за себе си нощната шапка на стария ерген!

[1] Минезингер — средновековен певец. ↑
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ДЕБЕЛАТА ИГЛА

Имаше някога една дебела игла за кърпене. Тя се мислеше за
много тънка и си въобразяваше, че е игла за шиене.

— Внимавайте, дръжте ме здраво! — каза дебелата игла на
пръстите, които посегнаха да я вземат. — Гледайте да не ме изпуснете,
защото ако падна на земята, никога вече не ще ме намерите. Аз съм
тъй тънка!

— Не се страхувай, няма да те изпуснем! — отвърнаха пръстите
и я стиснаха здраво.

— Виждате ли, аз имам и опашка! — рече дебелата игла, като
влачеше подире си дълъг конец. Само че конецът беше без възел.

Пръстите насочиха иглата към пантофа на готвачката. Каишката
на пантофа беше скъсана, та трябваше да се закърпи.

— Колко груба работа! — каза дебелата игла. — Аз никога не ще
пробия кожата. Ще се счупя!

И тя наистина се счупи.
— Нали ви казах! — извика с въздишка тя. — Ах, аз съм тъй

тънка, тъй тънка!
— Сега тя нищо не струва — рекоха пръстите, но все пак

продължаваха да я стискат здраво.
Готвачката капна на счупения й край восъчна главица и забоде

иглата на шала си.
— Ето че станах и брошка — каза дебелата игла. — Знаех си аз,

че ще достигна големи почести. Такива като мен не пропадат.
И при тая мисъл иглата се усмихна самодоволно. Гордо седеше

тя на шала като в колесница и се оглеждаше на всички страни.
— Позволете ми да ви запитам, вие златна ли сте? — попита тя

съседката си, която беше истинска карфица. — Вие имате прекрасна
външност, само че главата ви е твърде малка. Погрижете се да ви
порасне по-голяма, защото не е дадено всекиму да има глава от восък!

И като каза това, горделивата игла се изтегна тъй силно, че се
измъкна от шала и падна във водата, където тъкмо в това време
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готвачката изливаше помията.
— Сега ще тръгна да пътувам — рече дебелата игла. — Дано

само не се загубя някъде. Но всъщност тя се загуби.
„Аз съм твърде тънка за тоя свят — мислеше тя, като лежеше във

вадата. — Но аз си зная цената и туй ми е предостатъчно.“
И дебелата игла запази предишната си гордост и не губеше

доброто си настроение. Край нея плуваха всякакви неща: и клечки, и
сламки, и късчета от стари вестници.

— Я ги виж как плуват! — каза тя. — Те дори не знаят, че аз
лежа на дъното. Тук съм! Тук съм! Ето, тая проста клечица мисли само
за себе си. А пък оная сламчица се върти и се обръща. По-внимателно,
миличка, да не се блъснеш о някой камък. Ами тоя къс от вестник…
Отдавна вече е забравено това, що е писано в него, а той все още се
надува. Само аз си седя търпеливо и спокойно. Зная коя съм и туй ми е
предостатъчно!

В тоя миг до нея изскочи нещо блестящо. Дебелата игла си
помисли, че туй е брилянт. А то беше само късче от счупена бутилка. И
понеже стъкълцето блестеше силно, иглата заговори с него и се
препоръча за скъпоценна карфица.

— Вие навярно сте брилянт?
— Да, нещо подобно.
Така всеки от тях помисли другия за много по-ценен, отколкото

бе всъщност, и разговорът им започна да се върти около гордостта,
която царува в света.

— Аз живеех в кутийка при една госпожица — каза дебелата
игла. — Тая госпожица беше готвачка и на всяка ръка имаше по пет
пръста. Никога през живота си не съм виждала нещо по-горделиво от
тия пръсти. А при това те бяха създадени само за да ме изваждат от
кутийката и после пак да ме слагат в нея.

— Е, а те блестяха ли? — попита стъкълцето.
— Да блестят ли? — отвърна иглата. — Не, те бяха само

горделиви. Бяха петима братя, родени като най-обикновени пръсти. А
как се надуваха един до друг, макар да имаха различна дължина. Най-
крайният, палецът, беше късичък и дебел. Той имаше на гърба си
всичко на всичко едно коленце и затова можеше да се свива само на
едно място. Но въпреки туй разправяше, че ако човек го загуби, става
вече негоден за военна служба. Показалецът бъркаше ту в сладкото, ту
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в туршията, сочеше слънцето и месечината и натискаше перото, когато
готвачката пишеше. Средният пръст беше най-висок и гледаше
горделиво на всички страни. Четвъртият носеше на кръста си златен
пръстен, а най-малкият, кутрето, не вършеше нищо, само се перчеше.
Дотегна ми най-сетне тяхното самохвалство. Затова ги и оставих и
дойдох във вадата.

— А сега ние седим тук и светим! — каза стъкълцето от
бутилката.

В тоя миг някой плисна вода във вадата. Водата се разля и отнесе
стъкълцето.

— Ето, и той замина по пътя си! — рече дебелата игла. — А аз
останах, защото съм много тънка и туй ми дава право да бъда горда.
Такава гордост заслужава уважение.

И тя остана да лежи във вадата както по-рано, унесена в своите
мисли.

— Наистина аз съм готова да повярвам, че съм родена от
слънчевия лъч — толкова съм тънка! Ненапразно ми се струва винаги,
че слънчевите лъчи ме търсят под водата. Ах, аз съм тъй тънка, че дори
моята майка не може да ме намери. Ако имах още окото си, което
загубих, сигурно щях да заплача. Но не — аз не бих направила това,
защото е неприлично!

Един ден дойдоха деца и започнаха да газят из вадата. Те търсеха
стари гвоздеи, пари и други такива богатства. Тая работа не беше
много чиста, но на децата доставяше удоволствие.

— Оле-ле! — извика едно от тях, като се убоде на иглата. — Ах
ти, проклетнице!

— Аз не съм проклетница. Аз съм госпожица! — рече иглата.
Но никой не чу това. Восъчната главица беше паднала, пък и

иглата беше съвсем почерняла. Но чернотата скриваше дебелината й и
тя си въобразяваше, че е станала още по-тънка.

— Ето, иде една черупка от яйце! — извикаха децата и забодоха
в нея дебелата игла.

— Колко хубаво изпъква черното върху бяло поле! Да, туй е
великолепно! — каза иглата. — Сега вече всички ще ме видят! Дано
само не ме хване морска болест, защото иначе ще ме измъкнат навън и
аз ще загубя черупката си.

Но тя не заболя и остана в черупката.
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— Добре е, като плуваш по море, да имаш стоманен стомах и да
помниш, че стоиш по-горе от човека. Сега опасността мина. Колкото
си по-тънка, толкова си и по-издръжлива!

— Прас! — изпращя черупката. Една натоварена кола мина
отгоре й.

— Ах, какво стана? — извика дебелата игла. — Дали не ме хвана
морската болест? Ще загина, сигурно ще загина!

Но тя не загина, макар че колата мина през нея. Тя остана да
лежи във вадата както по-рано, простряна надлъж в тинята, и си остана
там завинаги.
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ДИВИТЕ ЛЕБЕДИ

Далече-далече оттук — там, дето лястовичките отиват да зимуват
— живееше един цар, който имаше единайсет сина и една дъщеря на
име Елиза. Единайсетте братя бяха князе и затова ходеха на училище
със звезда на гърдите и със сабя на кръста. Те пишеха с елмазени
калеми на златни плочи и всичко заучаваха наизуст тъй добре, сякаш
четяха по книга. По всичко личеше, че бяха князе. Сестра им Елиза
пък седеше на огледален чин и имаше една книжка с картинки, купена
за половин царство.

Да, добре си живееха децата, но туй не продължи дълго.
Баща им, царят на цялата страна, се ожени за зла царица, която

не обикна клетите сирачета. Те забелязаха това още първия ден. В
палата се даваше голямо угощение и децата започнаха да играят „на
гости“. Друг път за тая игра им даваха всичките сладкиши и печени
ябълки, каквито можеха да се намерят, а тоя път царицата им даде само
пясък в една чаена чаша и им каза, че от него могат да се готвят
всякакви ястия.

След една седмица тя изпрати малката сестрица Елиза на село у
едно селско семейство, а по-късно наговори на царя толкова лоши
неща за бедните князе, че той съвсем престана да се грижи за тях.

— Махайте се от очите ми и си изкарвайте хляба сами! — рече
им злата царица. — Станете големи птици без глас! — Но все пак тя не
можа да им стори толкова голямо зло, както бе намислила.
Единайсетте князе се превърнаха във великолепни диви лебеди. Със
странен крясък изхвръкнаха те през прозорците на палата и отлетяха
далече зад парка и гората.

Беше още ранна утрин, когато те стигнаха до онова място, дето
сестричката им Елиза спеше в колибата на селянина. Дълго летяха
лебедите над покрива, протягаха дългите си шии и пляскаха с криле,
но никой не ги видя и никой не ги чу. Нямаше що — хвръкнаха те
нататък, извиха се под самите облаци и най-сетне стигнаха в една
голяма тъмна гора, която се простираше чак до морския бряг.
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Бедната мъничка Елиза стоеше в колибата на селянина и си
играеше с един зелен лист. Други играчки тя нямаше. Момиченцето
проби дупчица в листа, гледаше през нея слънцето и му се струваше,
че гледа светлите очи на своите братя. И винаги, когато топлите
слънчеви лъчи милваха страните й, тя си спомняше за нежните
целувки на братята си.

Минаваше ден след ден. Вятърът се носеше край големите
розови храсти пред къщата на селянина и шепнеше на розите: „Има ли
нещо по-хубаво от вас?“ А розите клатеха главички и отвръщаха:
„Елиза е по-хубава от нас!“

Когато Елиза навърши петнайсет години, върнаха я в къщи. Но
щом царицата видя колко хубава е станала, разсърди се и я намрази
още повече. Тя с удоволствие би превърнала и момичето в див лебед,
както братята му, но не посмя да стори това веднага, защото царят
искаше да види дъщеря си.

Рано сутринта царицата отиде в банята, изградена от мрамор и
украсена с меки възглавници и с най-хубави килими. Тя взе три жаби,
целуна ги и каза на едната:

— Когато Елиза дойде да се къпе, седни на главата й, за да стане
също тъй глупава като теб! Ти пък седни на челото й — рече тя на
втората, — За да стане също тъй грозна като теб и баща й да не може
да я познае! А ти легни на сърцето й — поръча тя на третата, — за да
стане лоша и да се измъчва от това!

После царицата пусна жабите в чистата вода, която позеленя
веднага, повика Елиза, съблече я и я накара да влезе във водата. И щом
Елиза се потопи вътре, едната жаба се заплете в косите й, другата
седна на челото й, а третата — на гърдите. Но Елиза сякаш не забеляза
това и когато излезе навън, по водата заплуваха три червени мака. Ако
жабите не бяха отровени от целувките на царицата, те щяха да се
превърнат в червени рози. Но те все пак се превърнаха в цветя, защото
седяха на главата и на сърцето на Елиза. Момичето беше толкова добро
и невинно, че дори магията не можеше да има никаква власт над него.

Като видя това, царицата натри Елиза със сок от зелени орехови
кори, тъй че кожата й стана съвсем кафява, намаза хубавото й лице с
воняща мас и разбърка нейните чудни коси. Сега никой не можеше да
познае предишната хубавица Елиза.
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Когато баща й я зърна, уплаши се и каза, че това не е неговата
дъщеря. Никой не позна княгинята освен кучето и лястовичките. Но
кой ли пък би повярвал на тия бедни същества!

Заплака горката Елиза и си спомни за своите единайсет братя,
които бяха изчезнали някъде. Дълбоко угрижена излезе тя от палата и
цял ден се скита по полетата и блатата, докато най-сетне стигна до
една голяма гора. Тя сама не знаеше накъде да върви. Беше й много
мъчно и много й се искаше да види братята си, които навярно се
скитаха също като нея без подслон. И Елиза реши да тръгне и да ги
търси, докато ги намери.

Не беше минало много време, откак бе влязла в гората, а нощта
настъпи твърде скоро. Елиза загуби пътя, затова легна на мекия мъх и
прислони глава на един пън. В гората цареше дълбока тишина.
Въздухът беше мек, а наоколо из тревата и мъха блещукаха като зелени
пламъчета стотици светулки. Когато Елиза докосна с ръка едно клонче,
светлите насекоми се посипаха по земята като падащи звезди.

Цяла нощ тя сънува братята си: те играеха пак с нея, както
някога, когато бяха деца пишеха с елмазени калеми и златни плочи и
разглеждаха хубавата книжка с картинки, ко ято струваше половин
царство. Но те не пишеха на плочите нули и чертички, както по-ранс а
описваха всичко, що бяха видели и преживели. Картините пък в
книжката бяха живи птичките пееха, хората изскачаха от листата и
разговаряха с Елиза и с нейните братя Когато тя обръщаше страниците,
те си отиваха веднага по местата, за да не се разбъркат картините.

Когато Елиза се събуди, слънцето грееше вече високо на небето.
Наистина тя не можеше, да го види, защото високите дървета го
закриваха зад гъстите си клони, слънчевите лъчи се промъкваха през
тях и бягаха като златни зайчета по треватг Зеленината излъхваше
чудно ухание, а птичките се виеха над момичето и кацаха ш раменете
му. В далечината се чуваше плясък на вода: това бяха много поточета,
които с вливаха в едно прозрачно езеро с пясъчно дъно. Наоколо
растеше гъст храсталак, но н едно място елените бяха пробили път и
по тоя път Елиза отиде до езерото. Водата в нег беше толкова бистра,
че когато вятърът не люлееше вейките на храстите, човек би пс
мислил, че те са нарисувани на дъното: тъй ясно се оглеждаха във
водата всички листца и осветените от слънцето, и скритите в сянката.
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Когато Елиза видя лицето си във водата, тя се изплаши много —
толкова черно грозно беше то. Ала щом намокри малката си ръчичка и
изтри челото и очите си, кожата стана пак ослепително бяла. Тогава тя
се съблече и влезе във водата. По-прекрасна девойк от нея не можеше
да се намери в целия свят!

Като се облече и сплете дългите си коси, тя се приближи до един
пенлив поток, гребна вода с шепа, напи се и тръгна нататък из гъстата
гора, без да знае накъде отива. Тя мислеше за братята си и вярваше, че
ще ги намери. Елиза стигна до едно диво ябълков дърво, чиито клони
се огъваха под тежината на плодовете. Тя си хапна от ябълките, подпр
клоните с пръчка и влезе в най-гъстата част на гората. Там беше тъй
тихо, че тя чуваш собствените си стъпки и хрущенето на всеки лист,
който се огъваше под нейните нозе. Н се виждаше нито една птичка,
нито един слънчев лъч не прорязваше гъстите тъмни клон на
дърветата. Високите им стъбла почти се опираха едно о друго. Никога
Елиза не бе виждала такова усамотено място.

През нощта стана още по-тъмно. Нито една светулка не
блещукаше в мъха. Елиз легна натъжена в тревата и се приготви да
заспи. Тогава й се стори, че клоните у дърветата се разтварят над нея и
откриват ясното небе.

Когато се събуди на сутринта, тя тръгна нататък и скоро срещна
една стара жена с кошница ягоди в ръцете. Жената й даде няколко
ягоди и тогава Елиза я запита дали не срещнала в гората единайсет
князе на коне.

— Не — отвърна бабичката. — Но вчера видях единайсет лебеда
с корони на главите. Те плуваха тук наблизо, надолу по реката.

И тя поведе Елиза към един склон, в чиито поли лъкатушеше
река. По двата бряга растяха дървета, които протягаха едно срещу
друго дългите си разлистени клони.

Елиза се сбогува с бабичката и тръгна към устието на реката,
която се вливаше широко море.

И ето, пред младото момиче се разкри безкрайното море във
всичката си величествена хубост. Но по него не се виждаха нито
платна, нито лодки и момичето трябваше по неволя да се спре. То
започна да разглежда безбройните камъчета, разсипани по брега;
водата ги беше изгладила тъй, че те бяха станали съвсем гладки и
кръгли. Стъкла, железа, камъни всичко, което бе изхвърлено на брега
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от вълните, беше изгладено от водата, а самата вода, бе по-мека и от
нежните ръце на Елиза. Като я гледаше, момичето си мислеше:
„Вълните неспирно се люшкат насам-натам и изглаждат най-твърдите
неща. Трябва и аз да бъда като тях. Благодаря ви за урока, светли,
бързи вълни! Сърцето ми подсказва, че когато и да е, вие ще ме
отнесете при моите мили братя!“

Върху влажната крайбрежна трева тя забеляза единайсет бели
лебедови пера. Елиза ги събра в снопче. По перата блещукаха капки:
може би това беше роса, а може би и сълзи — кой знае! Пусто и глухо
бе на морския бряг, но Елиза не чувствуваше това, защото морето
представляваше непрекъсната смяна на картини. За няколко часа то се
измени повече пъти, отколкото езерата навътре в сушата през цяла
година. Надвиснеше ли голям черен облак, морето веднага ставаше
също тъй черно, сякаш искаше да каже: „И аз мога да бъда мрачно“.
Тогава то започваше да бучи, да се вълнува и да изхвърля бяла пяна.
Когато пък облаците бяха розови и вятърът утихнеше, морето
заприличваше на розов листец: то ставаше ту зелено, ту бяло. Но
колкото и спокойно да изглеждаше, по брега му все имаше леко
движение — водата му тихичко се подигаше като гърдите на спящо
дете.

При залез слънце Елиза видя единайсет диви лебеда със златни
корони на главите, които летяха към брега. Те се носеха в редица един
след друг и отдалеч изглеждаха като дълга бяла лента. Елиза веднага се
изкачи на една височина и се скри зад храстите. Лебедите се спуснаха
на земята близо до нея и запляскаха с големите си бели криле.

Щом слънцето се скри съвсем, лебедовите пера изведнъж
паднаха и на брега се явиха единайсет прекрасни юноши — братята на
Елиза! Тя извика високо, защото ги позна, макар че те се бяха много
изменили. Сърцето й подсказа, че това са нейните братя. И тя се
хвърли в прегръдките им и започна да ги нарича по име. Юношите
също се забравиха от радост, като видяха своята сестрица. Те също я
познаха веднага, макар че тя беше пораснала и бе станала хубавица.
Елиза и братята й се смееха и плачеха и скоро узнаха един от друг
колко зле бе постъпила с тях лошата им мащеха.

— Ние, братята — рече най-старият, — летим като диви лебеди
от изгрев до залез слънце. Но щом слънцето се скрие, ние приемаме
отново човешки образ. Затова трябва да се грижим винаги от по-рано
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да имаме под нозете си твърда земя преди залез слънце. Ако се случи
да се превърнем в хора, когато летим над облаците, ще паднем веднага
от страшна височина и ще се убием. Ние не живеем тук. Отвъд морето
се намира също такава хубава земя като тая. Но дотам има много път:
ние трябва да прехвръкваме голямото море, а в него няма нито един
остров, дето можем да пренощуваме. Само на средата на пътя стърчи
из водата малка усамотена скала, върху която можем да се съберем,
като се притиснем силно един о друг. Ако морето е бурно, вълните ни
заливат, но ние сме благодарни и за това убежище. Там прекарваме
нощта в човешки образ. Ако тая скала я нямаше, ние никога не бихме
могли да посетим нашата мила родина, защото, за да долетим до нея,
ни трябват два най-дълги дни от годината. Само веднъж в годината ни
е позволено да посетим отечеството си и да прекараме в него
единайсет дни. Тогава ние прехвръкваме над голямата гора, откъдето
виждаме палата, в който сме се родили и дето живее нашият баща,
оттам виждаме и високата камбанария на черквата, в която е погребана
нашата майка. Тук всяко дърво и всеки храст са ни скъпи, защото са
родни; из полетата бягат диви коне, както в дните на нашето детство, а
въглищарите пеят същите песни, под чиито звуци ние играехме като
деца. Тук е нашата родина, тук ние се връщаме с радост и тук най-
сетне намерихме теб, мила, скъпа сестрице! Още два дни ни остават да
прекараме тук, а след това трябва да отлетим през морето в една чудна,
но чужда нам страна. Как да те вземем със себе си? Ние нямаме нито
кораб, нито лодка!

— Как да ви избавя от тая магия? — питаше сестра им.
Тъй прекараха те в разговор почти цялата нощ и дремнаха само

няколко часа.
Елиза се събуди от шума на лебедовите криле. Братята й се бяха

превърнали отново в лебеди. Те описваха из въздуха големи кръгове, а
после се загубиха съвсем от очите й. Само един от тях, най-младият,
остана при сестра си. Той склони глава на гърдите й, а тя милваше
крилете му. Тъй прекараха те целия ден. Привечер се върнаха и
другите и когато слънцето залезе, всички приеха отново човешки
образ.

— Утре — каза най-старият — трябва да отлетим оттук и няма
да се върнем по-рано от идната година. Но ние не можем да те оставим
сама. Ще имаш ли смелост да ни последваш? Ръцете на всекиго от нас
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са твърде силни и могат да те пренесат през гората — мигар крилете на
всички ни не ще имат толкова сила, за да те пренесем през морето?

— Да, вземете ме със себе си! — рече Елиза.
Цяла нощ братята прекараха в работа и изплетоха от жилава

върбова кора и тръстика голяма здрава мрежа. Елиза легна в нея и
когато слънцето изгря и братята се превърнаха в диви лебеди, те
уловиха мрежата с клюновете и се издигнаха високо-високо към
облаците заедно със своята мила сестрица, която още спеше.
Слънчевите лъчи падаха право върху лицето й, затова един от лебедите
летеше над главата й, задая пази от слънцето с широките си криле.

Те бяха вече далеч от брега, когато Елиза се събуди. На нея се
стори, че всичко туй е сън — толкова чудно й се виждаше, че може да
се носи под небето, над безкрайното море. До нея лежеше клонче с
хубави зрели ягоди и снопче вкусни корени; те бяха набрани от най-
малкия й брат. Тя му се усмихна с благодарност, защото го позна: той
беше същият, който летеше над нея и я пазеше от слънцето с крилете
си.

Те хвърчеха толкова високо, че и най-големият кораб под тях
изглеждаше като бяла чайка, която се люлее над вълните. Подире им
плуваше облак, голям като планина, и върху него Елиза видя сянката
си и сенките на единайсетте лебеда. Но тия сенки бяха грамадни.
Такава чудна картина Елиза никога не бе виждала. Но когато слънцето
се издигна по-високо и облакът остана далече назад, тая въздушна
картина се стопи и изчезна.

Цял ден летяха лебедите без почивка като пуснати от лък стрели.
Но те все пак пътуваха по-бавно от друг път, защото сега носеха сестра
си. Времето се разваляше, настъпваше вечер. Елиза с тревога следеше
слънцето, което слизаше все по-ниско и по-ниско, а усамотената скала
в морето все още не се виждаше. Стори й се, че лебедите размахват по-
силно крилете си. Ах, тя бе виновна за това, че те не можеха да летят
по-бързо! Тя знаеше, че щом слънцето залезе, те ще се превърнат в
хора, ще паднат в морето и ще потънат. Черни облаци се
приближаваха, силният вятър предвещаваше буря. Най-сетне облаците
се сляха в грозна черна вълна, която се понесе напред с неудържима
сила. Засвяткаха една след друга светкавици.

Ето, слънцето дойде до самия край на морето. Сърцето на Елиза
замря… В тая минута лебедите полетяха като камък надолу и на
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девойката се стори, че пада. Но ето, те полетяха отново напред.
Слънцето до половина се скри вече във водата… Едва тогава Елиза
видя под себе си малката скала, не по-голяма от извадена над водата
тюленова глава. Слънцето потъваше бързо — ето, то изглеждаше вече
като малка звездица. Но в същата минута кракът на Елиза се допря до
твърда земя. Слънцето угасна като последна искра от запалена хартия.
Елиза видя около себе си своите братя, хванати ръка за ръка: те едва се
побираха върху скалата. Морските вълни се блъскаха о нея и ги
обсипваха с капчици; по небето бляскаха непрекъснато светкавици,
трясъкът на гръмотевиците се сливаше в неспирен грохот, но сестрата
и братята се притискаха силно един о друг и не губеха смелост.

Призори въздухът стана чист и ясен и щом слънцето изгря,
лебедите хвръкнаха със сестра си нататък. Морето още се вълнуваше.
Когато Елиза го погледна отгоре, бялата пяна върху тъмнозелените
вълни й се стори като ято плаващи лебеди.

Когато слънцето се издигна по-високо, Елиза видя пред себе си
плаваща из въздуха планинска страна с блестящи ледени грамади по
върховете на скалите. Посред тия скали се издигаше висок палат със
стройни колони и сводове един върху друг. Долу се люлееха палмови
гори и великолепни цветя, големи колкото воденични камъни. Елиза
попита дали това не е страната, към която пътуват. Но лебедите
поклатиха глави, защото изплувалата пред очите й картина не беше
нищо друго освен прекрасният, вечно променлив въздушен палат на
фата моргана, където не можеше да проникне нито едно живо
същество. Елиза го гледаше втренчено. Но изведнъж планините,
горите и палатът се изгубиха и на тяхно място се появиха единайсет
чудни черкви, прилични една на друга, с високи кули и островърхи
прозорци. До ушите й долетяха дори звуците на орган, ала това беше
само далечният шум на морето. Сегачерквите бяха вече съвсем близо,
нов един миг те се превърнаха в дълга редица кораби. Елиза се вгледа
внимателно и видя, че това беше само мъгла, пълзяща над водата. Тъй
бързо се меняха пред нея картините, докато най-сетне наистина се
показа оная земя, към която пътуваха. Там се издигаха чудни сини
планини с кедрови гори, с градове и замъци. Още преди залез слънце
Елиза се намери върху една скала пред входа на голяма пещера,
обрасла в зеленина. Пещерата изглеждаше покрита със зелени килими.
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— Да видим сега какво ще сънуваш тая нощ! — каза най-
малкият брат, като посочи на Елиза спалнята й.

— Ах, дано ми се присъни как мога да ви избавя от магията! —
рече тя и тая мисъл вече не излизаше от главата й.

И когато Елиза заспа, присъни й се, че хвърчи високо из въздуха
към палата на Фата моргана, а насреща й излиза една фея, прекрасна и
светла, но все пак подобна като две капки вода на оная бабичка, която
й даде ягоди в гората и разказа на Елиза за лебедите със златните
корони на главите.

— Твоите братя могат да се спасят — рече феята. — Само ще
имаш ли достатъчно смелост и търпение? Вярно е, че водата е по-мека
от твоите нежни ръце и все пак изглажда камъните. Но тя не усеща
болките, които твоите пръсти ще усетят. Тя няма сърце и не може да
изпита оня страх и мъка, които ти ще трябва да изпиташ. Виждаш ли
тая коприва в ръцете ми? Също такава коприва расте около пещерата, в
която спиш, и само тя и оная, която расте в гробището, може да ти
послужи за твоята работа — запомни добре това. Ще накъсаш от тая
коприва, макар че ръцете ти ще се покрият с мехури, после ще я
стъпчеш с нозе и ще изпредеш от нея прежда. От тая прежда ще
изплетеш единайсет ризи с дълги ръкави, ще метнеш тия ризи върху
единайсетте лебеда и магията ще се развали. Но помни, че от оня миг,
в който почнеш работата, докато я свършиш, ти не трябва да продумаш
нито думица, дори това да продължи години. Първата дума, която
изречеш, ще прониже като нож сърцата на твоите братя. Техният живот
виси на върха на езика ти! Помни това!

И феята допря копривата до ръцете на Елиза. Девойката усети
болка като от изгаряне и се събуди. Беше вече съвсем светло и до нея
на земята лежеше стрък коприва, също като оная, която бе видяла
насън. Тогава Елиза излезе от пещерата и се залови за работа.

С нежните си ръце тя започна да къса страшната коприва, която
пареше като огън. По ръцете и по нозете й се издуха големи мехури.
Но тя търпеше с радост болките само за да спаси скъпите си братя.
Тъпчеше копривата с боси нозе и предеше от нея зелена прежда.

Когато слънцето залезе, братята се върнаха и се изплашиха, като
видяха, че сестра им не продумва думица. Но щом погледнаха ръцете
й, те разбраха на каква жертва се е решила тя заради тях и най-малкият
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заплака. И там, където капнеха сълзите му, болката намаляваше и
мехурите изчезваха.

Елиза прекара нощта в работа, защото не можеше да се успокои,
преди да спаси братята си. Целия ден след това, докато лебедите
летяха, тя остана съвсем самичка. Никога досега времето не бе
минавало за нея толкова бързо. Една риза беше вече готова и тя
започна друга.

Изведнъж в гората се разнесоха звуци от ловджийски рог. Елиза
се уплаши. Звуците идеха все по-близо. Чу се кучешки лай и момичето
избяга в пещерата, свърза набраната коприва в сноп и седна отгоре й.

В същия миг из храсталака изскочи едно куче, след него —
друго, после — трето. Те лаеха силно, бягаха назад и се връщаха. След
няколко минути пред пещерата се събраха всички ловци. Най-хубавият
и най-стройният от тях беше цар на тая страна. Той се ближи до Елиза.
Никога не беше виждал такава чудна хубавица!

— Как си попаднала тук, прекрасно дете? — попита я той. Но
Елиза само поклати глава. Тя не смееше да говори, защото от нейното
мълчание зависеше животът и спасението на братята й. Тя скри ръцете
си под престилката, за да не види царят, че са изгорени от копривата.

— Ела с мен! — каза той. — Това място не е за теб. Ако сърцето
ти е също тъй прекрасно, както лицето ти, аз ще те облека в кадифе и
коприна, ще сложа на главата ти златна корона и ти ще живееш и ще
заповядваш в най-хубавия от моите палати. — Като каза той я сложи
до себе си на коня. Елиза плачеше и кършеше ръце, но царят й рече
любезно: — Аз желая само твоето щастие. Ще дойде време, когато ти
ще ми благодариш за това!

И той потегли с нея през планината, а ловците тръгнаха след тях.
При залез слънце тя видя пред себе си великолепен град с черкви и
кубета. Царят въведе Елиза в палата, дето във високи мраморни зали
шуртяха водоскоци, а по стените и тавана бяха изписани картини. Но
тя на нищо не обръщаше внимание, плачеше, тъжеше и равнодушно се
оставяше да я обличат в царски дрехи, да вплитат в косите й бисери и
да слагат тънки ръкавици на израненйте й ръце.

Когато Елиза се облече в новите си великолепни дрехи, тя беше
тъй хубава, че всички царедворци й се поклониха, а царят я
провъзгласи за своя годеница, макар че архиепископът клатеше глава и
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казваше, че горската хубавица е навярно магьосница, която е заслепила
очите и е омагьосала сърцето на царя.

Но царят не го слушаше. Той заповяда на музиката да свири,
заповяда да сложат на трапезата най-скъпите ястия и да извикат най-
хубавите момичета, които трябваше да танцуват пред Елиза. Поведоха
я през ухаещи градини и великолепни зали, но тя си оставаше все тъй
тъжна и мълчалива, както по-рано. Тогава царят отвори една малка
стаичка точно до нейната спалня. Стаичката бе украсена със зелени
килими и приличаше много на горската пещера, дето живееше Елиза.
На пода лежеше сноп копривена прежда от тавана висеше ризата,
която момичето бе вече изплело. Всички тия неща един от ловците
беше взел със себе си като рядкост.

— Тук ти можеш да си спомняш за твоето предишно жилище! —
каза царят. Ето работата, с която се занимаваше там. Сега сред
великолепието, което те заобикаля, ще ти бъде приятно да си спомняш
за онова време.

Когато Елиза видя това, което беше скъпо за сърцето й, усмихна
се за първи път и бледните й страни се покриха отново с руменина. Тя
помисли за спасението на братята си и целуна ръката на царя, а той я
притисна до сърцето си и заповяда да известят с камбани за сватбата
му. Нямата горска хубавица стана царица на страната.

Тогава архиепископът започна да шепне на царя лоши думи, но
те не стигнаха сърцето му. Отпразнуваха сватбата и архиепископът
трябваше сам да положи короната върху главата на Елиза. От гняв той
натисна тъй силно тесния обръч на челото й, че тя усети болка. Но
сърцето й се свиваше от още по-силна болка — тя тъгуваше за братята
си и затова не чувствуваше телесните мъки. Устата й беше няма, както
по-рано, само една нейна дума можеше да убие милите й братя. Но в
очите й пламтеше искрена обич към добрия, прекрасен цар, който
правеше всичко, за да я зарадва. Всеки ден тя все но се привързваше
към него. Ах, ако можеше да му разкаже всичко и да му довери
скръбта си! Но тя трябваше да мълчи, докато свърши работата си. И
Елиза се промъкваше в малката стаичка, украсена като пещерата, и там
плетеше риза след риза. Но когато започна да плете седмата риза,
преждата се свърши.

Тя знаеше, че в гробището расте също такава коприва, която
трябваше сама да набере. Но как да излезе нощем от палата и да отиде
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в гробището.
„О, какво значи болката на пръстите ми в сравнение с мъката,

която изпитва сърцето ми! — мислеше си тя. — Аз трябва да бъда
смела!“

С примряло сърце, сякаш се готвеше за някаква лоша работа, тя
се промъкна през една лунна нощ в градината и се запъти по дългите
пътеки и пустите улици към гробището. Там на една от най-широките
надгробни плочи седяха наредени в кръг много страшни магьосници.
Елиза трябваше да мине край тях, но те не я забелязаха. Тя си набра
коприва и я занесе в палата.

Само един човек видя това — архиепископът. Докато другите
спяха, той бдеше, сега той се убеди, че царицата наистина се занимава
с магьосничество. „Да, тя е магьосница и затова успя да омагьоса царя
и целия народ“ — каза си архиепископът.

В изповеднята той разказа на царя това, което бе видял и от което
се страхуваше. И когато от устата му се отронваха жестоките думи на
обвинението, образите на светците клатеха глави, сякаш искаха да
кажат: „Не е вярно, Елиза е невинна!“ Но архиепископът изтълкува
това по своему, като каза, че и светците свидетелстуват за греховете на
царицата. Две едри сълзи се търкулнаха по лицето на царя и той си
отиде с тежко съмнение в душата. Оттогава сън не затваряше очите му,
ала той се преструваше, че спи, и виждаше как Елиза става от леглото
си. Всяка нощ се повтаряше същото. Той мълком я следеше и виждаше
как тя изчезва в малката стаичка.

Лицето на царя ставаше все по-мрачно. Елиза забелязваше това,
но не знаеше причината и се измъчваше както за него, тъй и за своите
братя. Горещите й сълзи се лееха по царското кадифе и пурпурните й
дрехи и блестяха там като елмази. И всички, които виждаха това
великолепие, желаеха да бъдат на нейното място! Но ето, че работата й
стигна към своя край. Оставаше й да изплете още една риза, за която
пак не стигаше прежда. Още веднъж, само още веднъж тя трябваше да
отиде в гробището и да накъса няколко шепи коприва. Тя с ужас си
спомни за страшното нощно пътуване и за грозните магьосници, но
желанието й да спаси братята си беше по-силно от всичко.

Елиза тръгна, но царят и архиепископът вървяха след нея. Те
видяха как тя се промъква през решетъчната врата на гробището и като
дойдоха по-близо, забелязаха около надгробната плоча същите
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магьосници, които виждаше и Елиза. Тогава царят се дръпна назад и си
отиде, защото между магьосниците се намираше и тая, която той
обичаше толкова много.

— Нека народът я съди! — рече той. И народът я осъди на
изгаряне върху клада.

Изведоха Елиза от великолепните царски зали и я затвориха в
тъмно и влажно подземие с железни решетки на прозорците, през
които тъжно свиреше вятърът. Вместо меки възглавници дадоха й оня
сноп коприва, който тя набра последния път. Върху него можеше да
сложи главата си. Коравите парливи ризи, изплетени от копривата,
трябваше да й служат за завивка. Но тъкмо тия неща тя искаше да й
дадат и веднага се залови за работа. По улиците децата пееха
оскърбителни песни за нея. Никой не се обръщаше да я утеши поне с
една думица.

Вечерта край решетките се чу неочаквано плясък от лебедови
криле. Беше най-младият брат на Елиза. Той сполучи да намери сестра
си и тя заплака от радост, макар да знаеше, че й остава да живее само
една нощ. Затова пък работата й бе почти привършена и братята й бяха
наблизо.

Скоро дойде архиепископът, за да прекара с нея последния й час
— тъй беше обещал той на царя. Но Елиза поклати глава и с поглед и с
движения го помоли да си отиде. Тая нощ тя трябваше да привърши
работата си, иначе всичко щеше да бъде напразно: и мъките, и сълзите,
и безсънните й нощи. Архиепископът си отиде с гневни думи, но
бедната Елиза знаеше, че е невинна, и продължи работата си.

Малките мишлета тичаха по пода и влачеха копривата при нозете
й, за да й помагат с нещо, а един дрозд й пя през цялата нощ върху
решетката на прозореца най-веселите си песни, за да й вдъхне бодрост.

Беше още тъмно, оставаше цял час до изгрев слънце, когато пред
вратите на палата се явиха единайсетте братя на Елиза и поискаха да
ги пуснат при царя. Отговориха им, че това е невъзможно, защото
царят още спи и не смеят да го будят. Те молеха, заплашваха яви се
стражата, а след това и самият цар, за да разбере какъв е тоя шум. Но в
тая минута слънцето изгря и братята се изгубиха. Само единайсет диви
лебеди се извиха над палата През градските врати нахлу тълпа народ:
всички искаха да видят как ще изгорят магьосницата. Един стар,
дръглив кон возеше талигата, в която седеше Елиза. Девойкатг бе
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облечена в риза от грубо платно, чудните й дълги коси безредно се
спускаха по раменете й, лицето й беше съвсем бледно, устните й леко
помръдваха, но пръстите й плетях; неспирно зелената прежда. Дори на
път към смъртта тя не изпускаше от ръцете си за почнатата работа.
Десет ризи лежаха в нозете й съвсем готови, а пръстите й плетях;
единайсетата. Тълпата я обсипваше с подигравки и ругатни.

— Вижте магьосницата как бъбре! Не държи молитвеник в
ръцете си, а все плете тов дяволско ръкоделие! Да го разкъсаме на
парчета!

И тълпата я обгради от всички страни и поиска да разкъса
ризата, но тогава долетях единайсетте диви лебеди, накацаха около нея
по края на талигата и запляскаха шумно със силните си криле. Тълпата
се дръпна изплашена назад.

— Това е небесно знамение! Тя наистина е невинна! — шепнеха
мнозина, но не смееха да кажат това високо.

Палачът хвана Елиза за ръката, но тя го блъсна и бързо метна
единайсетте ризи върху лебедите. В същия миг на тяхното място се
появиха единайсет прекрасни князе. Само най-младият вместо едната
ръка имаше лебедово крило, защото ризата му беше само с един ръкав.
Елиза не бе успяла да изплете другия.

— Сега мога да говоря! — извика тя. — Аз съм невинна!
И народът, който видя това чудно преображение, се преклони

пред нея, а тя падна безчувствена в прегръдките на своите братя — тъй
силно я бяха сломили тревогите, страхът от смъртта и телесните мъки.

— Да, тя е невинна! — рече най-старият от братята и разказа
всичко, което се бе случило. И докато той говореше, из въздуха се
разнесе чудно ухание като от безброй рози, защото всяка главня от
кладата пусна корени и вейки и пред очите на всички израсна мигом
висок храст, покрит с червени рози. А на самия връх на храста цъфна
прекрасно бяло цвете, което блесна като звезда. Царят го откъсна и го
закичи на гърдите на Елиза и тогава тя дойде на себе си и радост
изпълни сърцето й.

В тоя миг всички камбани забиха сами, долетяха птици на
големи ята и към царския палат потегли такова сватбено шествие,
каквото не бе виждал дотогава нито един цар.



200

В ЗАДНИЯ ДВОР

В задния двор пристигна една патица от Португалия, други
разправяха — от Испания, както и да е, това не е важно. Важното е, че
я нарекоха „португалка“. Тя започна да носи яйца, сетне я заклаха,
изпържиха и поднесоха на масата — ето цялата й история. Всички
патици, които се излюпиха от яйцата й, получиха също тъй името
португалки, а туй вече значеше нещо. Сега от цялото семейство на
португалките е останала в задния двор само една патица. В тоя двор
можеха да влизат и кокошките, а сред тях се разхождаше важно и
петелът.

— Той просто ме дразни с непоносимото си кукуригане! —
казваше португалката. — Вярно е, че е красив — това не може да му се
отрече, — но все пак не може да се сравнява с патоците. Той би
трябвало да бъде малко по-въздържан, но въздържанието е цяло
изкуство, което изисква висока образованост. А образование имат само
малките пойни птички, които живеят в липите на съседната градина.
Колко сладко пеят те! Има нещо трогателно — нещо, тъй да се каже
португалско в тяхното пеене. Ако имах такава пойна птичка, аз щях да
бъда за нея добра, любеща майка — това е в кръвта ни, в нашата
португалска кръв.

Но едва патицата каза това, и от покрива долетя в задния двор
една малка пойна птичка. Котката я подгони, но птичката все пак успя
да се спаси, макар и със счупено крило.

— Прилича й много на тая кръвопийца — каза португалката. —
Познавам я още от онова време, когато аз сама имах патенца. И на
такива същества позволяват да живеят тук и да се разхождат свободно
по покривите. Струва ми се, че подобни работи са невъзможни в
Португалия.

И тя изказа своето съчувствие към малката пойна птичка, а
останалите патици, които не бяха от португалска порода, изказаха
също съболезнованията си.
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— Бедната птичка! — казаха те, като се приближиха до нея една
след друга. — Ние, разбира се, не пеем, но затова пък имаме тънко
музикално чувство — ние чувствуваме много добре това, макар и да не
говорим за него.

— А аз ще говоря! — рече португалката. — Аз искам да направя
нещо за тая птичка. Това е наш дълг.

Тя влезе в коритото с водата и запляска тъй силно с криле, че
птичката насмалко щеше да се удави в облялата я струя. Но туй бе
направено с добро намерение.

— Това е едно добро дело! — рече португалката. — Нека другите
вземат пример от мен!

— Пип! — извика птичката. Нейното счупено крило не й
позволяваше да отърси водата. Но тя все пак разбра, че я бяха окъпали
с добро намерение.

— Вие сте много добра, госпожо! — рече тя, но не поиска да я
окъпят повторно.

— Аз никога не съм мислила за своята доброта — продължаваше
португалката, — но зная само едно — аз обичам всички мои ближни с
изключение на котката. Пък и това не може да се иска от мен: котката
изяде две от моите патенца. Моля ви се, чувствувайте се тук като у
дома си — ще ми бъде много приятно. Аз самата не съм тукашна —
нещо, което вие, разбира се, забелязвате от държането ми. Само моят
паток е тукашен — не от нашата порода, — но аз не съм горделива. И
ако изобщо тук в двора има някой, който да може да ви разбира, това,
смея да заявя, съм само аз.

— Тя има портулакия в гушата си! — подхвърли едно малко
просто патенце и всички останали прости патици намериха тая шега за
необикновено сполучлива: портулакия звучи също като Португалия. И
патиците се побутваха и казваха: „Рап! Гледай ти какъв шегобиец!“
Сетне те заговориха с малката пойна птичка.

— Португалката умее да се изразява! — разправяха те. — Такива
големи думи ние нямаме в човките си, но от туй съчувствието ни към
вас не е по-малко. Ако ние не правим нищо за вас, поне не крещим за
това. Според нас, туй е по-благородно.

— Вие имате прекрасно гласче! — каза една от най-старите
патици. — Колко приятно е да чувствуваш, че можеш да радваш тъй
много другите! Наистина, аз не разбирам много от пеене, затова държа
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езика си в човката. И според мен, туй е по-добре, отколкото да бъбреш
разни глупости като другите.

— Не й досаждайте! — намеси се португалката. — Тя има нужда
от спокойствие и добро гледане. Не искате ли, моя мъничка певице, да
ви направя още една баня?

— Ах, не, не! Позволете ми да остана суха! — помоли птичката.
— Аз пък само с вода се лекувам! — продължаваше

португалката. — Водата е полезна също тъй и за развлечение. Ето, тук
скоро ще дойдат на гости кокошките от съседния двор — между тях
има и две китайки. Те ходят в панталонки и са твърде образовани. Те
също не са тукашни и това, разбира се, ги издига в моите очи.

Кокошките дойдоха, а заедно с тях — и петелът. Тоя път той
беше твърде любезен.

— Вие сте истинска пойна птичка! — каза той. — Вие правите с
вашето мъничко гласче всичко, каквото може да се направи с него.
Трябва само да пеете по-силно, та всеки да разбере, че пее мъж!

При вида на птичката двете китайки изпитаха голяма радост.
След банята малката птичка беше тъй разрошена, че те я помислиха за
китайско пиле.

— Колко е мила! — казаха те и започнаха да говорят с нея. Те
говореха съвсем тихо и прибавяха към всяка сричка частицата „па“,
както подобаваше на истински породисти китайки.

— И ние сме от вашата порода — продължаваха те. — Патиците,
дори самата португалка, принадлежат към водните птици — нещо,
което и вие сигурно сте забелязали. Вие още не ни познавате, пък и за
нас изобщо малцина искат да знаят — дори и кокошките, които, така
да се каже, ни свързват роднински връзки! Но както и да е. Ние си
вървим спокойно из пътя между другите и си имаме свои разбирания:
гледаме само доброто, говорим само за доброто, макар че е много
трудно да го намерим там, дето го няма. Освен нас двете и петела сред
кокошките няма нито една честна и даровита личност. А за патиците и
да не говорим. Позволете ни да ви предупредим, мъничка пойна
птичко: не се доверявайте много на тая патица с късата опашка — тя е
хитра! А пък оная пъстрата кривата шарка на перата обича страшно
много да спори и взема винаги последната дума, макар че никога не
излиза права. А оная дебелата патица говори за всички лошо и туй е
съвсем противно на нашата природа: ако не можеш да кажеш за някого
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нещо хубаво, по-добре е да си мълчиш. Само португалката е малко по-
образована и с нея можеш да се ра береш.

— Какво ли си шепнат вечно тия китайки? — чудеха се две
прости патици. — Те просто ни досаждат. Досега не сме разменили
нито дума с тях.

В тоя миг дойде патокът. Той помисли пойната птичка за врабче.
— Наистина аз не виждам никаква разлика между тях — каза

той. — Всички тия птички си приличат една на друга. Те са просто
играчки, а играчката си остава винаги играчка.

— Не обръщайте внимание на думите му! — прошепна
португалката. — Той е улисан в работа и освен работата нищо друго не
признава. Да, а сега аз ще легна да си почина малко. Наш дълг е да се
грижим сами за себе си, за да бъдем достатъчно тлъсти, когато дойде
денят да ни напълнят с ябълки и сливи.

И тя се излегна на слънце и замига с едно око. Мястото й беше
хубаво, самата тя беше хубава и заспа хубаво. Пойната птичка почеса
счупеното си крилце и се притисна до свояг покровителка. Слънцето
грееше чудесно, мястото беше прекрасно.

Съседските кокошки започнаха да ровят в земята. Всъщност те
бяха дошли тук само за да си търсят храна. Първи си отидоха
китайките, след тях — и останалите. Остроумното патенце каза, че
португалката ще изпадне скоро в „патешко слабоумие“! Другите
патици закрякаха от смях.

— Патешко слабоумие! — говореха те. — Великолепно! Гледай
ти, какъв шегобиец! Патиците си спомниха и първата негова шега за
„портулакия“ и започнаха да я повтарят. Туй беше ужасно смешно!
Сетне и те легнаха да се попекат на слънцето.

Но след малко в задния двор плиснаха шумно помия и разни
остатъци от ядене. От тоя шум се събудиха всички и запляскаха с
криле. Събуди се и португалката, обърна се на другата страна и
натисна доста грубо малката пойна птичка.

— Пип! — изписка тя. — Настъпихте ме, госпожо!
— Че защо се завирате в нозете ми! — отвърна португалката. —

Не бъдете толкова нежна! И аз имам нерви, но никога не казвам „пип“!
— Не се сърдете — рече птичката. — Аз казах „пип“ съвсем

неволно.
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Но португалката не можа да я чуе. Тя се нахвърли върху храната
и се наобядва отлично. Птичката се приближи отново до нея и поиска
да й достави удоволствие с пеене си:

— Трябва да си почина малко след яденето! — каза
португалката. — Вие трябва да съобразявате с тукашните обичаи. Сега
искам да поспя!

Малката пойна птичка се смути страшно много: та тя искаше да
изкаже радостта си! Когато португалката се събуди, птичката застана
отново пред нея и й поднесе едно намерено зрънце. Но патицата не
беше спала добре и затова, разбира се, беше в твърде лошо настроение.

— Дайте това на някое пиле! — рече тя. — И, моля ви се, не се
въртете постоянно пред очите ми!

— Защо ми се сърдите? — попита птичката. — Какво съм ви
направила?

— Направила? — повтори португалката. — Извинете за
забележката, но вашите думи са твърде неприлични!

— Вчера беше хубав слънчев ден — каза птичката, — а днес е
тъй мрачно и задушно!

— Много разбирате от времето — отвърна португалката. —
Денят още не се е свършил.

Но не гледайте тъй глупаво!
— Ах, сега вашите очи приличат също на ония зли очи, от които

се спасих!
— Безсрамнице! — извика порутгалката. — Как смееш да ме

сравняваш с котката, с това хищно същество? Аз, която нямам нито
капчица зла кръв? Аз те взех под моя закрила и трябва да те науча на
добро държане.

И тя откъсна веднага главата на бедната птичка, която падна
мъртва.

Чик-чирик! Чик-чирик!
Как се радвам в тоя миг!
Чуйте всички моя вик:
Чик-чирик! Чик-чирик
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— Гледай ти! — рече португалката. — Та значи тя и това не
можа да понесе! Знаех си аз, че не беше за тоя свят. Аз бях майка за
нея — да, туй го чувствувам, защото имам сърце.

В тоя миг съседският петел надникна в двора и изкукурига като
локомотив.

— Ах, вие ще ме уморите с вашето кукуригане! — извика
португалката. — Вие сте виновен за всичко. Тя си изгуби главата, пък
и аз, струва ми се, скоро ще изгубя моята.

— Няма да е голяма загуба! — рече петелът.
— Моля да говорите с уважение за главата ми! — възрази

португалката. — Тя имаше глас, умееше да пее, беше образована. Тя се
отличаваше с добро и милостиво сърце, а това е едно ценно качество
както за животните, тъй и за така наречените хора.

Около мъртвата птичка се събраха всички патици. Изобщо
патиците чувствуват и изразяват силно своите чувства: и завистта, и
състраданието. Понеже тук нямаше на какво да завиждат, те започнаха
да изказват съболезнованията си. Дойдоха и две китайки.

— Такава пойна птичка ние никога вече не ще имаме! Тя беше
почти китайка — шепнеха те и кудкудякаха със сълзи на очите.
Останалите кокошки също тъй започнаха да кудкудякат, но очите на
патиците бяха по-червени от очите на всички други.

— Да, ние имаме сърце! — казаха те. — И него никой не може да
ни отнеме!

— Сърце! — повтори португалката. — И то велико сърце!
— Време е вече да помислим с какво да натъпчем стомасите си!

— рече патокът. — Това е по-важно от всичко друго! Голяма работа, че
се счупила една играчка! Мигар малко такива играчки има още по
света?
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МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА

Беше люта зима, валеше сняг, настъпваше тъмна вечер —
последната вечер на годината.

В тоя студ и в тая тъмнина вървеше по улиците бедно, малко
момиченце, гологлаво и босо. Наистина, когато излезе от къщи, то
имаше на нозете си чехли, но каква полза от тях? По-рано ги беше
носила майка му, затова те бяха много големи за него. Момиченцето ги
загуби, когато изтича да прекоси улицата, за да не го прегазят
минаващите коли. Единия чехъл то не можа да намери, а другият бе
грабнат от едно улично момче, което избяга с него. И момиченцето
отмина нататък съвсем босо, с посинели от студ крачка. В червената си
престилчица то носеше кутии с кибрит, а една държеше в ръката си.
През целия ден никой не купи от него кибрит, никой не му даде нито
пара.

Треперещо от студ и глад, бедното дете вървеше бавно нататък.
Жално му ставаше на човек, като го гледаше…

Снежни парцали покриваха дългите светлоруси коси на детето,
които падаха по шията му на хубави къдрици. Но момиченцето не
мислеше за своите хубави къдрици. Във всички прозорци горяха
светлини, отвсякъде се носеше мирис на печена гъска — нали беше
нощта срещу Нова година. Да, момиченцето мислеше само за това…

В един ъгъл между две къщи, от които едната се издаваше
напред, момиченцето седна да си почине, като сви под себе си
измръзналите си крачета. От това му стана още по-студено, но то не
смееше да се прибере в къщи. Не беше продало нито една кибритена
клечка, не беше спечелило нито парица. Баща му щеше да го бие, пък и
у тях не беше никак топло. Само един покрив стърчеше над главата им,
а вятърът духаше на воля, макар че бяха запушили със слама и парцали
най-големите дупки.

Малките му ръчички се бяха почти вкочанили от студ. Ах! Една
само клечка кибрит можеше да му помогне, ако посмееше да я извади
от кутията, да я драсне о стената и да си сгрее пръстите!
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Най-сетне момиченцето се реши и извади една клечка. Драс!
Клечката изсъска и пламна. Детето простря ръка над нея и клечката
загоря с такъв светъл пламък, с такава топла светлина, като че беше
свещ. Чудна беше тая свещ. На момиченцето се струваше, че седи пред
голяма желязна печка с излъскани медни крака и с медна вратичка.
Колко весело играеше в нея огънят, колко приятно топлеше! Детето
искаше да простре и нозете си, за да ги стопли, но в тоя миг огънят
угасна, печката изчезна и в ръчичките остана само крайчецът на
изгорялата кибритена клечка.

То драсна о стената друга. Клечката пламна, нейната светлина
озари стената и тя стана прозрачна като було. Момиченцето можеше да
гледа в стаята. На трапезата беше постлана бяла покривка и върху нея
бяха сложени порцеланови съдове, а в една чиния се мъдреше печена
гъска с ябълки и сливи; носеше се сладка миризма. Но най-чудното
беше това, че гъската скочи изведнъж от чинията и като се заклати с
нож и вилица в гърдите, тръгна право към бедното момиченце…

Но ето че угасна и тая клечка: момиченцето се намери отново
пред дебелата, мокра и студена стена.

То запали още една клечка и тогава се намери под една
великолепна новогодишна елха. Тя беше много по-голяма и по-хубава
от оная, която момиченцето беше видяло през прозорците на един
магазин. Хиляди свещи горяха по зелените й клончета и шарени
картинки — от ония, които красят прозорците на магазините —
гледаха момиченцето. То протегна ръчички към тях, но в тая минута
клечката изгасна. Свещите по елхата започнаха да се издигат нагоре,
все по-високо и по-високо, най-после му се сториха като небесни
звезди. Една от звездите падна и остави след себе си дълга огнена
бразда.

„Някой умира в тоя час!“ — помисли си момиченцето, защото
баба му, която го обичаше много, но бе умряла вече, му беше
разказвала, че когато пада някоя звезда, тогава се възнася към бога
една човешка душа.

Момиченцето драсна още една клечка; стана пак светло и старата
му баба се изправи пред него светла и лъчезарна, кротка и любеща…

— Бабо — извика детето. — Вземи ме със себе си! Аз зная, че ти
ще си отидеш, когато клечката угасне; ти ще се изгубиш като топлата
печка, като чудно опечената гъска, като хубавата голяма елха! — И то
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бързо издраска цялата кутия клечки, защото искаше да задържи баба
си за по-дълго време.

И клечките светнаха толкова силно, че наоколо стана светло като
ден. Никога баба му не е била толкова голяма и хубава! Тя улови
момиченцето за ръце, прегърна го и изведнъж двете в блясък и радост
се издигнаха високо над земята; и там, където те хвръкнаха, нямаше
нито студ, нито глад, нито неволя.

А в ъгъла, облегнато до стената, стоеше в студеното утро бедно
момиченце с червени бузички и с усмихнати устица — то беше
замръзнало през последната вечер на старата година.

Новогодишното слънце изгря над мъничкия труп. Вдървено
седеше момиченцето с кибрита си, от който една кутия беше изгоряла.
„То е искало да се стопли!“ — казваха хората. Но никой не знаеше
колко хубави неща видя то и в какъв блясък се възнесе с баба си към
радостите на Новата година.
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ЦАРКИНЯТА ВЪРХУ ГРАХОВОТО ЗЪРНО

Имаше някога един царски син, който искаше да се ожени също
за царкиня, само че за истинска. И тъй, той пропътува целия свят, но
не можа да я намери. Наистина царкини имаше много, но дали бяха
истински — това той не можа да узнае и ето защо се върна съвсем
натъжен в къщи, с празни ръце. Да, нему се искаше да си намери
истинска царкиня.

Една вечер се появи ужасна буря: засвяткаха мълнии, затрещяха
гръмотевици, заваля дъжд като из ведро — просто да умреш от страх.
Изведнъж на градските врати се похлопа и старият цар излезе да
отвори.

Пред вратите стоеше една царкиня. Боже мой, на какво
приличаше тя! От косите и дрехите й течеше вода, обувките й бяха
прогизнали, но тя уверяваше, че била истинска царкиня.

„Добре, ние скоро ще узнаем това!“ — помисли си старата
царица. И без да каже нещо, тя отиде в спалнята, сне от леглото всички
дюшеци и възглавници и сложи на дъските едно грахово зърно. Върху
граховото зърно тя нареди двайсет дюшека и върху тях още двайсет
пухени завивки.

И така, върху тая постеля сложиха царкинята да спи.
На сутринта я попитаха как е прекарала нощта.
— Ах, много лошо! — рече царкинята. — Цяла нощ почти не

можах да затворя очи! Кой знае какво имаше в леглото! Аз лежах върху
нещо тъй твърдо, че цялото ми тяло сега е в синини. Ужасна нощ!

Веднага на всички стана ясно, че тя е истинска царкиня. Тя беше
усетила граховото зърно през двайсет дюшека и през двайсет пухени
завивки. Тъй нежна можеше да бъде само една истинска царкиня.

И царският син се ожени за нея. Сега той знаеше, че взема
истинска царкиня. А граховото зърно изпратиха в музея, където то
може да се види и днес, ако само някой не го е взел.

Да, това не е приказка, а истинска история!
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НАЙ-НЕВЕРОЯТНОТО

Тоя, който извърши най-невероятното, ще получи ръката на
царската дъщеря.

И ето, младежи и дори старци започнаха да си блъскат главите
над задачата: как могат да измислят такова нещо, което би изглеждало
най-невероятно? За тая цел двамина се наядоха до пукване, а друг се
напи до смърт: според тях, туй беше най-невероятното. Но в това,
разбира се, нямаше нищо необикновено… Уличните хлапета пък се
упражняваха да улучват с плюнка собствения си гръб: по-невероятно
от туй, както казваха те, не можеше и да се измисли.

Най-сетне настъпи денят, в който всеки трябваше да покаже това,
което смяташе за най-невероятно. За съдии бяха избрани хора от
всички възрасти — като се почне от тригодишни деца, та се свърши с
петдесетгодишни мъже.

И наистина в определения ден се уреди цяла изложба от най-
невероятни неща. Но скоро всички се убедиха, че за най-невероятно
нещо трябва да се признае големият часовник под стъклен похлупак,
който смайваше зрителя както с външния си вид, тъй и с вътрешното
си устройство. Всеки път, когато часовникът започваше да бие, явяваха
се живи картини, които показваха колко е часът. Тия картини бяха
дванайсет. Те бяха сглобени-от движещи се фигури, които можеха да
пеят и да приказват.

— Ето най-невероятното! — рекоха всички съдии.
Часовникът удари един и пред очите на зрителите се яви Мойсей

на планината.
Часовникът удари два и зрителите видяха райската градина,

където се разхождаха Адам и Ева, радостни и щастливи.
Удари три и се показаха тримата мъдреци на Изтока, един от

които беше черен като въглен. Но той не беше виновен за това: силното
слънце го беше направило черен.

В четири часа се показаха годишните времена: пролетта с
кукувица на зелено клонче, лятото с водно конче на зрял житен клас,
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есента със запустяло щъркелово гнездо и зимата със стар гарван, който
умееше да разказва в ъгъла зад печката разни приказки и стари
спомени.

Точно в пет часа се явиха всички пет сетива: зрението като
очилар, слухът като бакърджия, мирисът като продавач на теменужки,
вкусът като готвач, а осезанието като факлоносец, облечен в дълга до
петите черна траурна мантия.

Часовникът удари шест и зрителите видяха един играч, който
метна зар: зарът се търколи и показа шест точици.

След това се явиха седемте дни на седмицата или седемте
смъртни гряха — тук мненията се раздвоиха. Несъмнено беше туй, че
и едните, и другите се намираха в тясна връзка помежду си и не
можеха да се отделят един от друг.

После се показа хор от калугери и изпя вечерната молитва, която
се пее в манастирите в осем часа вечерта.

В девет часа се яви карта за игра: деветка купа.
В десет часа излезе отново Мойсей със скрижалите, върху които

бяха написани вече всички заповеди — на брой десет.
Часовникът удари пак и отвътре изскочиха няколко момченца и

момиченца. Те започнаха да играят и да пеят:

Най-сетне часовникът удари дванайсет. Тогава се показа един
нощен пазач с качулка. В ръката си той носеше тояга, на която висеше
желязна топка с шипове. Той запя старата песничка на нощните
пазачи:

И докато той пееше, от всички страни разцъфваха рози.

Бим-бам, бим-бам,
единайсет е часът!

В тихия среднощен час
ние бдим за всички вас!
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С една дума, часовникът беше прекрасен. Той бе една
ненадмината творба на изкуството — „най-невероятното“, както
казваха околните.

Майсторът, който бе направил тоя часовник, беше млад човек, с
добра и доверчива душа, верен другар и едничка опора на бедните си
родители. Той беше напълно достоен за ръката на царкинята, а ведно с
нея — и за половината царство.

Решителният ден настъпи. Целият град беше празнично украсен.
Царкинята седеше на престола си, който по случай тържеството бе
натъпкан с прясно сено, за да бъде по-мек. Наоколо се наредиха
съдиите и поглеждаха с лукава усмивка тоя, който, според общото
мнение, трябваше да получи наградата. А той стоеше радостен и
щастлив, напълно уверен, че е извършил най-невероятното.

— Не, най-невероятното ще извърша аз! — извика неочаквано из
тълпата един висок юначага. — Аз съм човекът, способен на най-
невероятния подвиг!

И при тия думи той замахна с една голяма брадва към чудната
творба на изкуството.

— Тря-яс, тря-яс!
Колелета, пружини, фигури захвърчаха на всички страни. С един

удар всичко беше унищожено.
— Ето какво направих аз! — извика непознатият. — С един

замах сразих и произведението на тоя човек, и всички вас.
— Да се унищожи такава творба на изкуството! — рекоха

съдиите. — Да, туй наистина е най-невероятното!
На същото мнение беше и целият народ и затова разрушителят

трябваше да получи ръката на царкинята и половината царство.
Законът си остава закон дори и тогава, когато е най-невероятен.

И ето — от градските стени и кули с тръби и барабани
възвестиха на народа, че в тоя ден ще бъде отпразнувана сватбата.

Наистина царкинята не беше много доволна от новия си
избраник, но въпреки туй изглеждаше прекрасна в сватбения си накит.
Черквата сияеше в светлина, защото венчавката ставаше вечер, когато
всичко е по-приказно. Млади знатни девойки водеха с песен невестата,
рицари също с песни водеха младоженеца. Той вървеше с гордо
вдигната глава, сякаш нищо на света не можеше да го накара да я
наведе.
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Но ето, песните замлъкнаха и в черквата настана такава тишина,
че можеше да се чуе дори падането на игла. И изведнъж сред тая
тишина тежките входни двери се разтвориха широко, в черквата влезе
със звън големият часовник и се изправи между младоженеца и
невестата.

Мъртвите хора не се връщат при нас — ние знаем много добре
това, но унищоженото произведение на изкуството може да възкръсне
понякога. В тоя случай беше разрушена и унищожена формата, а не
самата мисъл, която я бе създала. Идеята на художника възкръсна
отново и се яви не като призрак, а в действителност.

Чудният часовник стоеше пак цял и невредим, сякаш брадвата
никога не бе го докосвала. Той удари дванайсет пъти и при всеки удар
се явяваха отново предишните фигури.

Най-напред излезе Мойсей. Лицето му гореше от гняв. Той
хвърли тежките каменни скрижали в нозете на младоженеца и го
закова за черковния под.

— Аз не мога да снема скрижалите от нозете ти — рече Мойсей.
— Ти сам счупи ръцете мий затуй ще останеш в това положение.

След него се явиха Адам и Ева, тримата мъдреци на Изтока и
четирите годишни времена и всяка фигура говореше в лицето му
неприятни истини, като добавяше: „Засрами се!“

Но той не чувствуваше ни най-малък срам.
И всички фигури, които излизаха при биенето на часовника,

израснаха като чудовищни великани, които заплашваха да изпълнят
цялата черква и да изтласкат другите хора. А когато на дванайсетия
удар излезе пазачът със зорницата в ръка, тогава стана нещо съвсем
необикновено. Той се приближи до младоженеца и го удари с
желязната топка по челото.

— Сега лежи тук! — каза пазачът. — Каквото си посял, туй и ще
пожънеш! Ние отмъстихме за себе си и за тоя, който ни сътвори, а сега
ще изчезнем!

И чудният часовник наистина изчезна. Но свещите, които горяха
в черквата, се превърнаха в големи пламтящи цветя, от златните
звезди, които украсяваха свода, се проточиха дълги ясни лъчи, органът
засвири сам и всички присъствуващи заявиха, че туй е най-
невероятното, което някога са виждали.
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— Доведете ми великия майстор, който направи тоя чуден
часовник! — рече царкинята. — Той ще бъде мой мъж и господар!

И младият човек, съпроводен от грамадно множество народ,
влезе в черквата. Всички бяха доволни, всички го благославяха. Не се
намери нито един да му завиди — и туй именно беше най-
невероятното.
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ДВАНАЙСЕТТЕ ПЪТНИКА

Навън беше люта зима. Ясното небе бе посипано със звезди, а
въздухът бе чист и неподвижен.

— Тряс! — счупи някой една стара саксия о вратата на съседа.
— Бум! Бум! — изгърмя някъде пушка.
Хората празнуваха настъпването на Новата година. Градският

часовник започна да бие полунощ.
— Тра-ра-ра-ра! — затръби рогът на пощальона.
Голямата пощенска кола се приближаваше към градските врати.

Тя носеше дванайсет пътника, повече хора не можеше да побере:
всички места бяха заети.

— Ура! Ура! — крещяха хората по къщите, където се бяха
събрали да посрещнат Новата година. С последния удар на часовника
те станаха от местата си с пълни чаши в ръце и започнаха да пият за
здравето на Новата година.

— Здраве и щастие за Новата година! — чуваше се от всички
страни. — На вас една хубава женица! На вас повечко пари! Край на
всички скърби и неволи!

Такива бяха пожеланията на хората, които чукаха чашите си. А в
това време пред градските врати спря пощенската кола с дванайсетте
пътника.

Кои бяха тия пътници?
Всеки от тях имаше паспорт и багаж. Освен туй те носеха цял

куп подаръци за мен, за теб и за всички жители на града. Кои бяха те,
защо бяха дошли, какво бяха донесли?

— Добро утро! — извикаха пътниците на пазача пред градските
врати.

— Добро утро! — отвърна пазачът, защото часовникът беше
ударил вече полунощ.

— Вашето име? — попита пазачът тоя, който слезе пръв от
колата.
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— Вижте в паспорта и ще узнаете — отвърна първият пътник.
Той беше здрав мъж в меча шуба и с подплатени обуща. — Аз съм тоя,
на когото мнозина от хората възлагат големи надежди. Ела утре при
мен: ще ти дам да се почерпиш за Новата година. Аз пръскам наляво и
надясно пари, уреждам балове — цели тридесет и един бала! Повече
нощи не мога да губя! Моите кораби са замръзнали в пристанището,
но в кантората ми е топло и приятно. Аз съм търговец, наричат ме
Януари и нося със себе си само сметки.

След него слезе вторият пътник. Той беше веселяк — луда глава.
Имаше вид на театрален директор, на карнавален разпоредител — с
една дума, личеше си, че е роден само за увеселения. Багажът му беше
една голяма бъчва.

— С тая бъчва ще направим добър гуляй — каза той. — Аз
обичам да веселя другите, а така също и самия себе си. Но аз живея
всичко на всичко двадесет и осем дена. Наистина понякога ми
прибавят още един ден, но туй не ме интересува. Ура!

— Тук е забранено да се вика! — рече пазачът.
— Това не се отнася за мен! Аз съм княз Карнавал и пътувам под

името Февруари. В тоя миг от пощенската кола слезе третият пътник.
Той се държеше важно и бе дигнал високо главата си, защото беше
роднина на „четиридесетте мъченици“ и минаваше за предсказвач на
времето. Тая длъжност, разбира се, не беше много доходна и затова той
имаше твърде мършав вид. В петлицата му бе забодено букетче от
мънички, съвсем мънички теменужки.

— Март, марш! — извика му четвъртият пътник и го удари по
рамото. — Не чуваш ли! Тичай скоро в караулната стая: там пият
пунш, твоето любимо питие. Ето, оттук усещам миризмата му. По-
скоро, по-скоро, господин Март!

Но туй не беше истина. Четвъртият говореше това само за да се
избави от своя досаден другар. Сам той изглеждаше твърде голям
мързеливец; не обичаше никак работата и използуваше най-малкия
случай, за да празнува.

— Едно е само лошо: в света няма нищо постоянно! — каза
Април. — Ту слънце грее, ту дъжд вали, хората ту пристигат, ту
заминават. Аз съм агент по наемане на квартири, каня на сватби,
уреждам погребения — с една дума, мога и да се посмея, и да поплача.
В куфара си нося летен костюм, но ще бъде смешно да го обличам.
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Сега да, ето какъв съм аз. За по-голяма тържественост ходя с летни
чорапи и със зимни ръкавици.

След него от колата слезе една дама.
— Госпожица Мая! — препоръча се тя.
Тя беше облечена в тънка лятна рокля и носеше галоши. Цветът

на роклята й напомняше цвета на млади липови листа, а косата й бе
обкичена с анемонии. От нея лъхаше такъв силен мирис на дива смола,
че пазачът не можа да се сдържи и кихна!

— Наздраве! — извика му девойката.
Колко мила беше тя! И каква певица! Не театрална, не улична, а

горска певица. Тя бродеше из свежите зелени гори и си пееше за
собствено удоволствие.

— Сега иде младата дама! — извикаха седящите в колата.
И наистина от колата слезе млада дама — хубава, горда,

нагиздена. През най-дългия ден на годината госпожа Юния даваше бал
в къщата си, за да имат гостите време да изядат всички поднесени им
закуски. Тя, разбира се, си има свой файтон, но пътуваше заедно с
другите в пощенската кола, за да покаже, че не е горделива. Тя не
пътуваше сама. С нея беше по-малкият й брат Юли.

Той беше тлъстичък господин в летен костюм и със сламена
шапка. Багажът му не беше голям, защото при силна жега всеки товар
досажда. Той носеше със себе си само бански гащички, а туй, разбира
се, не бе много.

След тях слезе от колата самата им майка, госпожа Августа,
продавачката на плодове, притежателка на много рибници, селянка в
широка фуста. Тя беше дебела и пъргава, сама се грижеше за всичко и
със собствената си ръка черпеше с бира работниците из полето.

— С пот на лицето ще изкарваш хляба си! Тъй е писано в
библията! — каза тя. — Най-напред труд, а после разходки, танци,
игри на чист въздух!

Да, чудна стопанка беше госпожа Августа.
След нея слезе пак мъж, художник пейзажист, господин

Септември. Той се готвеше да покаже на гората, че листата й могат да
променят цвета си и да станат чудно хубави. Стига само той да вземе
четката — и гората ще почне да гори ту в пурпурни, ту в златни багри.
Художникът можеше да свири с уста като щурец и беше голям майстор
в работата си. Той украсяваше бирената си чаша с хмелни клончета —
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с една дума, разбираше от хубавото. Той свали от колата само една
кутия с бои и това беше целият му багаж.

След него се яви един земеделец, който мислеше само за оран,
сеитба и лов. Господин Октомври — тъй наричаха земеделеца, носеше
пушка и водеше едно куче, а ловджийската му чанта беше пълна с
орехи. Той имаше много багаж: беше помъкнал дори и един плуг.
Разправяше нещо за селското стопанство, но от силната кашлица и
охкане на съседа му не можеха да се чуят неговите думи.

Тоя съсед пък беше Ноември. Той имаше толкова силна хрема, че
вместо кърпичка държеше под носа си цял чаршаф и все пак, според
думите му, той трябвало да придружава работниците и да им търси
работа за през зимата. Разбира се, Ноември не се съмняваше, че
настинката му ще мине, щом започне да сече дърва, защото той беше
най-добрият дървар от цялото дърварско сдружение. Вечер той
работеше дървени кънки, тъй като знаеше, че след няколко седмици ще
има голяма нужда от тия троши-колена.

Най-сетне слезе и последният пътник — старата бабичка
Декемврия с мангала. Тя трепереше от студ, но очите й блестяха също
като звезди. Ръката й държеше една саксия, в която беше посадена
малка елхичка.

— За това дръвче — каза тя — аз ще се грижа сама, за да може то
да стане голямо и да стигне до тавана на Бъдни вечер. Тогава по него
ще изникнат запалени свещици, златни ябълки и много други играчки.
Моят мангал топли като печка. Аз ще извадя от джоба си книжката с
приказки и ще почна да чета на глас. Тогава всички деца в стаята ще
стоят мирно, а кукличките по елхата ще оживеят. Восъчният Дядо
Мраз ще слезе долу и ще целуне поред всички хора в стаята. Той ще
целуне така също и децата, които стоят отвън пред вратата и пеят
коледарски песни.

— Сега колата може да мине! — рече пазачът. — Всички
пътници слязоха от нея. Да дойде другата кола!

— Преди това нека дойдат дванайсетте гости при мен! — извика
началникът на стражата. — Паспортите ще останат у мен. Те са
издадени на всекиго само за един месец. След изтичането на срока аз
ще отбележа в паспорта и поведението. Господин Януари, моля,
влезте!

И господин Януари влезе.
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Когато измине годината, аз ще кажа какво донесоха тия
дванайсет пътника и на теб, и на мен, и на всички останали. Сега още
не зная това, пък и те сами не го знаят, защото времето, в което
живеем, е много интересно и всеки месец ни носи хиляди изненади.
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СТАРАТА КАМБАНА

В германската земя Вюртенберг — там, дето акации растат край
големия път, дето ябълкови и крушови дървета се огъват наесен към
земята под тежината на узрелите си плодове — се намира градчето
Марбах. Макар и малко, това градче е разположено сред прекрасна
местност край брега на реката Некар, която се носи бързо край села,
стари рицарски замъци и зелени лозя и бърза да слее водите си с
водите на гордия Рейн.

Беше късна есен. Лозите наистина още не бяха хвърлили зеления
си накит, но листата вече бяха покрити с червеникави багри. Дъждът
се лееше непрестанно, студеният есенен вятър ставаше все по-силен и
по-остър — за сиромасите хора настъпи не много приятно време.

Дните ставаха все по-къси и по-мрачни. Дори навън, под
откритото небе, беше тъмно, а в малките стари къщици се бе смрачило
отдавна. Една от тия къщици, бедна и малка, с малки ниски прозорци,
гледаше към улицата. Семейството, което живееше в нея, бе
сиромашко, но честно и трудолюбиво. Тук всяка минута очакваха да се
яви на бял свят нов човек. И ето, че от камбанарията се разнесе
дълбок, празничен звън.

Майката чувствуваше безкрайна радост, а камбаната със своя
звън сякаш известяваше за това на целия свят и околността. Две светли
детски очички я гледаха. Косицата на бебето светеше като златна.
Детенцето, видяло за пръв път света в оня мрачен ноемврийски ден, бе
поздравено от камбанен звън. Майката и бащата го целуваха и
записаха в библията си: „На 10 ноември 1759 година ни се роди син“.
По-късно те прибавиха: „Детето бе кръстено Йохан-Кристоф-
Фридрих“.

Но какво стана с това детенце? Какво излезе от бедното момче,
което се роди в малкото градче Марбах? Да, по онова време още никой
не знаеше това, дори и старата камбана, макар че тя беше окачена
високо и звънеше силно при неговото раждане раждането на оня, който
отпосле трябваше да изпее най-чудната „Песен за камбаната“.
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Момчето растеше, а заедно с него растяха и старееха всички
наоколо. Родителите му наистина се преселиха скоро в друг град, но в
Марбах останаха техни добри приятели и един прекрасен ден майката
и синът отидоха на гости в старата си родина. Момченцето беше едва
на шест години, но знаеше по нещо от книгите и често пъти вечер,
когато седеше на малкото си тръстиково столче, слушаше баща си,
който четеше високо басните на Гелерт или поемата на Клопщок
„Месиада“.

При това първо гостуване в Марбах майката и синът намериха
много малко промени: та те неотдавна бяха напуснали градчето.
Къщите стояха на предишните си места. Те бяха все със същите
островърхи покриви изпъкнали стени и ниски прозорци. Само в
гробището се бяха появили нови гробове и в тревата, край самата
ограда, лежеше сега старата камбана. Тя беше паднала от
камбанарията, бе се пукнала и не можеше вече да звъни. На нейно
място бяха окачили нова камбана.

Майката и синът й отидоха в гробището. Те застанаха пред
старата камбана и майката разказа на момчето как тая камбана е
звъняла много векове, как е известявала; всички празници и пожари, за
всички събития в човешкия живот. И туй, което му разказа тя тогава,
никога не се заличи в паметта на момчето. То звучеше и пееше в
гърдите му, докато момчето стана възрастен човек и изля всичко това в
песен. Майката каза на сина си и туй, че звуците на старата камбана я
бяха подкрепили и ободрили в минутата, когато се е раждал той,
нейното момче. И момчето погледна почти с благоговение голямата
камбана, наведе се и я целуна, макар че тя беше съвсем стара, разбита
и захвърлена в тревата и копривата.

Хубав спомен запази момчето за старата камбана. То растеше в
бедност, беше дълго и мършаво, с червеникави коси и с лице, покрито
с лунички. Да, наглед то не беше красиво; но затова пък имаше две очи
ясни и дълбоки като най-дълбоката вода. Момчето живееше добре,
дори много добре! По-късно ние го виждаме във военното училище,
дето го бяха приели по особена милост — и то в онова отделение, в
което приемаха само децата на знатни родители. Туй беше чест,
смяташе се дори за щастие! Момчето носеше гамаши, корава
вратовръзка и напудрена перука. Учеха го на разни науки под команда:
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„Марш! Сто! Във фронт!“ А от това, разбира се, трябваше да излезе
нещо.

Старата камбана пък бе съвсем забравена. Наистина можеше да
се предвиди от по-рано, че някога тя ще бъде претопена, но в какво
именно? Туй беше невъзможно да се скаже, както бе невъзможно да се
предскаже и каква песен ще запее камбаната, която звучеше в гърдите
на момчето от Марбах. Да, в тия гърди биеше и трептеше камбана от
най-чист метал, чийто звън щеше да се разнесе по целия свят. И
колкото по-тежко му беше между училищните стени, колкото по-силно
и оглушително звучеше командата: „Марш! Стой! Във фронт!“ —
толкова по-силно напираше песента в гърдите на момъка. И той пееше
тая песен между своите другари и звуците й се носеха далече зад
предели страната.

Но не за това му бяха оказали милост, бяха го настанили
безплатно във военното училище, хранеха го и го обличаха! Той беше
вече получил номера на оня винт, какъвто трябваше да бъде в голямата
машина, към която принадлежим всички ние за обща полза. Колко
малко разбираме ние сами себе си! Можем ли след туй да искаме да ни
разбират другите, дори най-добрите хора? Но с натиск, както е
известно, се образува скъпоценен камък. Натиск не липсваше и тук —
щеше ли да признае някога светът скъпоценния камък.

В столицата на тая страна празнуваха голям празник. Горяха
хиляди лампи и свещи. Ракети се извиваха към небето и сипеха искри.
И днес още споменът за това тържество живее у хората благодарение
на ученика от военното училище, който тогава със сълзи на очи,
изпълнен със скръб, се възползува от слабия надзор и се опита да
отиде в чужда страна. Той трябваше да остави всичко — отечество,
майка, близки до сърцето си хора, — иначе щеше да загине в потока на
всекидневието.

Старата камбана се чувствуваше добре. Тя стоеше на завет край
черковната стена в Марбах, напълно запазена, забравена почти от
всички. Вятърът се носеше с вой над нея и можеше да й разкаже вече
много неща за момчето, чието раждане камбаната бе поздравила със
своя звън. Той можеше да й разкаже какъв студ бе сковал младия
беглец в гората на съседната страна, дето момъкът падна изнемощял
под едно дърво с всичкото си богатство, с всичките си надежди за
бъдещето: изписани листове от ръкописа на „Фиеско“. Вятърът
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можеше да й разкаже за едничките му покровители, все млади
художници, които при четенето на тия листове се измъкнаха тихичко
от стаята и започнаха да се забавляват с игра на кегли. Да, вятърът
можеше да разкаже много неща за бледоликия беглец, който прекара
цели седмици, цели месеци в една сиромашка странноприемница, дето
стопанинът пиеше и псуваше от сутрин до вечер, дето ехтяха пиянски
песни и кипеше груба веселба тъкмо в това време, когато момъкът
възпяваше своите идеали. Тежки и мрачни бяха тия дни. Поетът
трябваше да почувствува в собственото си сърце страданието, което
искаше да излее в песен.

Мрачни дни и студени нощи настанаха също и за камбаната. Тя
не ги усещаше, но камбаната в човешките гърди усеща всичко. Какво
стана с младия човек? Какво стана със старата камбана?… Камбаната
отнесоха далеч — много по-далеч, отколкото стигаше нейният звън,
литнал от високата камбанария. А младият човек? Да, и камбаната в
неговите гърди ехтеше много по-далеч от мястото, дето можеше да
стъпи някога кракът му, да надникне окото му. Тя ехтеше и до днес още
ехти през морета и океани над цялото земно кълбо.

Но най-напред нека видим какво стана със старата камбана.
И тя напусна Марбах. Продадоха я като стара мед и я изпратиха

за претопяване в Бавария. Но как и кога стана това?… Много години
след падането й от камбанарията в столицата на Бавария бе решено да
я стопят, за да излеят статуята на един от най-великите синове на
германската земя и на германския народ. И ето — какви необясними и
чудни съвпадения стават по света!… В Дания, на един от ония зелени
острови, където шумят букови гори и се издигат стари могили, се роди
бедно момче. То ходеше с дървени обувки, във вехти, изтъркани
дрешки и носеше обед на баща си, който беше резбар в
корабостроителницата. И това бедно момче стана също гордост за
страната си[1]. То умееше да прави от мрамор прекрасни фигури, на
които се чудеше целият свят. И ето — на него възложиха почетна
поръчка: да извае от глина формата на величествен, прекрасен
паметник, за да се отлее после от мед статуята на оногова, чието име
някога бе записано в библията на бащата.

Разтопената струя на медта се изля във формата. Старата
камбана, за чиято родина и заглъхнали звуци вече никой не мислеше,
се изля също във формата. От нея излязоха главата и гърдите на
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статуята — същата тая статуя, която се издига в Щутгарт пред старата
кула на площада, дето някога ходеше в страдания и лишения тоя,
когото тя изобразяваше — момчето от Марбах, ученикът от военното
училище, беглецът момък, великият безсмъртен, поет на Германия,
който възпя освободителя на Швейцаоия и вдъхновената Орлеанска
дева.

Беше хубав слънчев ден. По кулите и къщите на кралската
столица Щутгарт се развяваха знамена. Черковните камбани биеха
силно и възвестяваха празник и радост. Само една камбана мълчеше,
но затова пък тя пламтеше в ясната светлина на слънцето и излъчваше
сияние от лицето и гърдите на статуята на славата. В тоя ден се
навършиха точно сто години от деня, в който старата марбахска
камбана вля със звуците си радост и утеха в сърцето на страдащата
жена, когато в бедната къщица се яви на бял свят незнайното момче-
същото, което по-късно стана богат човек и чиито богатства
благославя днес целият свят-певецът на благородното женско сърце,
певецът на всичко прекрасно и възвишено — Йохан Кристоф Фридрих
Шилер.

[1] Прочутият датски скулптор Торвалден (1773–1844). ↑
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ЖАБАТА

Кладенецът беше дълбок, затова и въжето беше дълго. Всеки път,
когато изваждаха пълната кофа, въжето с мъка се навиваше. Водата в
кладенеца беше прозрачна, но слънчевите лъчи не стигаха никога до
дъното. Затова пък навсякъде, където те надничаха между камъните и
стените, растеше зелена тревица.

Долу в кладенеца живееше едно жабешко семейство. То беше
попаднало там съвсем случайно, след като старата земна жаба скочи
веднъж в кладенеца. Тя живееше и днес още. Зелените водни жаби,
които смятаха себе си за истински обитатели на кладенеца и можеха да
плуват във водата, признаха другите жаби за свои роднини и ги
нарекоха „кладенчеви гости“. Но гостите, както изглеждаше,
намислиха да останат тук завинаги. Те живееха твърде добре на дъното
между влажните камъни.

Веднъж старата баба жаба направи пътешествие. Тя седна в
кофата с водата и се изкачи с нея горе, но слънчевата светлина я
ослепи и очите я заболяха. За щастие тя сполучи да се измъкне от
кофата и — пляс! — скочи пак във водата, но три дена след това не
чувствуваше гърба си от болки. Разбира се, тя не можеше да разправи
много нещо за това, което беше видяла отвън, но знаеше, а туй знаеха и
всички останали жаби, че кладенецът съвсем не е целият свят. Все пак
старата жаба можеше да разкаже и друго нещо, но тя не обичаше да
отговаря на въпросите — затова и никой не я разпитваше много.

— У-у-у, колко е дебела и грозна! — говореха за нея младите
водни жабчета. — След време и децата й ще станат такива грозници.

— Може да станат! — казваше старата жаба. — Но затова пък в
главата на едно от тях, а може би и в моята собствена глава е скрит
скъпоценен камък!

Водните жабчета я слушаха и пулеха очички и понеже туй не им
се нравеше кривяха лицата си и се гмуркаха на дъното. А младите
земни жаби изпъваха от гордост задните си крачета, защото всяко от
тях се мислеше за притежателка на скъпоценния камък Сетне те седяха
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мирно край старата жаба и без да мърдат глави, питаха я какво нещо
скъпоценният камък и защо те трябва да се гордеят.

— Ах, да знаете само колко е хубав! — отвръщаше старата жаба.
— Тоя камък носи щастие на оногова, който го притежава, и буди
завист у другите. Повече не ме разпитвайте няма да ви отговоря!

— Сигурно скъпоценният камък не е у мен! — каза най-младата
от земните жаби. Тя беше толкова грозна, че по-грозна жаба от нея
нямаше. — Пък и защо ли ми е такава скъпоценност? Щом тя сърди
другите, каква радост мога да изпитвам аз? Не, аз искам само едно —
да се покатеря някога на върха на кладенеца и да видя какво има горе,
там трябва да е много хубаво.

— Я ти по-добре си стой на мястото! — рече старата жаба. —
Тук ти познаваш всички и знаеш какво имаш. Пази се от кофата, тя
може да те смаже. Ако ли пък попаднеш невредима в нея, тогава кой
знае дали ще се върнеш жива при нас. Не всеки може да пада тъй
добре като мен и да запази тялото и яйцата си.

— Квак! — въздъхна малката жаба също тъй, както ние, хората,
казваме „ах“!

Тя имаше такова силно желание да излезе от кладенеца и да се
полюбува на широкия свят! Как силно я привличаше зелената тревица
там горе!

И ето, на следната сутрин кофата спря случайно пред камъка, на
който седеше младата жаба. Тя не можа да се стърпи и — хоп! — скочи
вътре. Извадиха кофата и плиснаха водата.

— Тю, мръсна гад! — извика човекът, като видя жабата. —
Такова нещо никога не съм виждал! — и при тия думи той ритна тъй
силно нещастната жаба с дървената си обувка, че насмалко щеше да я
осакати. Жабата едва успя да се скрие във високата коприва, която
растеше край кладенеца. Тя се огледа наоколо и видя много стъбла
едно до друго, погледна нагоре към слънчевите лъчи, които осветяваха
листата и ги правеха прозрачни, и в тоя миг изпита същото чувство,
каквото ние, хората, изпитваме, когато попаднем неочаквано в някоя
гъста гора, където слънчевите лъчи проникват през клоните и листата.

— Тук е много по-хубаво, отколкото в кладенеца! Да, аз ще
остана завинаги тук — каза малката жаба. И наистина мина час, мина
още един, а тя продължаваше да лежи в копривата.
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„Какво ли има отсреща? — мислеше тя през това време. — Щом
съм дошла дотук, трябва да ида и по-нататък.“

И младата жаба заподскача бързо и излезе на големия път.
Слънцето я грееше, прахът я пудреше, а тя все вървеше и вървеше.

— Гледай ти, каква суша! — каза жабата. — Наистина, колко е
хубаво! Дори нещо ме гъделичка от удоволствие!

Тъй тя стигна до един ров, където растяха незабравки и
ливадничета. Над рова се издигаше жив плет от глогови и бъзови
храсти. Колко много цветя имаше тук! Ето, прехвръкна пеперудка и
жабата я помисли за цветче, което се е откъснало от стъблото си, за да
може да разглежда по-добре белия свят. Да, жабата разбираше много
добре това желание.

— Да можех да направя и аз такова пътешествие! — каза си
жабата. — Квак! Това би било чудесно!

Цели осем дена и осем нощи прекара тя в рова, без да чувствува
някаква липсата храна. Но на деветия ден жабата си помисли: „Време е
вече да вървя! Може да намеря и нещо по-хубаво! Може би ще срещна
някоя зелена жаба като мен или пък няколко водни жабчета!“

През последната нощ вятърът беше донесъл до ушите й жабешко
крякане. Тук наблизо живееха сигурно нейни роднини.

— Колко хубаво е да живееш, да се измъкнеш от кладенеца, да
лежиш в копривата, да пълзиш по прашния път и да се търкаляш във
влажния ров! Но по-нататък, по-нататък! Трябва да се намери някоя
жаба! Без това не може, природата не е достатъчна!

И жабата потегли отново на път. Тя излезе на полето и скоро
стигна до едно езеро, обрасло по краищата с висока тръстика. Тя скочи
в него.

— Тук е много влажно за вас! — извикаха няколко водни
жабчета. — Но заповядайте! Вие господин ли сте, или госпожица?
Впрочем това няма никакво значение за нас. Молим, заповядайте!

Вечерта водните жабчета поканиха малката жаба на семеен
концерт. Вие, разбира се, знаете какво е това семеен концерт: много
радост и много тънки гласчета. Угощение нямаше, но затова пък
питието беше предостатъчно — всичката вода на езерото.

— Сега ще продължа пътя си! — каза малката жаба. Тя се
стремеше все към по-хубавото.



228

Тя видя над себе си големите ясни звезди, видя и новата
месечина, видя и слънцето, което се издигаше все по-високо и по-
високо.

— Значи аз все пак се намирам в кладенец, само че по-голям.
Трябва да се изкача още по-виско! Нещо ме тегли, непрестанно ме
тегли към по-хубавото.

А когато настъпи пълнолуние, жабата си помисли за месечината:
„Няма ли да спуснат тая кофа, за да скоча в нея и да се издигна още по-
високо? Или може би слънцето е по-голяма кофа? Колко голямо и
лъчезарно е то! Ние всички бихме могли да се поберем в него. Трябва
да внимавам, за да не изпусна случая. О, колко е светло в главата ми!
Скъпоценният камък едва ли ще свети тъй силно. Аз и без това нямам
в главата си скъпоценен камък, пък и не бих искала да имам. Искам
само да се издигна още по-високо — към повече блясък и радост, —
да, това е вече съвсем друго нещо. Едновременно чувствувам и лекота,
и страх — предстои ми да направя една трудна стъпка и ще я направя.
И тъй, напред! Напред по пътя!“

И тя закрачи или — с други думи — започна да пълзи и скоро
излезе на един голям път, край който живееха хора. Тук имаше и
градини с цветя, и бостани със зеле. Жабата седна да си почине край
един бостан.

— Колко много същества има на тоя свят, които никога не съм
виждала! И колко голям и хубав е самият свят! Само че трябва да го
разгледам отблизо, а не да седя на едно място. И жабата се промъкна
вътре в бостана. — Колко е хубаво тук! Каква зеленина!

— Да, зная много добре това! — каза гъсеницата, която седеше
на едно зелево листо. — Моят лист е най-големият тук. Той закрива от
очите ми половината свят, но аз мога и без тая половина.

— Куд-куд-куд-кудяк! — чу се наблизо и след малко в бостана
влязоха няколко кокошки. Кокошката, която вървеше най-напред, се
случи далекогледа. Тя забеляза веднага гъсеницата върху къдравия
лист и я клъвна. Гъсеницата падна на земята и започна да се гърчи и
извива. Кокошката я погледна най-напред с едното око, сетне с другото
— тя никак не можеше да разбере какво означават тия гърчения.

— Да, тя не се гърчи от добра воля! — реши тя най-сетне и дигна
главата си, за да клъвне още веднъж гъсеницата. Но в тоя миг жабата
се изплаши толкова много, че изскочи под самия нос на кокошката.
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— Ах, тя имала и съюзници! Къш, гадино проклета! — рече
кокошката и си обърна гърба. — Не заслужава да си отварям устата за
такова зелено червейче. Може дори и на гърлото ми да загорчи!

Останалите кокошки бяха на същото мнение и всички излязоха
от бостана.

— Слава богу, изплъзнах се! — каза гъсеницата. — Ето какво
значи да не губиш присъствие на духа. Но сега ми остава най-
трудното: да се кача отново на моето зелево листо.

— Къде е то?
Тогава малката жаба се приближи до нея, за да й помогне. Тя се

радваше, че с грозотата си бе пропъдила кокошките.
— Какво искате да кажете? — попита гъсеницата. — Аз сама се

спасих от опасността. У-у-у не мога да ви гледам? Оставете ме, моля
ви се, на спокойствие! Гледай ти, значи аз не мога да бъда спокойна
дори в собствената си къща! Да, ето зелето, ето и моя лист. Чакай само
да се изкача горе.

— Да, по-нагоре! — каза малката жаба. — По-високо! И тя
чувствува също като мен, само че сега не е разположена — изплашила
се е малко. Всички ние се стремим да се издигнем нагоре! — и жабата
дигна главата си съвсем високо.

Върху покрива на селската къщичка отсреща стоеше един
щъркел. Той тракаше с клюна си, тракаше и щъркелицата.

„Колко високо живеят те! — помисли си жабата. — Да мога да се
изкача там!“

В къщичката живееха двама млади студенти. Единият беше поет,
другият естественик. Единият възпяваше радостно всяко прекрасно
нещо — така, както то се отразяваше в сърцето му, възпяваше го в
къси, ясни и звучни стихове. Другият се стремеше да проникне в
самата същина на нещата, гледаше на всяко същество като на
аритметическа задача, пресмяташе, умножаваше, искаше да узнае
всички предмети както от външната, така и от вътрешната им страна и
говореше за тях само с разсъдъка си. Той беше надарен с ясен ум и
говореше за всичко с голямо увлечение. И двамата бяха добри и весели
младежи.

— Ето една чудесна земна жаба! Прекрасен екземпляр! — каза
естественикът. — Трябва да я сложа в спирт!
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— Че ти имаш вече две! — отвърна студентът. — Остави я да се
радва на живота.

— Но виж я колко е грозна! — рече първият.
— Ех, да беше скрит вглавата й скъпоценният камък, аз сам бих

ти помогнал да й разпорим търбуха! — каза поетът.
— Скъпоценен камък ли? — повтораестественикът. — Вижда се,

че много разбираш от естествена история!
— А нима не е хубаво онова народно поверие, което разправя, че

в главата на жабата — най-отвратителното животно — се крие често
най-скъпоценният камък? Нима туй също не се случва и с хората?
Какъв скъпоценен камък притежаваше например Езоп? Ами Сократ?

Жабата не можа да чуе по-нататъшния разговор, но и това, което
чу, тя разбра само наполовина. Двамата приятели отминаха и тя се
спаси от опасността да попадне в спирта.

„И те говореха за скъпоценния камък! — помисли си жабата. —
Добре, че го няма! Той щеше да ми причини доста неприятности.“

В тоя миг откъм покрива на селската къщичка се чу тракане.
Старият щъркел държеше реч, а неговото семейство гледаше накриво
двамата студенти, които се разхождаха из бостана.

— Човекът е най-горделивото същество! — разправяше
щъркелът. — Чуйте ги само как са се разбъбрали! Те не могат дори да
тракат, а пък се гордеят с езика си! Няма що да се каже, хубав е тоя
език, който след еднодневно пътуване става вече неразбираем! А ние
се разбираме във всички кътчета на земята — и в Далечния север, и в
Египет. Да, светът би могъл да съществува и без хората. Във всеки
случай ние не чувствуваме никаква нужда от тях. Нам са нужни само
жабчета и дъждовни червеи!

„Ето, туй се казва реч! — помисли си малката жаба. — Колко
величествен е той и колко високо стои! Досега аз никога не съм
виждала на такава висота! Ах, как хубаво плува!“ — извика тя, когато
щъркелът размаха криле и полетя във въздуха.

А щъркелицата продължаваше да разказва на децата си за
Египет, за Нил и за чудната тамошна тиня. За малката жаба тия разкази
бяха съвсем нови и увлекателни.

— Трябва и аз да отида в Египет! — каза тя. — Да иска само
щъркелът или някое от децата му да ме вземе със себе си! Все и аз ще
им се отплатя с нещо. Да, аз ще попадна непременно в Египет, на мен
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винаги ми върви. Наистина тоя вечен стремеж напред, насладата, която
той ми доставя — всичко туй е много по-хубаво от всякакъв
скъпоценен камък в главата ми!

Жабата не знаеше, че тъкмо тоя вечен стремеж беше
скъпоценният камък, който светеше в нейната глава.

В същия миг щъркелът връхлетя върху нея. Той видя жабата в
тревата и я сграбчи не особено нежно с клюна си. Клюнът се затвори,
вятърът засвири в ушите на жабата — туй беше твърде неприятно, но
затова пък тя хвърчеше нагоре, към Египет!… И при тая мисъл очите
на жабата светнаха и от тях сякаш отхвръкна искра.

— Квак! Ах!
Жабата умря, тялото й стана на малки късчета. Но къде отиде

искрата от очите й? Слънчевият лъч я улови, слънчевият лъч отнесе
скъпоценния камък от главата на жабата. Къде?

Не питай за това естественика — попитай по-добре поета. Той
ще ти го разправи като приказка и в тая приказка ще вземат участие и
гъсеницата, и щъркеловото семейство. Представи си: гъсеницата се
преобръща в какавида и от нея изхвръква чудно хубава пеперуда!
Щъркеловото семейство отлита през планини и морета в далечната
Африка, а сетне се връща по най-късия път пак в същата страна, на
същия покрив. Да, това звучи почти невероятно и все пак е истина.
Можеш да попиташ дори естественика — и той ще ти каже същото.
Пък и ти сам го знаеш, защото си го виждал със собствените си очи.

А скъпоценният камък от главата на жабата?
Търси го в слънцето! Погледни го, ако можеш!
Но блясъкът на слънцето е ослепителен. Ние още нямаме такива

очи, които биха могли да видят всичката хубост на света, ала един ден
ще ги имаме и туй ще бъде най-вълшебната приказка, защото в нея ще
участвуваме и самите ние.
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ГЛУПАВИЯТ ХАНС

На края на едно царство, далеч от големия път, се намираше стар
чифлик. В него живееше стар чифликчия, а чифликчията имаше двама
сина, които се смятаха за много умни. Намислиха те да се оженят за
царската дъщеря, защото тя беше разгласила навсякъде, че ще се
омъжи за оногова, който най-добре от всички умее да приказва с нея.
Цяла седмица се готвиха синовете на чифликчията за изпитанието.
Повече време не им дадоха, ала и то бе напълно достатъчно, защото и
двамата притежаваха предварителни знания, а туй, както е известно, е
много полезно. Единият брат знаеше наизуст целия латински речник и
местния всекидневен вестник за цели три години, и то тъй добре, че
можеше да разкаже всичко, в какъвто искате ред — и от началото, и от
края. Другият пък беше изучил всички наредби на занаятчийските
дружества и знаеше наизуст всичко, що трябваше да знае един
занаятчийски старейшина. Поради това той беше убеден, че може да
разсъждава по всеки държавен въпрос и дори да дава скъпоценни
съвети. Освен туй втория брат знаеше още нещо: той умееше да
украсява презрамки с рози и с разни други цветя, защото беше много
ловък и сръчен.

— Царската дъщеря ще се омъжи за мен! — каза всеки от тях,
като тръгнаха към палата.

Бащата подари и на двамата по един хубав кон. Тоя, който знаеш
наизуст латинския речник и местния вестник, получи вран кон, а
познавачът на занаятчийските наредби и майстор на презрамките —
бял. След това и двамата намазаха езиците си с рибено масло, за да
приказват по-хубаво.

Всички слуги от къщи наизскачаха на двора да видят как ще
седнат братята на конете. Между тях случайно се изтърси и третият
брат. Старият чифликчия всъщност имаше не двама, а трима синове, но
последният не влизаше в сметката, защото не беше тъй учен както
другите. Затуй и всички го наричаха глупавия Ханс.
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— Е-хе! — извика глупавият Ханс. — Да не ходите някъде на
гости? Какво сте се наконтили такива?

— Отиваме в палата да спечелим с езика си ръката на царската
дъщеря. Мигар ти не чу какво разгласиха из цялата страна?

И те му разправиха каква е работата.
— Тъй ли? Дявол да го вземе, и аз ще дойда с вас! — извика

Ханс. Ала братята само се изсмяха и потеглиха на път.
— Татенце! Татенце! — закрещя глупавият Ханс. — Дай и на

мене кон! Ех, как ми се прииска да се оженя! Ако царската дъщеря ме
вземе — добре, ако пък не ме вземе — тогава аз ще я взема. Тъй или
иначе, тя ще бъде моя…

— Не дрънкай глупости! — рече старият чифликчия. — На тебе
кон няма да дам. Ти не само че нищо не знаеш, ами и човешки не
можеш да приказваш. Виж, братята ти са друго нещо. Те няма да се
посрамят.

— Добре — каза Ханс. — Щом не ми даваш кон, с козел ще
отида. Козелът е мой собствен, той ще ме заведе в палата.

Речено — сторено. Седна Ханс на гърба на козела, удари го с
петите си в хълбоците и се понесе като вятър из големия път.

— Ей! Хоп! Ето ме! — крещеше той и пееше с всичка сила.
А братята се движеха бавно напред. Те не говореха нито дума и

мислеха непрестанно с какво да учудят царската дъщеря.
— Хей! — извика глупавият Ханс. — Ето ме! Я вижте какво

намерих из пътя! — И той им показа една умряла врана.
— Глупак! — казаха братята. — За какво ти е?
— Враната ли? Ще я подаря на царската дъщеря.
— Ех, че си умник! Добре, добре, подари й я — рекоха братята и

отминаха със смях нататък.
— Ей! Хоп! Ето ме! — викаше им отдалеч Ханс. — Вижте какво

намерих сега. Такова нещо не се намира всеки ден.
Братята се върнаха назад, за да видят намереното.
— Ах, ти, глупако! Та това е стар дървен налъм, и то без каишка.

Да не искаш да подариш и него на царската дъщеря?
— Разбира се, ще го подаря! — отвърна Ханс.
Братята се изсмяха и продължиха пътя си. Те бяха отишли вече

твърде далеч, когато чуха отново тропот зад гърба си. Гонеше ги
глупавият Ханс.
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— Ей! Хоп! Ето ме! — викаше той с всичка сила. — Пак намерих
нещо! Колко съм щастлив!

— Е, какво намери? — попитаха братята.
— Ах, то е тъй хубаво, че не може да се опише с думи! —

отвърна глупавият Ханс. — Ех, че ще се зарадва царската дъщеря.
— Тю! — извикаха братята. — Та туй е кал, най-обикновена кал,

от някоя локва!
— Кал, разбира се! — рече глупавият Ханс. — Чудесна кал,

отлично качество! Я как тече през пръстите! — И той натъпка целия,
си джоб с кал.

Но братята не искаха да го слушат повече. Те удариха конете си и
препуснаха тъй силно, че от копитата захвърчаха искри. Затова те
стигнаха при градските врати цял час преди Ханс.

Тук, пред вратите, всички получаваха номера, за да се пази ред.
Сетне се нареждаха по шестима, ала тъй близко един до друг, че не
можеха да мръднат дори с ръка. Туй беше умно измислено, защото
иначе всички щяха да си извадят очите, задето единият стои пред
другия.

Народът се тълпеше около царския палат. Неколцина сполучаха
да се промъкнат до самите прозорци. Всички искаха да видят как
царската дъщеря ще приема тия, които искаха да се женят за нея.

Ала щом някой от момците влезеше в залата, езикът му сякаш се
схващаше и той почваше да бъбре несвързано.

— Не го харесвам! — казваше царкинята. — Да си върви!
Най-сетне дойде ред и на оня от братята, който знаеше наизуст

целия речник. Ала сега всички думи сякаш изскочиха из главата му.
Подът беше гладък и бляскав, а таванът бе направен от чисто
огледално стъкло, така че той видя себе си с главата надолу и с краката
нагоре. При всеки прозорец стояха по трима писари и по един главен
писар, които записваха всичко, що се говореше, за да го отпечатат
веднага във вестника и да продават из всички кръстопътища по три
пари единия вестник. Как да не се уплаши човек! Отгоре на туй и
печката беше нагорещена до разтопяване.

— Колко е топло тук! — рече братът.
— Да, моят баща пече днес млади петли! — отвърна царската

дъщеря.
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— Ме-е! — извика братът и лицето му стана като на овен. За
такъв разговор той не беше никак подготвен, а все пак трябваше да
каже нещо, и то — остроумно.

— Не го харесвам! — каза царската дъщеря. — Да си върви! И го
изгониха навън.

Влезе вторият брат.
— Колко е топло тук! — рече той.
— Да, топло е! Ние печем днес млади петли! — отвърна царската

дъщеря.
— Т-т-т-т! — заекна той. И всички писари записаха: Т-т-т-т!
— Не го харесвам, да си върви! — каза царската дъщеря.
Тогава дойде глупавият Ханс. Той влезе право в залата с козела

си.
— Ех, че е топло тук! — извика той.
— Да, топло е! Аз пека млади петли! — отвърна царската

дъщеря.
— Е-хе, чудесно! — каза глупавият Ханс. — Значи и аз ще мога

да си опека тук враната?
— Моля! — каза царската дъщеря. — Само има ли в какво да я

опечете? Аз нямам нито гърне, нито тенджерка.
— Ще намерим! — отвърна глупавият Ханс. — Ето, аз имам

тенджерка, и то без дръжка.
И той извади из джоба си стария дървен налъм и сложи враната

върху него.
— Ех, че хубаво ядене ще имаме! — рече царската дъщеря. —

Само отде ще намерим сос?
— И сос ще се намери! — каза глупавият Ханс. — Аз имам

толкова много сос, че спокойно мога да излея половината от него. — И
той извади из джеба си малко кал.

— Туй ми харесва! — каза царската дъщеря. — Ти умееш да
отговаряш и затова аз ще се омъжа за теб. Ала знаеш ли, че всяка дума,
която ние казваме сега, се записва и утре ще бъде напечатана във
вестника? Я виж, при всеки прозорец стоят по трима писари и по един
писар. Старият главен писар е най-лош от всички, защото нищо не
разбира.

Тя каза това само за да изплаши Ханс и всички писари зацвилиха
от удоволствие и капнаха на пода по една мастилена капка.
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— А, ето кой бил тука, господа! И тъй, аз ще дам на главния
писар най-хубавото, което имам!

И при тия думи той обърна джоба си и хвърли в лицето на писаря
всичката останала кал.

— Виж колко е сръчен! — рече царската дъщеря. — Аз не бих
могла да направя такова нещо, но след време навярно ще се науча!

И глупавият Ханс стана цар, взе си жена и корона и седна на
престола.

Цялата тая история ние научихме от вестника на главния писар,
когато той излезе от печатницата и беше още съвсем мокър. Ала на
вестниците човек, разбира се, не винаги може да се вярва!
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МЕДНИЯТ ГЛИГАН

В град Флоренция, недалеч от „Пиаца дел Грандука“, има малка
уличка. Наричат я, струва ми се, „Порта Роза“. Тук, около овощарския
пазар, се намира един глиган, майсторски направен от мед. Светла и
бистра струя вода се лее от устата на животното. Самият глиган е
станал от времето зеленикавочервен, само муцуната му блести като
полирана. И наистина тя е излъскана от стотиците деца и просяци,
които я прегръщат и я докосват с уста, за да утолят жаждата си. Когато
някое полуголо хлапе прегърне прекрасното животно и притисне
удтица о блестящата му муцуна — тогава гледката е наистина чудесна.

Всеки, който отиде във Флоренция, ще намери лесно това място.
Трябва само да запита първия срещнат просяк де се намира „Медният
глиган“ — и веднага ще му го посочат.

Беше късна зимна вечер. Всички планини наоколо бяха покрити
със сняг и на небето светеше месечина. А лунната нощ в Италия е по-
светла, отколкото мрачният зимен ден на север — дори много по-
светла. Небето тук сякаш сияе и ви издига нагоре, когато на север
неговият оловен и студен покрив ви притиска о влажната земя.

В градината на великия херцог, дето и зиме цъфтят хиляди рози,
едно малко дрипаво момче прекара целия ден под сянката на белите
ели. Хубаво, засмяно и в същото време измъчено, това дете сякаш беше
живият образ на самата Италия. Гладът и жаждата го измъчваха, но
никой не му даваше милостиня, а когато мръкна и стана време да
затворят вратите, пазачът го изгони навън. Дълго стоя то на моста над
Арно и гледаше замислено звездите, които блещукаха във водата под
великолепния мраморен мост „Света Троица“.

После момчето закрачи бавно към медния глиган и като
коленичи пред него, прегърна го, допря устни до блестящата му
муцуна и загълта жадно вода. Наблизо се търкаляха няколко кестена и
листа от салата — те послужиха на момчето за вечеря. На улицата
освен него нямаше жива душа. Тук бедното момче беше пълен
господар. То седна спокойно върху гърба на глигана, наведе се напред
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така, че къдравата му главица се допря до главата на животното, и в
същия миг заспа.

Настъпи полунощ. Медният глиган се раздвижи и момчето чу
ясно как той каза:

— Дръж се здраво, сега ще побягна!
И глиганът наистина започна да тича. Най-напред те профучаха

по „Пиаца дел Грандука“ и бронзовият кон под статуята на херцога
зацвили силно, пъстрите гербове върху старото кметство светнаха, а
Давид, изваян от Микеланджело, размаха прашката си. Навсякъде се
събуждаше някакъв странен живот. Бронзовите статуи, които
изобразяваха Персей и отвличането на сабинянките, сякаш оживяха.
Вик на смъртен ужас се изтръгна из устата на една статуя и огласи
площада.

Медният глиган спря пред една аркада, дето по време на
карнавала се събираше цялото знатно общество.

— Дръж се здраво — извика глиганът, — дръж се здраво, сега ще
се изкачим по стълбата!

Момчето не можеше да промълви нито дума, то трепереше от
страх и радост.

Те влязоха в една дълга галерия. И по-рано момчето бе идвало
тук. Стените на галерията бяха украсени с картини. Навсякъде се
виждаха статуи и бюстове, осветени тъй силно, като че навън беше
ясен ден. Но най-великолепно бе това, което те видяха в една от
съседните зали. Момчето помнеше, че тук се намират най-големите
чудеса, но в тая нощ всичко наоколо сияеше с някакъв особен блясък.

Момчето изглеждаше ослепено от тоя блясък. Стените светеха с
различни багри, всичко беше изпълнено с живот и движение. Богинята
на красотата — Венера — бе изобразена тук в два образа: статуята на
Медицейската Венера и една великолепна картина — Тициановата
Венера. И двете Венери бяха чудни хубавици: върху облите им рамене
падаха разкошни къдрици, а в тъмните им очи блещукаше огън.

Какъв блясък, каква красота във всяка зала! Момчето разгледа
всичко, защото медният глиган вървеше бавно напред. Картините се
сменяха, но една от тях се запечата дълбоко в душата на малкото
момче — най-вече с веселите и щастливи деца, които бяха изобразени
на нея.
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Мнозина навярно минават равнодушно край тая картина, а
всъщност тя крие в себе си цяло богатство от поезия. Тя представя
слизането на Христа в ада. Около Исус стоят не осъдените на мъчение
грешници, а езичниците. Тая картина е нарисувал флорентинецът
Анджиоло Бронзино. Най-хубавото тук са детските лица.

Бедното момче разглежда най-дълго тая картина. Медният глиган
стоеше неподвижно пред нея. Чу се лека въздишка. Отде идеше тя —
от картината или от гърдите на животното? Момчето простря ръце към
усмихнатите деца. Но в тоя миг глиганът го отнесе нататък през
отворените врати.

— Благодаря ти — каза момчето и помилва медния глиган, който
слизаше вече по стълбата.

— И аз ти благодаря — отвърна глиганът. — Аз ти помогнах, но
и ти помогна на мен, защото аз мога да се движа само когато на гърба
ми седи невинно дете. Не слизай от гърба ми, защото ще стана пак тъй
неподвижен, както ме виждаш денем на „Порта Роза“.

— Няма да те оставя, миличък глигане — рече момчето и те се
понесоха отново по улиците на Флоренция, право на площада пред
черквата „Санта Кроче“.

Страничните черковни двери бързо се разтвориха. Светлината от
горящите пред олтара свещи изпълни цялата черква и озари пустия
площад.

Чудна светлина струеше от една гробница в левия страничен
олтар, дето хиляди трепкащи звезди образуваха сякаш сияние. Върху
паметника имаше герб; червена като пламък стълба на синьо поле —
това беше гробницата на Галилей. Паметникът е прост, но червената
стълба на синьо поле има дълбоко значение. Тя е огнената стълба на
знанието. Всички про ро ци на духа са се изкачвали по нея.

Край десния олтар на черквата от всяка статуя върху богати
гробници лъхаше сякаш живот. Ето тук стои Микеланджело, там —
Данте, с лавров венец на главата. Алфиери, Макиавели — рамо до
рамо почиват тук все велики хора, гордостта на Италия. Тая черква,
макар и по-малка, е много по-хубава от мраморната катедрала на
Флоренция.

На момчето се струваше, като че мраморните одежди се движат,
като че грамадните фигури издигат високо глави и под звуците на
песни и музики гледат осветения олтар, дето деца в бели дрехи
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размахват димящи кадилници. Силно благоухание изпълняше черквата
и се носеше чак до самия площад.

Момчето протегна ръце към сиянието, но в тая минута медният
глиган отмина нататък. Бедното дете трябваше да се държи здраво за
него. Вятърът свиреше в ушите му, то чу как черковните двери
скръцнаха и се затвориха и в същия миг момчето сякаш загуби
съзнание, усети леден студ и отвори очи. Беше вече сутрин. Момчето
продължаваше да лежи на гърба на глигана, макар и стъпило с един
крак на земята, а глиганът си стоеше, както винаги, на старото място
— в уличката „Порта Роза“.

Смъртен страх обхвана детето при мисълта за оная жена, която
то наричаше своя майка. Вечерта тя го бе изпратила да проси
милостиня, но то не получи нищо и се измъчваше от глад и жажда.
Още веднъж прегърна то медния глиган, целуна го по муцуната, кимна
му с глава и се запъти бавно по една от най-тесните улици, дето с мъка
можеше да мине натоварено магаре. Една широка врата обкована с
желязо, беше наполовина отворена. Момчето мина през нея, изкачи се
по каменната стълба с мръсни стени и с въже вместо перила и влезе в
една открита галерия, дето бяха прострени разни дрипи. Оттук друга
стълба водеше към двора, от чийто кладенец бяха прекарани дебели
железни въжета към всички етажи на къщата; по въжетата се
клатушкаха ведра с вода, кладенецът скърцаше, водата от накачените
съдове се плискаше на двора. Момчето тръгна отново нагоре по
каменната полуразрушена стълба. Двама моряци изтичаха весело
надолу и едва не го събориха. Зад тях се показа не много млада, но още
красива жена с разкошни черни коси.

— Е, какво донесе? — попита тя момчето.
— Не се сърди! — молеше я то. — Нищо не можах да получа!
И детето се хвана за роклята на майка си, като че искаше да я

целуне.
Те влязоха в една стая, която аз не ще описвам. Ще кажа само, че

в тая стая имаше глинен мангал с разгорени въглища. Жената се
приближи до мангала и започна да си грее ръцете, а момчето блъсна с
лакът.

— Ти сигурно имаш пари! — извика тя.
Детето заплака. Тя го блъсна повторно и то заплака още по-

силно.
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— Ще млъкнеш ли? Или ще ти счупя главата! — И жената
замахна с мангала, който държеше. Момчето се наведе с вик към
земята. Но в тоя миг в стаята влезе съседката, която държеше в ръцете
си също такъв глинен мангал.

— Феличита, какво правиш с детето? — рече съседката.
— Детето е мое! — извика Феличита. — Аз мога да го убия, ако

искам, а заедно с него и теб, Жанина — и тя замахна отново с мангала.
За да се запази, съседката също издигна своя мангал и двете гърнета се
чукнаха тъй силно едно о друго, че из цялата стая се посипаха парчета
глина, въглени и пепел.

В същата минута момчето изскочи из вратата, изтича през двора
и побягна с всичка сила по улицата. Бедното дете спря чак при оная
черква, чиито широки двери се отвориха за него предишната нощ. То
влезе вътре. Всичко там блестеше и сияеше, както миналата вечер.
Момчето падна на колене пред първия паметник отдясно — това беше
гробницата на Микеланджело — и горчиво заплака. Никой не му
обърна внимание — черковната служба беше свършила, хората влизаха
и излизаха. Само един възрастен човек се спря за малко, погледна
момчето и после отмина, както всички други.

Глад и жажда измъчваха детето. Съвсем отпаднало, то се сгуши в
ъгъла между мраморните паметници и заспа. Настъпи вечерта. Беше
вече тъмно. Изведнъж някой го дръпна за ръката. Момчето скочи —
пред него стоеше същият възрастен човек, който го погледна сутринта.

— Болен ли си? Де живееш? Мигар ти прекара тук целия ден? —
С такива въпроси го обсипа старецът. Момчето отговаряше охотно и
човекът го поведе към малката си къщица, която се намираше на една
от близките улици. Те влязоха в една работилница. Жената на стареца
седеше и шиеше. Едно малко бяло кученце, което бе остригано тъй
ниско, че се виждаше розовата му кожа, скочи на масата и започна да
прави пред момчето разни дяволии.

— Невинните души веднага се сближават — каза ръкавичарката
и помилва кученцето и детето.

Добрите хора дадоха веднага храна и вода на момчето и казаха,
че то може да пренощува у тях, а утре чичо Джузепе — тъй наричаха
ръкавичаря — щял да поговори с майка му. После те го сложиха на
един корав одър, но на детето, което спеше обикновено на гола земя,
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тоя одър се стори като същинско царско легло. Момчето сладко заспа и
в съня си все виждаше великолепните картини и медния глиган.

На сутринта чичо Джузепе излезе от къщи. Бедното дете беше
много натъжено. То знаеше, че старецът е излязъл за да го върне при
майка му. То целуна игривото кученце, а ръкавичарката ги гледаше
ласкаво и им кимаше с глава.

С какъв отговор се върна чичо Джузепе? Той дълго разговаря с
жена си, а тя все клатеше глава и милваше момчето.

— Добро дете е то — каза тя, — от него ще излезе също такъв
славен ръкавичар, какъвто беше и ти. Виж го само какви тънки и
гъвкави пръсти има. Сякаш самата мадона го е определила да стане
ръкавичар.

Момчето остана у чичо Джузепе. Жената го учеше да шие. То
сладко се хранеше, сладко спеше, развесели се и започна да дразни
Беллисима — тъй наричаха малкото бяло кученце. Домакинята му се
заканваше с пръст, бранеше кученцето и веднъж дори се разсърди.
Това наскърби момчето. То седеше замислено в стаичката си, чийто
прозорец гледаше към улицата, дето се сушеха кожи. Пред прозореца
имаше дебела желязна решетка. Детето не можеше да заспи, медният
глиган не излизаше от главата му! Изведнъж то чу отвън: чук, чук! Без
съмнение чукаше глиганът. Момчето се спусна към прозореца, но не
видя нищо. Глигана вече го нямаше.

— Помогни на господина и му пренеси сандъчето с боите! —
каза на следната утрин ръкавичарката, когато край къщата й мина
младият съсед художник, който носеше кутия с бои и голямо платно за
рисуване.

Момчето взе сандъчето и тръгна след художника. Те отидоха в
картинната галерия и се изкачиха по същата стълба, по която детето
мина в оная паметна нощ върху гърба на глигана. То позна статуите и
картините, прекрасната Венера от мрамор и другата, която бе
нарисувана с бои.

Ето, те се спряха пред картината на Бронзино — пред същата
картина, на която бяха изобразени Христос и децата. Бедното момче
също се усмихна — за него тук беше истински рай.

— Можеш да си отидеш у дома — каза художникът, като седна
да рисува.
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— Не мога ли да погледам как рисувате? — попита момчето. —
Много ми се иска да видя как ще пренесете картината върху това бяло
платно.

— Но сега аз няма да рисувам с бои — отвърна художникът и взе
парче въглен. Ръката му се задвижи бързо по платното, очите му се
заглеждаха от време на време в голямата картина и скоро, макар че
очертанията бяха едва забележими, фигурата на Христос изпъкна
върху платното точно такава, каквато бе нарисувана на картината.

— Върви си сега у дома — каза художникът и момчето си отиде
мълчешком в къщи, седна пред масата и започна да шие ръкавици.

Но през целия ден мисълта му се носеше из картинната галерия.
Затова то постоянно си убождаше пръста с иглата, правеше грешки,
ала не закачаше Беллисима. Когато настъпи вечерта, малкият
ръкавичар се измъкна тихичко през разтворената врата и излезе на
улицата. Навън беше студено, но звездите блещукаха ярко и весело.
Момчето изтича по пустата улица и се намери скоро при медния
глиган. То се наведе, целуна го силно по лъскавата муцуна и се
покатери на гърба му.

— Миличък глигане — каза то, — колко ми беше мъчно за теб!
Тая нощ ние трябва да се разходим!

Но медният глиган стоеше неподвижно, както по-рано, и из
устата му се лееше студена струя вода. Изведнъж някой дръпна
момчето за крака. То се огледа наоколо — беше Беллисима, малката,
ниско остригана Беллисима. Тя лаеше силно, като че искаше да каже:
„Виждаш ли, и аз дойдох! Защо си седнал тук?“ Дори самият дявол не
би могъл да изплаши тъй силно детето, както това малко кученце.
Беллисима на улицата! И при това необлечена. Какво ще стане сега?
Зиме кученцето излизаше на улицата в овчо кожухче, което беше
скроено и ушито точно за него. Кожухчето се завързваше с червена
панделка под шията и под корема. В тая дреха кученцето приличаше
на същинска козичка. И изведнъж Беллисима се намери сама и гола на
улицата — какво ще стане сега? Всички мечти на момчето се пръснаха
мигом. То целуна медния глиган и взе Беллисима на ръце! Кученцето
трепереше от студ и детето побягна с всичка сила към къщи.

— Какво носиш? — извикаха му двама стражари. — Отде си
откраднал това хубаво кученце? — попитаха го те и взеха Беллисима
от ръцете му.
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— Дайте ми го, моля ви се, дайте ми го? — молеше се момчето
със сълзи на очи.

— Ако ти не си го откраднал кажи в къщи да дойдат за него в
участъка — рекоха стражарите и отминаха нататък.

Момчето не знаеше дали да се хвърли веднага в Арно или да се
върне у дома и да разкаже всичко. „Ще ме пребият от бой — мислеше
си то. — Нищо, нека ме пребият, аз искам да умра.“ И то тръгна към
къщи.

Уличната врата беше вече затворена. Момчето взе от земята един
камък и захлопа с него по вратата.

— Кой е там? — обади се някакъв глас отвътре.
— Аз съм — викаше момчето. — Беллисима се загуби. Отворете

вратата и ме убийте!
Дигна се страшна олелия. Най-много от всички се изплаши

ръкавичарката. Тя погледна веднага към стената, дето обикновено
висеше дрешката на кученцето. Кожухчето си стоеше на мястото.

— Беллисима в участъка! — пищеше ужасена тя. — Ах, ти лошо
момче! Ти ли я подмами да тръгне с теб? Боже мой, тя сигурно ще
измръзне! Такова нежно същество между ония груби стражари!

Веднага изпратиха чичо Джузепе в участъка. Ръкавичарката
ахкаше и викаше, момчето плачеше. Събраха се всички съседи, дойде
и художникът. Той взе детето на колене, разпита го какво се е случило
и узна цялата история за медния глиган и за картинната галерия —
история, която му се стори малко странна и неясна. Художникът утеши
момчето, опита се да успокои и домакинята, но тя не преставаше да се
вайка дотогава, докато старецът не се завърна с Беллисима. Ех, каква
радост беше! Художникът помилва още веднъж детето и му подари
много картинки.

Тия картинки бяха много хубави. Какви смешни глави бяха
изрисувани по тях! Тук беше и самият меден глиган, също като жьа.

Значи тоя, който умее да рисува с молив и с бои, може да събере
около себе си целия свят…

На следния ден през свободното време момчето взе молив и на
бялата страна на една картина се опита да нарисува медния глиган.
Удаде му се. Наистина рисунката излезе малко крива и полегата,
единият край беше по-дебел, а другият по-тънък, но все пак човек
можеше да се досети какво е нарисувано.
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Момчето тържествуваше. То забеляза, че моливът не го слуша и
не се движи, както трябва, но на следния ден редом с първия меден
глиган стоеше друг, сто пъти по-хубав, а третият глиган вече беше
толкова хубав, че всеки можеше да го познае от пръв поглед.

Затова пък шиенето на ръкавиците вървеше зле, поръчките от
града се изпълняваха бавно. Медният глиган научи момчето, че на
хартия могат да се изобразяват всякакви картинки и че градът
Флоренция е същински албум. На всяка крачка човек среща неща,
които просто молят да ги изпишеш на картинка.

На площада „Света Троица“ се издига висока права колона, а
върху нея стои богинята на правосъдието със завързани очи и с везни в
ръце. Скоро и тя бе нарисувана на хартия и я нарисува не друг, а
малкият ученик ръкавичар. Сбирката от рисунки бързо растеше, ала
това бяха само изображения на неодушевени предмети. Но ето че
веднъж пред малкия художник започна да подскача Беллисима.

— Стой, Беллисима, стой мирно — каза той, — ако искаш и ти да
влезеш в моята картинна галерия. Ще видиш колко хубаво ще те
нарисувам!

Но Беллисима не искаше да стои мирно, та затова трябваше да се
върже за главата и опашката. Тя лаеше и скачаше и въжето трябваше да
се стегне още по-здраво. В тая минута се показа ръкавичарката.

— Ах, ти, безбожно момче! — извика тя. — Бедното животно.
И старата ръкавичарка блъсна момчето и го изгони като

„неблагодарник“ от къщи, после зацелува със сълзи на очи своята
ненагледна и полузадушена Беллисима.

В същото време на стълбата се появи съседът художник. И оттук
именно нашата история прави завой.

 
През 1834 година във Флорентинската художествена академия

имаше изложба. Две картини, окачени една до друга, привличаха
постоянно многобройни зрители. По-малката от тях представляваше
весело момче, което седи на столче и рисува бяло, ниско остригано
кученце. Личи си, че кученцето не иска да стои мирно и затова е
вързано здраво за главата и опашката. В тая картина имаше толкова
много живот, че никой не можеше да мине край нея, без да й се
полюбува. Разказваха, че художникът е млад флорентинец, че още като
дете той бил намерен на улицата от един стар ръкавичар и бил самоук
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в рисуването. Един знаменит живописец открил случайно тоя талант
точно в минутата, когато пъдели момчето от къщата на ръкавичаря за
туй, че то завързало модела си — любимото на господарката куче.

Ученикът на ръкавичаря бе станал велик художник. Това
доказваха неговите картини особено оная, която беше по-голяма.
Върху нея имаше всичко на всичко само една фигура — прекрасно, но
облечено в дрипи момче, което спеше на улицата. То седеше сгушено
до медния глиган в уличката „Порта Роза“. Всички посетители на
изложбата знаеха това място. Ръцете на момчето бяха отпуснати върху
главата на глигана. То спеше дълбоко.

Тая чудна картина бе поставена в голяма позлатена рамка, а на
един от ъглите на рамката висеше лавров венец.

Но между зелените листа на венеца се извиваше черна панделка,
от която се спущаш до земята дълъг чер креп: младият художник беше
умрял преди няколко дни.
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