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Имало някога, има и сега един писател, който пишел, пише и
сега чудесни приказки.

Но как се пишат приказки?
Кой знае?
Те, приказките, нищичко за себе си не казват.
Ала веднъж за тях отворили дума двете помощнички на писателя

— Лампата и Свещта. Разбъбрали се там, на масата, край ръкописите,
край старата изсъхнала мастилница — нали сега се пише с химикалки.
Лампата била разкошна — с абажур от пергамент, с ресни от
варакосана прежда. Свещта била по-скромна, даже най-обикновена —
в прост керамичен свещник. Та… подхванали те разговор за
приказките.

Но разговор ли е това?
Това е приказка за приказките.
 
Лампата, която заливала работния кът на писателя с мека

светлина, повикала изгасената свещ.
— Свещице! Свещице!
Но Свещта не се отзовала.
— Ти глуха ли си? Не ме ли чуваш? Или си правиш оглушки?
Лампата поклатила с достойнство ресните на своя разкошен

абажур.
— Ох — като насън изохкала Свещта.
— Какво ти е? — подхванала я Лампата. — Ти пак си плакала

нощес.
— Да, плаках.
— И за какво? Не си заслужава да се плаче. Аз никога в живота

си не съм плакала. И затова съм цяла-целеничка… Обиди ли те някой?
— Не.
— Тогава за какво?
— Ей тъй, от радост.
— И от радост ли се плаче?
— Да — кимнала Свещта.
— Не бива, сестро — взела да я уговаря Лампата. — Плачеш и се

топиш. На, сълзите ти са напълнили чашката на свещника, замръзнали
са по твоята красива дреха. Ех, колко висока, права и красива беше ти,
когато те донесоха! Завиждах ти чистосърдечно. И същевременно се
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гордеех с тебе. Ние си подхождаме. Заедно красяхме работната маса на
писателя… Но после ти заплака. И залиня. Сега ми е жал да те гледам.
Скоро ще догориш и няма да те има вече.

— Зная, няма да ме има — отвърнала Свещта, — но ще го има
Зайко Мустакатия.

— От приказката ли? — почудила се Лампата.
— От приказката.
— Странно… Да нямаш грешка?
— Нямам.
— Но нали го срещна вълкът?
— Е, срещна го, но…
— И нали реши да го изхруска?
— Е, реши, но…
Лампата изгледала подозрително Свещта:
— Да не би да знаеш повече от мене? Когато писателят започна

приказката, ти не светеше. Не светеше и по-късно — когато я
преполови.

— Но светех, когато я завърши — рекла Свещта и въздъхнала с
облекчение.

Лампата млъкнала. Помръкнала. Докачена била.
— Чудак е този писател! — промълвила след малко. — Не ми

позволява да узная завършека на приказките му. Отначало мислех, че
секва токът в електрическата мрежа, но после се досетих, че той
нарочно ме гаси. Чудак!

— О, той е толкова добър, добросърдечен… Да ти разправя ли
края на приказката?

— Не — прекъснала я Лампата. — По-добре аз да ти разправя
началото й… Слушай. Живял си на белия свят един обикновен сив заек
на име Зайко. Не оня Зайко с клюмналото ляво ушенце. Не и оня Зайко
с белия нагръдник. (Той бил татко на първия.) Не и оня Зайко с
проскубаната гърбина. (Той бил дядо на първия.) Не и оня Зайко с
броеницата от леки шикалки. (Той бил прадядо на първия.) А оня
Зайко с дългите мустаци, за когото разправят небивалици — славният
пра-прадядо на всички зайчета-сукалчета в неизбродната пра-
прагора… Та тръгнал този пра-прадядо с кошница за ягодки — да
нагости скокливите си пра-правнучета…
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Излязъл Зайко на Ягодова полянка в горния край на гората и се
прехласнал: ягодките само него чакали.

„Ягодке, ягодке — запитал първата, — искаш ли да гостиш едно
клепоухо зайче?“

„Искам, искам!“
„Хайде в кошничката!“
И Зайко пристъпил към втората ягодка.
„Ягодке, ягодке, искаш ли да зарадваш едно скокливо зайче?“
„Искам, искам!“
„Хайде в кошничката!“
В тоя миг се появил Вълчан. Слабините му мършави, очите му

трескави, но зъбите му здрави.
„Ау-у! — провил. И добавил на подбив: — Зайко, Зайко, искаш

ли да нахраниш един прегладнял Вълчан?“
Потръпнал Зайко, но не търтил.
„Искам“ — рекъл.
Вълчан се приближил, отворил зъбата уста, примижал:
„Е, хайде, пъхни се между зъбите ми!“
„Аз ли? — взел да хитрува Зайко. — Че аз съм само кожа и

кокали. Грохнах. Престарях.“
„Не ме лъжи! — настръхнал Вълчан. — Отдавна зная, че си

млад. От двайсет години… Ау-у!“
„Отдавна помним ние с тебе, Вълчане. Остаряхме. На̀, и твоите

зъби са като моите. Клатят се.“
„Не хитрувай.“
„Старите зайци не хитруват.“
„А какво-у?“
„Мъдруват.“
„А старите вълци?“
„Глупеят.“
„А-у?“
„Глупеят. И не познават кой заек е стар, кой — млад. Кой заек е

беден, кой — богат. Но ти си едно изключение.“
Вълчан се унесъл в спомени:
„Когато те срещнах за първи път…“
„Е, да — въздъхнал Зайко, — тогава бях млад и беден — кръгъл

бедняк.“
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„А сега-у?“
„Сега, на стари години, съм истински богаташ.“
„Не хитрувай! — предупредил го гладникът. — Тогава се

изплъзна, отърва си кожата, но сега ще те изям!“
„Ами наследството ми? Кой ще го пасе?“
„Какво наследство?“
„Ех, Вълчане!“
„Стига. Не понасям «ех». Сечи с две думи. Свят ми се вие от

глад.“
„Добре… Тогава, след раздялата ни, аз…“
„Какво-у?“
„Избягах в младата гора. Ударих го на търговия. Най-напред

продавах семки. Тиквени. А после станах майстор…“
„На какво-у?“
„Ами… на кукли. Правех Червени шапчици, като в оная

приказка.“
„Известна ми е! — избухнал Вълчо. — Стига! Ще те ям.“
„Добре. Изяж ме. Но по-напред ми намери един пастир.“
„Пастир ли? А-у? Защо ти е?“
„Че кой ще пасе стадата ми? — завайкал се престорено

дългоухият. — От куклите припечелих много пари. Две ракли
жълтици. Накупих стока. Овчици.“

„Овчици ли? — хванал се в капана Вълчан. — И колко?“
„Е, само двеста — рекъл Зайко. — Но те се обагниха. Родиха ми

по едно ваклушанче. Та колко станаха?“
Вълчан се заел да пресмята:
„Станаха… доста.“
„Но на мене ми се виждаха малко — продължил да хитрува

Зайко. — За три години ги утроих. А после продадох половината…“
„Защо-у? — пак избухнал Вълчан. — Защо продаваш? Сега ще

те изям!“
„Продавах, за да купя крави.“
„Стари ли?“
„Не, млади. Юници. А те се отелиха и…“
„Казах ти: сечи с две думи!“
„Продадох половината и купих кози… Сега по моите пасбища

припкат агънца, теленца и козлета.“
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„Ох, Зайко-у! Как съм гладен!“
„Стига! — на свой ред се ядосал дългоухият. — Не понасям

«ох». Изяж ме, щом си толкова гладен, но ми обещай, че ще намериш
пастир.“

„Че луд ли съм да ям такава мърша? Тю! Води ме при
скокливичките. Хайде. Ти ще ги пасеш, пък аз ще ги… а-у, а-уу!“

И страшно затракали челюстите на гладника…
 
Лампата, която разказвала новата приказка на писателя,

замълчала. И леко помръкнала под абажура с варакосани ресни.
— А после? — попитала Свещта.
— Е, после писателят натисна бутончето, изгаси ме и… не

разбрах какво е станало с мустакатия Зайко. Но се досещам.
— Какво?
— Ами… вълкът разбрал, че заекът лъже и… хрус-хрус! Къде се

е чуло и видяло заек да отглежда овце или нещо подобно?
— Слушай, слушай — засмяла се Свещта. — За края на всяка

приказка ще питаш мене… Зайко наистина завел Вълчан при едно
голямо стадо. Ваклушите пасели. Агънцата припкали край тях.
„Избирай“ — казал Зайко. Пък агънцата били едни ми ти скокливчета
— кое от кое по-крехки, кое от кое по-младички. Затруднил се Вълчан,
помаял се. И не щеш ли, залаяли кучета. Баф-баф! Наскочили овчари.
У-бря-а! Зайко — беж! И Вълчо — беж! Зайко — нагоре, а Вълчо —
надолу. Стадото било на селяните от Стрелча. Кучета и хора
настигнали вълка и…

Лампата потръпнала:
— И го убили, тъй ли?
— О, не-е. Поучили го. Куче го ръфнало с остри зъби. Овчар го

тупнал с крива гега… А Зайко се прибрал невредим. И кошничка с
ягодки занесъл на своите пра-правнучета.

— А Свещта си поплакала — подхвърлила на подбив Лампата.
— Е, да. От радост.
— Още малко ще се порадваш. Тази вечер ще догориш.
Не се огорчила Свещта. Не се засегнала от злорадото

предсказание на Лампата.
— Ще догоря — промълвила, — защото съм свободна; защото

дишам въздух. А твоята волфрамова жичка е затворничка. Не може да
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диша. И най-важното — не може да плаче… Ще догоря, но пак ще ме
има. Децата ще ме виждат в честития край на всяка приказка.

— Е, стига, бъбрице — ослушала се Лампата. — Някой идва.
Чувам стъпките му. Да, това е нашият стопанин.

 
Наистина, в стаята влязъл приказникът — добросърдечният

създател и владетел на приказките.
— Виж ти! — рекъл той. — Забравил съм да угася настолната

лампа.
Натиснал бутончето и лампата угаснала. После драснал клечица

кибрит и поднесъл пламъчето й към фитила на Свещта. Работният му
кът се озарил от жива, неспокойна светлина.

— Дишай, дишай, мила — рекъл на Свещта писателят. —
Поплачи си. Тази вечер ще напиша приказка за тебе. И само ти ще ми
светиш. „Приказка за сълзите на свещта“. И после ще я дам на оня
черноок артист от телевизията, който пожелава „лека нощ“ на малките
деца. Е, моите нощи биват и леки, и тежки. Но детските нощи трябва
да са леки, само леки. А детските сънища — златни… На работа,
писателю.

 
Да. Имало някога, има и сега един писател, който пишел, пише и

сега чудесни приказки.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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