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За автора:

Светослав Линков е автор на много сценични диалози, предназначени за артистите, с които 
работи. изкушението да бъде „печатан”, за да стане известен, никога не го е вълнувало. 
Важното е от сцената на всекидневния живот да се казват най-важните и полезни неща. 
Автор е на естрадните комедии „Кандидати на славата”, „Напред и нагоре”, „Хиромантия”, 
„ода на Глупостта”, „Ъндърграунд”, „Да видиме к`во че стане!?”, „Царството на Само-Дивите”, 
„Калинина Коледа” и др. През 1985 г. написва пиесата „Бенефис”, посветена на шестдесетата 
годишнина на големия български актьор – Георги Парцалев. В главната роля участва и самият 
юбиляр. През 2000 г. поставя ежемесечен авторски спектакъл „Не знам как е, ама и така не е?!”. 
Много години работи с деца-артисти, за които пише оригинални текстове. 

През 2005 г. осъществява голямата си мечта - родният град на Георги Парцалев да стане 
фестивален център на кратките сценични форми и драматургия. 
“Защо се съгласих да напиша приказните разкази?”

Моето убеждение е, че никой родител не е подготвен за голямото изпитание да 
отглежда своите деца. Ситуацията е перифраза на прословутия „Балкански синдром” – първо 
действаме, после мислим. А после да става, каквото ще. Училище за родители няма. Всичко е 
въпрос на природни дадености: нервна система, душевни усещания и бавно узряване за това, 
какво искаш да направиш от малкия човек. Но ти откъде да знаеш какво да направиш, след като 
не познаваш добре себе си?

Когато започвах приказките, имах нужда от мото и то някак си лесно ми хрумна: 

 Дали е буден или пък сънува –
 човекът своя мозък не познава.
 Той цял живот на страстите робува
 и непораснало дете докрай остава. 

В подкрепа на моите съмнения една сутрин на рамото ми кацна крилатата мисъл на 
гениалния Марк Твен: 

“Проблемите не идват от нещата, които не знаем, а от нещата, които знаем със 
сигурност, но се оказват погрешни”.

„останалото е мълчание!”… (Шекспир)
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ЛЮБОПИТНИЯТ МЕЧО
Мечката облече зимния си кожух и сега спокойно можеше да се 

оттегли в своето леговище - далече, горе в планината. Тя реши, че тук най-
безопасно може да изкара своя зимен сън. По време на този зимен сън тя 
щеше да стане за първи път майка. 

Мечката легна върху приготвеното от нея удобно легло и пренесе 
мечтите си далеч напред, към пролетта, когато щеше да излезе оттук не 
сама, а със своята скъпа рожба.

Скоро зимата скова в студената си прегръдка цялата планина. 
Мечката заспа дълбок зимен сън. 

Мечо се роди по средата на зимата. Беше мъничък и безпомощен. 
Майката го кърми няколко месеца и когато малкият порасна достатъчно, 
излязоха заедно навън да посрещнат китната пролет. 

Първото задължение на младата мама Мечка бе да помогне на любимия 
си малчуган да опознае света.

Постепенно малкият Мечо почна да научава как да си хваща сам 
храната и да я пази от другите животни, които искат да му я вземат, да се 
отнася добре с приятелите си, да стои далеч от хората, да плува, да се мие, 
да се катери безопасно по дърветата, да бяга бързо, да си намира мед, да се 
пази от пчелите.

Мечо растеше здрав и силен. Лесно учеше майчините уроци, но трудно 
преценяваше как да реагира в даден момент. 

Беше много любопитно Мече и често правеше малки пакости без да 
мисли. Неговата твърдоглавост си личеше по многото юнашки рани. 

Мама Мечка виждаше неговата палавост, намесваше се, за да го 
вразуми, но рядко успяваше. 

Татко Мечок я успокояваше, че с времето всичко ще си дойде на 
мястото. Засега най-важното беше малчуганът Мечо да расте здрав и 
спокоен.

Веднъж родителите на Мечо заминаха до града по работа и той 
остана сам вкъщи. Преди да излязат, те изрично му казаха какво не трябва 
да прави:
1. Да не бърка с отвертката в контактите;
2. Да не глади с ютията;
3. Да заключи вратата и да не пуска непознати у дома;
4. Да не си играе с кибрита, иглите и ножа;
5. Да не излиза от къщи сам, без възрастен придружител;
6. Да не гледа телевизия преди да заспи, защото ще сънува кошмари;
7. Да не влиза в интернет и да не разговаря по телефона с непознати.

Мечо разсеяно слушаше съветите на родителите си, защото си 

Драги семейства, 

Тази брошура и приказките за малките деца, приложени към нея, ще ни помагат да говорим 
за това как и кога родителите и близките успяват да правят така, че детето да се чувства 
сигурно, обичано, харесвано, гордо с постиженията си.
Когато говорим по тези въпроси, ще откриваме умения на родителите, техни въпроси и 
съмнения, тяхната нужда от подкрепа. В същите разговори ще чуем и детето, неговото 
мнение, неговите преживявания и искания. 
Разговорите по тази брошура и приказките ще ни помогнат да разберем кой как се чувства, кой 
какво иска и кой какво трябва да прави, за да се чувства по-удовлетворен като родител, като 
дете и като помагащ специалист. 
Тези разговори няма да са идеалното решение на съмненията и трудностите, които съпътстват 
родителстването и детството. Те са едно начало на диалог, който може да породи добри 
промени за всички участници в него.

фондация „За Нашите Деца”
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знаеше, че вече е голям и може сам с всичко да се справи. Веднага щом видя 
родителите си да затварят вратата след себе си, Мечо се отдаде изцяло 
на своето неудържимо любопитство. 

Първото нещо, което Мечо направи, бе да отключи външната врата, 
защото очакваше на гости да дойде неговият приятел Таралежа. 

Сега, останал сам в къщи, 
той можеше да прави всичко, което 
реши, без да се притеснява, че Мама 
или Татко ще му попречат. Мечо 
много искаше да ги убеди, че вече е 
голям, защото в техните очи той си 
оставаше тяхното малко, сладко бебе.

извади ютията от килера и 
смело я включи в контакта. Стана 
му интересно, че при всяко вкарване 
на щепсела в контакта, хвърчаха 
искри. Мечо повтори тази процедура 
няколко пъти и реши, че има повреда, 
която самият той трябва веднага да 
отстрани.

Ютията остана включена върху 
дървения под.

Мечо отиде при шкафа, в 
който Татко държеше работните си 
инструменти. Но той не знаеше какъв 
точно инструмент му трябваше. 
Предпочете кухненския нож, защото 
му беше най-познат. С този нож Мечо 
започна да натиска малките винтчета. 
Той вдигна неволно очи и погледът му 
спря върху телевизора. Прищя му се да 



6 7

РОЖДЕН ДЕН

Зимата беше дълга и тежка. Снегът затрупа всички пътища в Гората 
и нейните обитатели останаха откъснати от света. Никой не смееше носа 
си да покаже навън. Дърветата се сковаха и гласът им не се чуваше. 

Стана тъмно. Настана такава нечувана тишина, каквато и 
приказките не познаваха. 

Всички седяха на топло у дома и мечтаеха за слънчевите дни, когато 
гората отново щеше да позеленее, а пътеките да хукнат между дърветата. 
По тези пътеки от векове щъкаха хора, птици, животни. 

В края на зимата малкият Мечо имаше рожден ден. С приповдигнато 
настроение той наблюдаваше как голямата преспа пред тяхната къща бавно 
се смаляваше под песента на капчука, докато съвсем изчезна. 

Прозорецът се събуди от зимния си сън и погледна в далечината, 
където пролетта вече се кипреше в новата си цветна дреха.

Слънцето кацна върху най-високото дърво и почна да разпраща 
животворни усмивки. Земята въздъхна с облекчение. Тревата плахо подаде 
острия си перчем. 

Листата на дърветата весело зашумяха. 
Птиците хвръкнаха нависоко и весело запяха под небесния купол. 
Животните весело тичаха по горските пътеки.
Всички бяха толкова радостни, че пролетта е дошла. 

Денят, в който си отива зимата, е най-важният! 
Защото на този ден Мечо е роден! 
- Тази година е специална за мен! – каза си Мечо. – Днес навършвам две 

години и от утре вече ще мога да ходя на Детска Градина. Там се събират 
всички деца. Ех, че игра ще пада! 

гледа детски филм. Натисна копчето на дистанционното, екранът светна, 
но нямаше картина. 

Мечо реши, че трябва да се намеси и майсторски да издърпа щепсела 
от контакта.

Докато се чудеше защо искрите изчезнаха, телефонът звънна. Мечо 
вдигна слушалката и отсреща непознат глас започна да го разпитва: как 
се казва, на колко е години, на кой адрес живее, вкъщи ли са Mама и Tатко, 
познава ли Зайко, Таралежа, Кълвача… 

и тъкмо се накани да отговори на всичките въпроси, когато някой 
го удари силно по рамото. Мечо се обърна и що да види? В лицето му се 
усмихваше Вълка, а до него Лисицата въртеше опашка. Мечо ги попита 
защо влизат у тях без покана. Вълкът обясни, че ако чака да влиза само 
там, където го канят отдавна да е умрял от глад. Лисицата пък уточни, че 
незаключената врата означава „Покана за гостуване”.

 - отключил съм вратата, защото чакам моя приятел Таралежа – 
тросна се ядосано Мечо. 

 - идвам да взема малко мед, защото съм много изгладнял – 
заплашително каза Вълка.

Лисицата ехидно заговори: 
 - Аз пък ще взема на Мечо велосипеда, че да направя един хубав 

подарък на любимите си рожби. 
 Мечо се ядоса и заплашително развъртя кухненския нож. 
 Внезапно силна миризма на изгоряло дърво се разнесе из къщата, 

веднага след това се чу силен гръм и токът угасна. Неканените гости 
се уплашиха и избягаха. Мечо отиде в другата стая и видя, че е забравил 
ютията включена, тя така нагряла дървения под, че той започнал да гори.  
 Токът спрял, защото бушоните гръмнали. 

 Цялата стая се напълни с черен дим. Мечо усети, че почна да се 
задушава. Уплаши се и бързо изхвърча на двора. 

 Разтревожени, видели пушека още от града, към Мечо тичаха Мама 
и Татко. Като видяха, че е невредим, те бързо започнаха да гасят пожара. 
Само след няколко минути вече нямаше опасност. Засрамен и разплакан, 
Мечо започна да се извинява на родителите си и обеща никога повече да не 
прави такива пакости.

Мама го погали нежно по ушите и каза, че му вярва. 
Душата на Мечо се успокои от радост, че му простиха и започна да 

помага на родителите си да разчистят бъркотията в къщата. 
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Мечо имаше благ характер. Приятелите му бяха много. Затова покани 
всички на рождения си ден. 

Трескава подготовка за празника кипеше в кухнята - Мама приготвяше 
богата трапеза.

Целият ден бе нарочен за подготовка. Щеше да има лакомства и 
сокове, приготвени от свежи горски плодове. 

Мечо замечтано надникна през прозореца и подсвирна от изненада. 
Целият двор пред къщата приличаше на многоцветен килим. Той изтича 
навън - искаше да се порадва на тази красива гледка, после се обърна и видя, 
че и цялата къща се кипреше в празнична украса. 

Върна се отново вкъщи и ахна от учудване - всички стени на стаите 
бяха осеяни със златни звезди и на рожденика изведнъж му се прииска да 
полети в това вълшебство. Всичко беше подготвено за големия празник.
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Димът, който излизаше от комина на къщата, се виждаше чак в другия 
край на гората. Майките на поканените деца го разчетоха като сигнал да 
приготвят рожбите си. Започнаха дълги процедури по хигиена: къпане, миене, 
чистене, гладене, ресане, рязане на нокти, лъскане на обувки. 

Така премина целият ден. Гостите се вълнуваха не по-малко от 
рожденика. 

По някое време се върна от пазар и бащата на Мечо. Той донесе много 
лакомства за всички гости.

На Мечо той поднесе своя специален подарък - едно голямо, шарено 
гърне, пълно до горе с пчелен мед. 

Майката подари на Мечо кошница със сушени горски плодове: ягоди, 
малини, боровинки, диви ябълки, сливи, круши. Рожденикът подскочи от 
радост. Благодари от сърце и заяви, че е най-щастливото дете на света. 

Колко е хубаво да имаш рожден ден, помисли си Мечо. А дали има на тая 
земя някой, който да няма рожден ден, запита се той. 

Не успя да си отговори, защото в този момент гостите пристигнаха.
Всички бяха облечени в най-новите си дрешки - чисти, спретнати, 

сресани.
Майките им добре се бяха погрижили за техния външен вид.
Единствен Зайко учуди всички с летните си одежди: къси тънки 

панталони и потник. Вярно, снегът се беше стопил, но си беше доста 
студено. 

Майката на Мечо загрижено попита Зайко защо майка му го е пуснала 
така леко облечен и не се ли страхува от настинка.

Зайко смутено наведе глава и каза, че не изпитва никакъв студ понеже 
постоянно тича и така се стопля. 

Таралежът го попита не се ли уморява и Зайко се похвали, че иска да 
стане състезател по бързо маратонско бягане и затова тренирал всеки ден. 

Веселбата започна. Скоро глъчката огласи цялата гора. После всички 
се хванаха за ръце и заиграха весело хоро. 

Но смехът на празнуващите изведнъж секна. Зайко толкова силно 
трепереше, та чак зъбките му тракаха от студ. 

Майката на Мечо познаваше кога едно дете е болно. Тя прегърна Зайко 
и усети, че той има температура. отнесе го вкъщи, сложи го в леглото 
на Мечо, хвърли отгоре му дебела завивка и започна да му разтрива ушите. 
После му даде да пийне горещ чай от лайка.

Всички гости загрижено наобиколиха Зайко. 
Бащата се обади по телефона и повика Горския доктор, който веднага 

пристигна. Доктор Кълвача седна до болния, сложи му термометъра и 
започна да го разпитва: къде живее, има ли родители, братя и сестри, друг 
път разболявал ли се е и т.н.

Зайко призна, че цяла зима майка му била със счупен крак и понеже не 

можела да се грижи за него, той редовно гладувал и студувал. 
Кълвача помоли Зайко да си отвори устата и да каже: „А-А-А”.  

Болният Зайко зяпна и Докторът му каза, че гърлото е добре, но тялото му е 
много слабо. За да се възстанови бързо, ще трябва да яде много силна храна 
и витамини.

Майката на Мечо веднага излезе и след малко се върна с голяма тава 
зеле и моркови, поръсени със суха тревичка. Зайко веднага се нахвърли върху 
храната. След няколко минути тавата беше вече празна. 

Апетитът на Зайко хареса на всички. Докторът извади термометъра 
и като видя, че температурата е нормална, направи заключение:

- Няма страшно, юнак! Ще се оправиш. Трябват ти три неща: топло 
легло, дебели дрешки и силна храна. 

Майката заяви на Доктора, че Зайко ще остане в леглото на Мечо, 
докато се излекува напълно. А после ще му ушие най-хубавия спортен екип, за 
да може да участва в маратонското бягане.

от радост всички деца започнаха да пляскат. 
Зайко каза, че се чувства вече по-добре. Кълвача помоли 

присъстващите да оставят болния сам, за да може по-бързо да се оправи. 
Всички излязоха навън. 
В стаята остана само майката на Мечо. Тя гледаше Зайко с такива 

топли, майчински очи, че сърцето му се успокои и той заспа щастлив - добре 
нахранен, под топла завивка и нежна майчина милувка. Татко Мечок изпрати 
вест до мама Зайка, за да не се притеснява за малкия Зайко. Той я увери, че 
ще се грижат добре за Зайко, докато се възстанови напълно.

Празникът навън продължи до късна вечер. 
Когато звездите изгряха на пролетното небе, гостите си тръгнаха с 

обещанието утре всеки да донесе по една топла дреха на болния си  
приятел Зайко.

Мечо влезе в къщата и внимателно легна до кротко спящия Зайко.
Дълго време остана буден, защото си припомняше целия ден. 
По някое време чу един познат глас да шепне в ухото му:
- Мечо, ти си истински приятел! Никога няма да забравя какво направи 

твоето семейство за мен! Цял живот ще съм ви благодарен!...
обещавам, когато стана световен шампион по бързо маратонско 

бягане, да ти изпратя от другия край на света две големи, шарени гърнета, 
пълни догоре с вкусен пчелен мед!... 

Мечо се усмихна уморено и се унесе в спокоен и щастлив сън.
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НЕЖНОСТТА НА ЕЖКО
 
Под Стария Дъб в края на гората Таралежа нервно хрупкаше жълъди, 

плачеше, тежко въздишаше и нареждаше: 
- ох, аз съм най-нещастното животно на този свят! Винаги съм 

мечтал някой да ме вземе в ръце, да ме прегърне нежно, да ме погали по 
гърба, да ми прочете приказка, да ми разкаже откъде съм дошъл, как се 
казвам, кои са моите родители, моите прадеди, защо живея в гората, защо 
съм се родил Таралеж, а не човек или птица... А тези остри игли върху 
гърбината ми са истинско проклятие за моята нежна душа. Несправедлива 
е майката природа! На едни е дала нежност в изобилие, на други - само 
болка и страдание. Чувствам се напълно излишен. Животът ми е напълно 
безсмислен! Нямам нито един приятел, с когото да си играем на „Гушкане и 
Гъделичкане”, както правят всички деца.

Кълвача – Лекарят на гората, спря да чука по кората на Стария Дъб и 
се провикна:

- Ежко, недей да страдаш. Радвай се, че си се родил на този свят. 
Съдбата понякога не е благосклонна към нас, но ние сме длъжни да я приемем 
такава, каквато е. Щом Бог е решил да бъдеш Таралеж, значи така трябва. 
Нищо не можеш да промениш. Ето, аз например, предпочитам да съм Таралеж, 
но орисията ми е била такава – да се родя Кълвач! 

Думите на Кълвача никак не успокоиха Таралежа. 
В подкрепа на Кълвача се обади и Стария Дъб:
- Ежко, аз съм вече на 300 години. Видял съм какво ли не. Но истински 

се радвам като виждам колко животинки се спират под моята сянка. Знаеш, 
че освен тебе, със своите жълъди храня още толкова много животни: 
Свраката, Катерицата, Мишката, Елена, Сърната, Мечката, Глигана. Всички 
те споделят своите тревоги.

Свраката, например, също проклина своята съдба. Децата, като я 
видят, веднага почват да крещят: „Хитрата сврака с двата крака!”. Самата 
тя се кълне в сврачите си крака, че не е нито крадла, нито клюкарка. 
Мечтае да стане прелетна птица, за да опознае и други страни по света. 

Пъргавата Катеричка е недоволна от скромния размер на своите уши 
и смята, че заслужава по-дълга и рунтава опашка. 

Мишока не иска да го наричат „сива полска мишка” и мечтае да стане 
Бял Хамстер, за да го милват децата по бялата, пухкава, мека козинка. 

Мечока се страхува да заспи зимен сън, защото щял да сънува 
кошмари: как Вълчо му изяжда меда и после става Цар на Гората, а Царица - 
Хитрата Лисица.

Елена негодува от прекалено големите си разклонени рога, които му 

пречат да се провира лесно между дърветата, когато бяга от острите зъби 
на Вълка.

Глигана се срамува от своите дълги, подвити, грозни бивни, които му 
пречат да направи артистична кариера в телевизия „Анимал Планет”.

Чувал съм и Змията да плаче, че е наказана да се влачи по корем 
докато щастливите птици волно летят в синьото небе, без да се 
страхуват, че някой без да иска може да стъпи върху тях.

Стария Дъб се закашля и Кълвача използва момента да вземе отново 
думата: 

- Няма живо същество, което да е напълно доволно от собствената 
си орисия. Затова искаме да променим нещо в себе си. Мечтаем да бъдем 
не това, което сме, а нещо друго, коренно различно. Страхуваме се да 
приличаме на себе си.

Таралежа тихо промърмори:
- Аз просто искам някой нежно да ме помилва.
- Всички те обичаме, Ежко! – провикна се отгоре Кълвача. 
Таралежа вдигна очи и недоверчиво отвърна: 
- Тогава слез на земята и ме целуни по муцунката!
Кълвачът се усмихна:
- Страхувам се, че от моята целувка ще ти потече кръв от носа. 

Клюнът ми е остър като трион.
- олеле! – възкликна Таралежа. – и ти не ставаш за прегръдки и 

целувки.
В този миг при Стария Дъб със 100 км/ч. дотърча Зайко. Той задъхано 

съобщи, че Вълчо го преследва и помоли за помощ.
изневиделица се появи и Мечо, който попита Зайко:
- Защо те преследва Вълчо?
- Казва, че душата му се била разнежила. от известно време изгарял 

от желание нежно да ме гушне и помачка ушенцата ми.
Таралежа се подсмихна и каза:
- Недей си бяга от късмета, Зайко!
- Ежко - каза шеговито Зайко - предпочитам твоите бодливи ласки 

пред прегръдката на Вълка – той е голям и може да ме задуши. 
В този момент наблизо се чу страшен вълчи вой.
Това означаваше, че Звярът е наблизо и всеки момент ще дойде.
Страхът пропълзя в душите на всички животни под Дъба.
Кълвача подскочи на най-високия клон. Мечока бързо се покатери 

на Стария Дъб и отгоре смело се провикна, че внимателно ще следи 
ситуацията и ако се наложи, спешно ще реагира.

- Какво ще правим сега? – попита уплашено Зайко. – Краката ми се 
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схванаха и не мога да бягам.
Таралежа предложи гениалната идея – Зайко да се скрие под него и да 

кротува там, докато си отиде Вълка.
Вълчият рев се чу съвсем наблизо и Зайко бързо пропълзя под корема на 

Таралежа. Когато се настани там, усети с кожата си, че това място е доста 
меко и приятно. Притеснението му, че бодилчетата на Таралежа ще скъсат 
нежното му кожухче, изчезна. Той се отпусна и зачака идването на Вълчо.

С пристигането си той попита къде е Зайко. Таралежа се 
заинтересува, защо му е притрябвал Зайко. Вълка отговори, че душата му се 
е разнежила и изгаря от желания да гушне Зайко и да си поиграе с неговите 
уши. 

Таралежа каза, че в момента Зайко се намира в прегръдката на своя 
най-добър приятел. Вълка изрева и попита кой е този приятел. Таралежа 
отговори, че това е тайна.

Зайко чу целия разговор. Понеже се чувстваше на сигурно място, той 
започна да се смее. Цялото му тяло се тресеше. Зайко не можеше да се 

досети, че по този начин гъделичкаше коремчето на своя спасител и 
Таралежа също започна да се смее. отначало тихо, после смехът му 
постепенно стана неудържим и силен. 

Вълка разбра къде се крие Зайко и посегна да отмести 
Таралежа, но няколко иглички се забиха в лапата му и той изохка от 

болка. Засрамен, Вълка побягна към леговището си.
Зайко, под коремчето му, продължи да се смее. Таралежа 

още повече. Накрая всички животни, а даже и Стария Дъб 
се разсмяха, щастливи от развръзката на тази страшна 

история.
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ГОЛЯМАТА ГОРСКА ДЕТСКА 
ГРАДИНА

Днес Мечо тръгва на Детска Градина. Всички вкъщи станаха рано, 
приготвиха се, пожелаха си весел ден и всеки пое по своя път. Тате отиде на 
работа, а Мама и Мечо с приповдигнато настроение тръгнаха към Голямата 
Горска Детска Градина. 

Вървяха по централната алея. Гората миришеше на диви ягоди. 
Птичият хор изпълняваше своя радостен утринен химн. Слънцето надничаше 
през клоните на дърветата и осветяваше пътеката, която водеше право в 
Детската Градина.

Голямата Горска Детска Градина беше далеч от тяхната къща. 
Трябваше да прекосят половината гора. Стигнаха до едно много оживено 
място, което Мама нарече кръстовище. Там имаше светофари, табели и 
знаци, пълни с указания и забрани, както и рекламни екрани. Мечо любопитно 
разглеждаше тази гора от стрелки и цветове, но не попита Мама защо са 
сложени тук. 

Пред очите му препускаха и се разминаваха толкова много пешеходци 
и автомобили, че той се учуди как не се сблъскват. По средата на улицата 
един язовец в униформа плавно махаше с лапи и Мечо помисли, че той само 
обърква движението. 

- Мамо, зеленото светна! - извика Мечо. – Да тръгваме!
- Запомни! Когато има полицай на кръстовището, пътните знаци и 

светофарите не важат. Гледай дали полицаят те пуска да минеш. 
В този момент се чу вой на сирена. Всички автомобили спряха. След 

секунда се появи една бяла кола с червен кръст. Мама обясни, че това 
линейка. Някъде някой е тежко болен и тази линейка бърза, за да спаси 
живота му. 

язовеца махна на чакащите да пресекат и всички дружно преминаха по 
пешеходната пътека към другия край на улицата. Мечо видя как един стар 
Елен се олюля и падна. Цялото множество се надвеси над него, готово да 
помогне с каквото може. 

Мама отведе Мечо на тротоара, каза му да я чака тук, а тя се върна 
при пострадалия. 

Мечо знаеше, че всяко лято Мама се изкачваше високо в планината 
и береше много лечебни билки. Тя ги разстилаше на тавана да се изсушат 
хубаво, после ги слагаше в пликове и ги надписваше, за да не ги обърка при 
приготвяне на чайовете и сиропите. Подреждаше шишенцата и бурканите в 
една специална стая, в която никой друг нямаше право да влиза. 

По този начин Мама имаше постоянна готовност да помогне 
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на болния, както направи със Зайко на рождения ден на Мечо. Заради 
способността й да лекува всички я наричаха „Лечителката”. 

Докато Мечо наблюдаваше суматохата и всички тичаха в различни 
посоки, сякаш не знаеха какво правят, пристигна линейката. Сложиха Стария 
Елен на носилка, внесоха го в колата, линейката наду сирената и запраши 
към болницата. 

Суматохата се разпръсна, но Мама я нямаше. Мечо беше готов да се 
разплаче от притеснение, но се отказа, щом чу една Лелка да казва:

- Ако не беше Лечителката, Стария Елен нямаше да оживее. Дори се 
качи при него в линейката, за да е с него в болницата и ще си тръгне чак 
когато се убеди, че опасността е преминала. Благодарни сме й, че толкова 
години се грижи за нашето здраве. 

Тези думи харесаха на Мечо. Почувства се изведнъж горд с постъпката 
на Мама. Реши, че вместо да плаче е по-добре сам да се оправя. 

Внезапно Зайко изскочи отнякъде. Той отиде при Мечо и му каза, че в 
суматохата Мама Меца го е изпратила при Мечо, за да отидат заедно на 
градина. Мечо се зарадва, че вече не е сам.

- Няма да те изоставя! – успокои го Зайко. - откакто мама си счупи 
крака, всяка сутрин ходя сам на Детска Градина.

- Зайко, ти си истински приятел! – възкликна Мечо.
- Приятел в нужда се познава! Да побързаме, че ще изпуснем закуската. 

– усмихна се Зайко.
Приятелите побягнаха по тясната, виеща се между дърветата 

пътека. Минаха внимателно по въжения мост над буйната река. Промушиха 
се под шипковия храст - любимото скривалище на Зайко, предвидливо 
заобиколиха един голям ров, известен като „Вълчия капан”, и ето, че очите им 
се спряха на един надпис с много букви.

Зайко се досети, че Мечо още не може да чете, затова побърза да 
обясни, че там пише следното: „Добре Дошли в Голямата Горска Детска 
Градина!”. 

- Колко е красиво тук! – възкликна Мечо. - За пръв път виждам къща, 
боядисана с толкова разнообразни цветове. Напомня ми рисунките от 
детските приказки. 

Грижливо подреден голям двор, изпъстрен с всякакви цветя. Много 
люлки, пързалки, стълби, шарени играчки. За спокойствие и безопасност 
около цялата тази фантастична обстановка имаше бяла дъсчена ограда. 

Към тях приближи госпожица Сърна - стройна и миловидна, с големи 
черни очи:

- Здравейте, деца! – тихо промълви тя. - Зайко, ти знаеш коя съм, но 
Мечо е за първи ден и трябва да се запознаем. Аз съм учителката. Заедно 
ще прекарваме много време и се надявам, че ще станем приятели. Хайде да 
влезем вътре!

Вътре имаше много деца. Всички изглеждаха чисти и спретнати. Тук 
беше и Таралежа, но вместо поздрав, двамата закачливо си намигнаха. 

Учителката посочи на Мечо столчето, на което да седне, пожела му 
бързо да свикне и да се забавлява. 

Мечо се успокои. Тук му харесваше.
Неговите приятели Зайко и Таралежа му помагаха да запомни 
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КАРНАВАЛЪТ

В ролите:

МЕЧо - Капитан Джак Спароу (Пиратът)

ЗАЙКо - Зоро

ТАРАЛЕЖА - Хитър Петър

В Голямата Горска Детска Градина предстоеше провеждането на 
традиционния пролетен карнавал. Учителите обясниха условията: 

„Всяко дете трябва да облече дрехата на своя 
любим герой.” 

Мечо си избра ролята на капитан Джак Спароу, пиратът-джентълмен, 
веселяк и немирник - любим негов филмов герой. Харесваха му внушителните 
и красиви кораби, които капитанът командваше или нападаше. Тези шарени 
ветроходи завладяха съзнанието му и той си пожела като порасне да стане 
истински капитан на такъв кораб.

Като се прибра вкъщи, Мечо сподели с Мама и Тате кой герой си е 
харесал. още на другата вечер пиратският костюм беше ушит. 

Младият пират облече новата си пиратска униформата, застана 
пред огледалото и остана възхитен от своята мъжествена осанка. Толкова 
хареса външния си вид, че реши да се похвали на някого. Вдигна телефона и 
звънна на своите приятели бързо да навличат карнавалните си одежди и да 
идват у тях. 

През цялото време Мама с любопитство наблюдаваше театралното 
увлечение на своето момче. Тя виждаше неговото силно желание да се 
промени до неузнаваемост. Помисли си, че малкият се заблуждаваше, че 
дрехите могат да променят и него самия ... 

правилата, с които всички се съобразяваха и изпълняваха. Започна 
внимателно да слуша какво казва учителката. 

С всяка изминала минута Мечо все повече се забавляваше. Всички бяха 
мили и внимателни. явно това са правилата в Детската Градина.

До такава степен се подаде на желанието си да заслужи 
благоразположението на своята учителка и новите си приятели, че даже за 
дълго време забрави за Мама. 

Чак когато с нежния си глас госпожица Сърна ги разбуждаше от 
следобедния сън, той неочаквано попита:

- Къде е Мама? 
Госпожица Сърна го погледна с добрите си кафяви очи и усмихнато 

отговори:
- Мама отдавна е тук. Не искаше да те събужда. Чака те отвън да 

си ходите вкъщи. Твоят първи ден тук мина много добре, не мислиш ли? 
Благодаря ти, че беше толкова добър. Дай ръка да те заведа при Мама.

Тези думи на милата учителка Сърна направо разтопиха сърцето на 
малкия Мечо. Тази блага учителка се държеше с всичките деца като със 
свои. 

Мечо за първи път усети, че на доброто с добро трябва да се 
отвръща. или както често казва Тате: „Кой каквото прави, за себе си го 
прави!”. 

След малко Мечо се намери в прегръдката на Мама. По нейната блага 
усмивка Мечо прочете 
най-важното: „Стария 
Елен е спасен!”. 

обърна се сърдечно 
към добрата госпожица 
Сърна, погледна я в очите 
и категорично заяви: 

- Утре ще дойда пак!
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След няколко минути дотърча Зайко – дегизиран като Зоро. Доста 
време след него пристигна и Таралежа, облечен в народна носия като Хитър 
Петър.

Приятелите доста се посмяха. После решиха да се разходят из гората, 
облечени в карнавалните си костюми. 

Навън се смрачаваше. Уличните лампи още не бяха се събудили от 
дневния си сън. Нащърбената Луна, скрита зад едно облаче, срамежливо 
наблюдаваше какво ще направят нашите герои.

Тръгнаха по пътеката, която щеше да ги отведе на централната 
полянка. Приятелите се шегуваха и обсъждаха с какво неговият герой може 
да впечатли публиката. 

Пиратът Джак Спароу беше горд и безумно смел. Зоро – честен и 
справедлив, Хитър Петър – кротък и умен. 

Когато пристигнаха на полянката, нощта беше вече там и ги подкани 
за тайни дела. 

Зоро каза, че е много гладен, но нямаха храна. Джак отговори, че ако 
са истински мъже, сами трябва да си набавят храна. Хитър Петър направи 
заключението, че когато стомахът заговори, разумът млъква. 

 Зоро имаше смел план как да си осигурят вечеря. В края на гората 
имало голяма градина със зеле и моркови. 

- Гладна Мечка хоро не играе – каза Хитър Петър. 

Като по сигнал тримата побягнаха към градината и след няколко 
минути пристигнаха. огледаха се и като видяха, че няма опасност, 
насърчиха Зоро да влиза спокойно между зелките. Той ги послуша и досущ 
като истинския Зоро самоуверено пропълзя толкова навътре, че се загуби от 
погледите им. 

Силен гръм от пушка проглуши тишината. „Бягай, Мечо, да бягаме!”, 
извика Хитър Петър и двамата побягнаха натам, откъдето бяха дошли. още 
няколко гърмежа им опърлиха петите, но нашите герои тичаха по-бързо от 
куршумите. 

Щом влязоха в гората, някой изсвири техния сигнал. Разбраха, че Зоро 
е наблизо. Беше се сврял в един шипков храст, трепереше от уплаха и само 
ушите му уплашено стърчаха. 

Без да го питат, Зоро взе да обяснява какво се случи:
- Пазачът се хвърли върху мен, хвана ме за ушите.
Хитър Петър го прекъсна за поредното си остроумие:
- Ако ушите ти бяха малки като моите, пазачът нямаше къде да те хване. 
Зоро изпълзя от храстите, изправи се и наведе срамежливо глава. Беше 

чисто гол, без маска, пелерина, бомбе и рапира. Пазачът пуснал ушите му, 

хванал го за пелерината, свалил му маската и ботушите. Започнал да го 
разглежда и да се чуди - що за чуден заек е това. Зоро бързо се изхлузил от 
дрехите и побягнал. Карнавалният костюм останал в ръцете на Пазача. 

Слушателите зацъкаха с език. 
Тревожно жужене привлече вниманието на приятелите. Хитър Петър 

и Зайко не обърнаха внимание на този шум, но изостреното обоняние на 
Капитан Джак му подсказа, че наблизо има плячка. Той вдигна очи и видя под 
короната на Стария Дъб три огромни кошера с мед. около тях милиони Пчели 
бръмчаха, подготвяйки се за бойни действия.

Кръвта на авантюриста започна да кипи в жилите на Капитана. Той 
се изправи на задните си крака, вдигна лапи, подскочи, но кошерът оставаше 
все така високо. 

Хитър Петър предложи на Джак да стъпи върху гърба му, за да стигне 
по-високо, но Пиратът предупреди умника никога да не се „бодилква” с него, 
когато е гладен. 

Зоро затрака със зъби от страх и обяви, че му е много студено, затова 
се оттегля в покоите на шипковия храст. 

Пиратът обяви, че ще атакува трите кораба на Пчелите. Хитър 
Петър го предупреди да не рискува живота си, но Капитанът изръмжа, че 
животът му е в най-голяма опасност, когато е гладен. 

Той си мислеше, че Пчелите няма да го познаят в тази униформа. Те ще 
го вземат за човек, дошъл да им нахрани кошера. Гладът напълно бе заслепил 
неговия разум. Скочи пъргаво на дървото, заби острите си нокти в кората и 
застрашително започна да се изкачва. 

Пчелите излетяха по тревога в защита на своята семейна крепост. 
Капитанът не знаеше, че пчелите притежават специални локатори, които 
разпознават врага по неговата телесна миризма. Те го предупредиха да 
не нахлува в техният роден дом. Ще му дадат колкото иска мед, но да не 
разрушава Кошера. 

Джак, обаче, беше смел пират и не се боеше от никого.
- Капитане, спри! – провикна се отдолу Хитър Петър. - Всяка живинка 

се труди да изхрани децата си, да ги защити от враговете, да ги научи как 
да оцеляват. Поколения наред всяка божа твар защитава своята фамилна 
чест. Каквото сам си надробиш, това ще сърбаш! 

Думите на Хитър Петър останаха да се търкалят като гнили жълъди 
в подножието на Големия Дъб. Горе, на върха, вече се водеше война на живот 
и смърт! 

В един момент борбата стана неравна. Пчелната армия мощно 
атакува тромавия пиратски кораб. Капитан Джак Спароу изпадна в глуха 
защита. Вече не нападаше, а само ръкомахаше хаотично.

Джак скочи от дървото и започна да съблича любимата си пиратска 
униформа. 
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Но дрехите така здраво се бяха впили в подпухналото му тяло, че се 
принуди да ги разкъса. Приятелите му видяха как гордостта на Капитан 
Джак Спароу безславно се строполява на земята. Удебелените му клепачи се 
спуснаха като театрална завеса и светлината изчезна. Пчелите до такава 
степен бяха деформирали стройната му фигура, че героят изглеждаше 
трагично. 

Дишаше трудно. Сърцето му биеше лудо. отровата замъгли разсъдъка 
му.

Подпухнал до неузнаваемост, той стенеше от болка – гладен и 
изтощен. 

облегна се безпомощно върху Стария Дъб и реши, че скоро ще умре. 
Сирената на Спешна Медицинска Помощ заехтя в ушите му и 

безславният герой изгуби съзнание.
Мечо дойде на себе си, но не знаеше къде се намира. опита се да 

отвори очи, но клепачите му тежаха цял тон. Край него ухаеше на мед. 
Гласът на Мама обясняваше, че е намазала юнашките му рани с най-
лековитата билка – пчелен мед. 

Безславният герой направи опит да се надигне, но не успя. Нямаше 
сила. оказа се, че не може и да говори. Мама му каза, че неговите приятели 
са й разказали всичко. Тя го успокои, че скоро ще се оправи, но се налага да 
полежи известно време. 

Малко да поумнее.
Мечо беше добро момче, но често вършеше необмислени неща, които 

тревожеха родителите му. В такива моменти търсеше подкрепата на Мама. 
Слушаше нейните съвети с повишено внимание. Никога не й противоречеше. 
Той попиваше майчините думи и никога след това не повтаряше същите 
грешки.

Този път майчините думи звучаха по различен начин:
- Мило мое момче! Всички ние допускаме много грешки в живота си. 

Тези грешки се натрупват в нашата памет, за да ни се притекат на помощ 
след време като житейска мъдрост. 

Народната мъдрост: „Вълкът козината си мени, но нрава – никога!”, ни 
подсеща, че никой не може да бъде нещо друго, освен това, което природата 
е решила. 

Днес ти се опита да влезеш в кожата на Капитан Джак Спароу. 
Външно успя да се издокараш досущ като него – силен, смел и мъжествен. 
Но вътрешно ти остана верен на своя Мечи нрав – като подушиш Мед да си 
изгубиш ума. 

Пъдарят едва не застреля Зайко, защото и той искаше само да 
изглежда като Зоро, а нравът – заешки: обича зеле и моркови.

Таралежа малко ни заблуди, че може бъде истински Хитър Петър. 
Неговият нрав, обаче, му диктува – никога да не предприема рисковани 

действия. Той изглежда разумен, защото съзнава своята безпомощност. 
и тримата претърпяхте пълен артистичен провал. Защото 

изневерихте на себе си.
Най-важната роля в нашия живот е да играем самите себе си. 
Ето, аз в момента съм в ролята на майка. Утре ще стана баба. Ти си в 

ролята на малко момче, утре - на баща, след време - на дядо. Но съдбата ни 
е отредила винаги да играем ролята на Мечката. Нито ти можеш да станеш 
Вълк, нито той може да се превърне в Мечка. 

името означава всичко. Ти носиш името на моя баща. Аз пък съм 
кръстена на моята баба. Родословното Дърво на нашия род е голямо - 
високо, широко разклонено, като Стария Дъб. Когато познаваш своя родов 
корен, ти се чувстваш силен и непобедим. Никога не се представяй за някой 
друг. Бъди винаги верен на себе си. 

Майчините думи подействаха. Болките изведнъж отшумяха. Мечо успя 
с лекота да отвори очи. Слънцето радостно надничаше през прозореца. То 
се усмихваше точно над главата на Мама.

Мечо нямаше нужда да казва “благодаря”, защото очите му казваха 
всичко. 

Мама разбра, че болестта вече си отива от момчето, погали го нежно 
по челото и една кристална майчина сълза се търкулна по умореното й лице. 

Мечо видя сълзата и побърза да успокои своята Майка: 
- Мамо, вече знам всичко. Ако някой ме 

попита „кой съм аз”, ще му отговоря: 
„Аз съм Мечо! Моето семейство 
е Мецани. обичам мед, имам 
кафяво кожухче, мои приятели са 
Зайо и Ежко и обичам да играя 
в Голямата Горска Детска 
Градина”. и той ще каже: 
„Браво, Мечо! Зад твоето 
име стои цялата героична 
история на Големия и Славен 
Мечешки род!”. 

Мама щастливо се 
усмихна и прошепна: 

- Гордея се с теб!



26 27

САМОЛЕТ МЗТ
Пролетта беше в разцвета си. 
В гората цареше спокойствие. имаше храна и вода за всички. Децата 

тичаха на воля или играеха техните неразбираеми за възрастните игри. 
Тази неделя Зайко и Таралежа бяха обещали на Мечо да му гостуват. 

Домакинът неспокойно сновеше из двора и обмисляше как да прекарат деня 
си весело и забавно. 

Мечо знаеше, че Зайко мечтае да стана състезател по бързо 
маратонско бягане и му беше много трудно да го накара да си играят с 
неговите любими корабчета. Но, като всяко малко дете, освен да тича, Зайко 
понякога участваше в игрите. 

Таралежа нямаше мечти. Предпочиташе размишленията. Самата 
природа беше решила така: малък, тромав, бодлив, предпазлив. обаче, когато 
казваше нещо, то винаги бе на място, мъдро и полезно. 

Мечо пък беше известен с добродушието си, което се харесваше на 
мнозина. Мечтата на Мечо беше известна на всички: като порасне да стане 
капитан на кораб. 

Хилядите морски съдове постепенно заплуваха из цялата къща, а когато 
вътре им стана тясно, излязоха навън и плъзнаха на воля из зеления двор. 

Минувачите гледаха дворната флотилия и завистливо цъкаха с език. 
Но те не можеха да знаят каква нова идея се въртеше в главата на 

Мечо. именно нея той искаше да сподели със своите приятели. 
Приятелството, мислеше си Мечо, означава да ти е толкова приятно с 

някой, че да искаш постоянно да сте заедно. 
Гостите дойдоха. Мечо ги покани в беседката на двора. Мама им 

поднесе чай от горски плодове и сладко от дренки. 
В това време Мечо влезе в къщата и след малко се показа с голяма, 

цветна, картонена кутия. 
Той остави пакета върху тревата и каза:

- Тук има голям реактивен самолет. Тримата ще трябва да го сглобим. 
- Досега не съм вършил подобно нещо! – смути се Зайко. 
- Спокойно! – успокои го домакинът. – Няма нищо страшно. 
Таралежа нищо не каза по въпроса. Той никога не се изказваше 

прибързано.
Докато разопаковаха кутията, Зайко попита Мечо защо изоставя 

морето и се устремява към небето. Мечо отговори, че причината е в 
злополучната му Пиратска кариера, която за малко да завърши трагично: 
разкъсана униформа, падане от дърво, дълго и трудно възстановяване, 
неучастие в карнавала и разколебана мечта.

- А тези кораби какво ще ги правиш? – прекъсна го Зайко.
- Подарявам ви ги! – отговори най-сериозно Мечо.
- отказвам се! – сви рамене Таралежа. – Аз не пътувам за никъде. Стоя 

си под Стария Дъб и съм поканил целия свят да минава пред очите ми! 
Мечо се върна на своята нова придобивка: 
– Реактивният самолет хвърчи навсякъде. Даже и с цяла пчелна армия 

може да се справи, ако се наложи.
Таралежа разбра всичко. Просто техният приятел е разочарован от 

двубоя си с пчелите и сега подготвя нови нападения, само че по въздуха. 
„Вълкът козината си мени, но нрава – никога!” – Тази народна мъдрост важи 
за всички. – наум си каза той. 

След малко извадиха от кутията частите на самолета и ги 
разхвърляха върху свежата трева. Майсторите с ключове, отвертки и 
клещи в лапи се надвесиха над хартиената схема, разгърнаха указанието за 
реда на сглобяването. Но нищо не разбираха от тези чертички. 

Самолетът се оказа коренно различен от корабите. Дори Мечо, с 
доказани успехи в строителството на кораби, изпадна в затруднение.

Приятелите започнаха да спорят на глас коя част къде да се монтира! 
Въздухът затрепери от техните крясъци, животните от махалата подадоха 
нос навън да видят какво става. 
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Първа взе думата Свраката. Тя създаваше впечатление, че всичко знае, 
защото го съобщаваше от позицията на очевидка:

- Не така! Бъркате! Миналата година гледах в една съседна гора как 
едни деца правеха същото, но по различен начин. А вие сега какво? Нищо! или 
ще ме слушате, или няма да ви помагам повече! Ама че нахални деца! 

Свраката отлетя в неизвестна посока, обвинявайки родителите за 
лошото възпитание на децата. 

Врявата привлече любопитството и на Щъркела. Той кацна на 
оградата, изтрака няколко пъти с клюн, обявявайки, че ще говори и започна:

- Когато пътувах за Африка, попаднах в средата на силен ураган, който 
започна да ме подмята из въздуха като перушинка. Загубих всякакъв контрол 
и се оставих в ръцете на съдбата. По едно време се намерих върху крилото 
на един реактивен самолет. Докато изчаквах да отмине бурята, успях да 
хвърля едно око върху командното табло. Много ми хареса. Стрелките на 
уредите играеха в различни посоки, разноцветни лампички проблясваха 
и угасваха, видеотелефоните постоянно звъняха и човешките гласове 
се надвикваха, подобно на вас тримата. Ако не знаете какво правите, 
признайте си! Аз ще ви кажа!... 

Змията се надвеси от клона на дървото пред дворната порта и 
направи следния монолог:

- Не разбирам какво харесвате на тия хвърчила. В очите на хората, 
тези, дето витаят из облаците, са безумци. А мен ме наричат мъдра, 
защото съм земна - от там идва и моето име Змия. от мен да го знаете: 
стойте си здраво стъпили на земята и не си въобразявайте, че ще успеете 
да промените този свят. избягвайте да летите много нависоко. Слънцето 
ще ви завиди, ще опърли крилете ви и гравитацията отново ще ви приземи! 

- Змията, змията, змията! – поде Папагала.

Славея не се сдържа и запя оптимистично:
„Роденият да пълзи не може да лети!”
от всички изказвания на наблюдаващите приятелите нищо не чуха. Те 

се бяха замислили как да сглобят самолета. 
Незабелязано до тях спря старата госпожа Костенурка. Тя беше 

дългогодишна учителка в местното начално училище, където учеше децата 
на приложно изкуство. Госпожа Костенурка беше много търпелива и 
толерантна. Никога не си служеше с груби думи по адрес на някого. 

обичаше децата и им се възхищаваше. 
Малчуганите се отнасяха с искрено уважение към нея. Много 

поколения деца от Голямата Гора излязоха подготвени за живота от госпожа 
Костенурка. Пръснаха се по целия свят, но не я забравиха - изпращаха й 
поздравителни картички за Коледа и Великден. 

Тримата приятели не познаваха лично госпожа Костенурка, но бяха 

чували само хубави неща за нея от своите родители. Те спряха да спорят и 
се оставиха да ги води тази мъдра учителка.

- Здравейте, деца! – поздрави учтиво тя. – Мечо, вчера бях случайно в 
магазина, когато твоят Татко купуваше този самолет-изтребител. Той ме 
помоли да дойда у вас и да помогна за сглобяването на устройството. 

Мечо искрено се зарадва. Значи Тате не само е купил самолета, но се е 
погрижил да намери специалист, който да го сглоби. 

- Ние нищо не разбираме от тези работи! - призна Мечо. 
- Знам! – отговори госпожа Костенурка. – Точно затова съм поканена. 

Да погледнем какво е нарисувано тук. 
Ето че образът на самолета започна да се оформя. 
Продължавайте по същия начин. 
Браво! 
Чудесно се справяте! 
Възхитена съм от вас! 
Нека сега монтираме и последната част на самолета: един отвесно, 

върху опашката и два хоризонтално – на крилете. Момчета, пиша ви 
отличен! Вие сте съвършени техници! Моята помощ се оказа нищожна. 
Вие сами успяхте да сглобите тази сложна система. Сигурна съм, че като 
пораснете големи ще прославите с уменията си Голямата Гора. 

Благодаря ви! 
- и ние благодарим за помощта – отговориха тримата едновременно. - 

Настроението ни подскочи чак до сините простори! 
- Където вашето въображение лети със самолетната марка: 

 Мечо/Зайко/Таралеж (МЗТ) 

На тримата много им хареса това изненадващо „марково” предложение. 
Звучеше им добре, имаше музика в него. Хукнаха из двора, повтаряйки в 
ритъм: 

 
 „МеЗеТе” – Много е добре! 
 С този самолет ще летим навред! 
 и Голямата Гора ще прославим по света!...

На другия ден трябваше да разказват в Детската Градина своите 
преживявания. 

А това, че ще има какво да споделят с другите деца, най-много ги 
радваше… 

 Ще покажат самолета и на големия горски празник… Да, това е 
решено!
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ФЕСТИВАЛЪТ НА ЗВЕЗДИТЕ

Пролетта се приготвяше да си отиде. Преди сбогуване обиколи цялата 
гора. искаше за последен път да се наслади на своите вълшебства. С 
помощта на магическата си пръчица тя изпълни всички дадени обещания: 

размрази земята от свирепата прегръдка на зимата; 
облече гората в най-красива премяна; 
пусна реките бясно да се надбягват надолу към жадното поле; 
изведе животните от мрачните им хралупи; 
даде свобода на птиците да се реят на воля из небесната шир; 
осигури храна, вода и спокойствие на горските обитатели; 
отприщи цялата природа за нов живот! 
Пожела на Лятото успешен тримесечен престой, въздъхна 

носталгично по красотата, която оставяше, и отлетя към други географски 
ширини, където също я чакаха с голямо нетърпение. 

В първия ден на Лятото горските обитатели празнуваха „фестивала 
на Звездите”. Всички ставаха рано, за да посрещнат будни изгрева на 
доброто Слънце. След това родителите повеждаха децата си на далечни 
разходки, за да им покажат местностите, свързани с тяхната семейна 
история. 

Мама и Тате заведоха своя син високо горе в планината, където се 
намираше тяхната пещера. Тази семейна бърлога съществуваше от хиляди 
години. Много поколения изкарваха тук зимния си сън, по време на който 
оживяваха и техните малки Надежди. 

За чистотата и безопасността на пещерата се грижеше Мама. Тя 
ежедневно кръстосваше тези места да събира своите лечебни билки и 
често се отбиваше да види дали всичко е наред. Мястото й беше особено 
скъпо, защото тук се роди и нейният малък Мечо. 

излязоха от пещерата и се отправиха към горския вир. По пътя Тате 
обясняваше на Мечо, че след зимния сън идваха тук да се освежат в тази 
ледена вода. После слизаха в гората, настаняваха се в сегашната си лятна 
къща и по този начин съобщаваха на всички, че Пролетта е дошла.

После, както правеха всички, спряха на много места, за да берат 
цветя. Като се прибраха, украсиха цялата си къща, двора и оградата: всички 
цветове на дъгата - жълти, бели, зелени, червени, сини, оранжеви, златисти, 
радваха очите на празнуващите.

Докато Мама шеташе в кухнята, Тате обясни на своя син историята 
на празника:

- Сине, „фестивалът на Звездите” идва от далечните времена на 
митовете и легендите. 

отначало животни, насекоми, птици, риби, имали човешки образ и 
живеели заедно. Разбирали се отлично, защото говорели на един език. 

Преди нас е имало друг на този свят. Никой не е дошъл от нищото. 
Миналото е това, което чувстваме да бие в кръвта ни; настоящето 

– ние тримата; а бъдещето е това, към което сме се устремили! именно 
затова „фестивалът на Звездите” е най-големият празник, защото 
осъществява великата идея да събере на едно място минало, бъдеще и 
настояще. 

 Мама извади от фурната голяма медена пита с нарисувани три 
усмихнати Слънца – колкото са членовете на семейството. 

Цялото семейство седна около отрупаната с ядене маса. Тате разчупи 
питата и раздаде на Мама и Мечо. Мълчаха. Гората също бе потънала 
в магическа тишина, която никой не смееше да наруши, защото в тази 
безмълвна нощ се почиташе семейната, родова традиция. 

Въздухът ухаеше на чисто и гърдите дишаха леко. Вятърът се укроти 
и спря да се задява с клоните на дърветата. В гората се възцари покой, 
който накара Мечо да си помисли, че тримата – Мама, Тате и той, са 
останали единствените на света.

Скоро и Луната изплува над празнично осветената гора и весело се 
усмихна, виждайки красиво украсените дворове на празнуващите. Насядали 
около отрупаните си трапези, всички гледаха към Звездното Небе. 

Мечо помоли Тате да му обясни защо Небето така привлича всички 
погледи: 

- Погледнем ли към небето, мечтата ни неудържимо полита като 
космическа ракета. Заблуждаваме се, че един самолет е достатъчен – яхваш 
го, даваш газ и готово. Въображение е нужно. имаш ли въображение, всеки 
ден можеш да кръстосваш космоса и света без никой да те знае. 

- Звездите ни гледат отгоре и светят от щастие, че Земята е жива 
– вмести се Мама. - „фестивалът на Звездите” е знак за здравата връзката 
между Земята и Небето. Кръвта, която препуска в жилите ни, постоянно ни 
нашепва, че там, горе във Вселената, живеят нашите прадеди. Звездите са 
техните очи, които всяка нощ наблюдават Земята и направляват съдбите ни. 

Бащата продължи:
- Цялото нощно небе е осеяно със съзвездия, които носят имена на 

животни. 
Ето я „Голямата Мечка”, а до нея „Малката Мечка”. Носят нашите 

имена. Те бдят за нашата сигурност тук, на земята, и ни помагат в трудни 
моменти.

Кентавърът, Лъвът, Кучето, Вълкът, Мухата, Лебедът, орелът, 
Змията, Зайко, овенът, Жребецът, Рисът, Драконът, Ракът, Скорпионът, 
Гълъбът…
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Небето е увековечило всичко земно.
Мечо видя как Мама излезе от къщи с огромен пакет. Дойде до масата 

и каза:

- Заповядай, скъпи! По случай най-големия празник „фестивала на 
Звездите”, Мама и Тате ти подаряват този космически кораб. С пожелание 
като пораснеш да пропътуваш цялата галактика и винаги да се завръщаш в 
своя роден дом при своите родители!

очите на Мечо се напълниха със сълзи от щастие. Той се хвърли в 
прегръдките на Мама и Тате без да се срамува, че е вече мъж, а плаче като 
дете. 

изведнъж тишината беше взривена от силни залпове. Гърмежите 
идваха от Централната поляна, където след полунощ всички жители на 
Голямата Гора бяха поканени да извият най-дългото хоро на земята. Всички 
бързо излязоха от къщите си и забързаха към мегдана. Вятърът носеше 
ритмичната музиката на крилете си и я разпръскваше из празничните 
сърца на всички обитатели. Усмивките не слизаха от лицата им. Край тях 
подтичваха и веселите им дечица. 

Скоро на Централната поляна се събра цялото население. 
оркестърът бе в състав: 

Вълчо - Акордеон;

 

Глигана - Тромпет;

 

Таралежа - Тъпанджия;

 

Лалугера - Кларинет;

 

Бръмбъра - Китара;

 

Щуреца - Цигулка;

 

Славея - Певец;

 

Чучулигата - Певица;

Ритмично и красиво хоро огласи гората. 
Елена-Красавец скочи пъргаво и затанцува, загледан към небето. 

До Елена един след друг се наловиха: Лисицата, Катерицата, язовеца, 
Свраката, Пора, Кълвача, Кукувицата, Сокола, Светулката, Бухала, Змията, 
Сърната, Мухата, Пуяка, Скакалеца, Костенурката, Червея, Щъркела, 
Жабата, Комара, Глухара, Прилепа, Козата, Гарвана, Пчелата, орела, 
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Калинката, Пъдпъдъка, Мравката, Пеликана, Пеперудата, Петела, Врабчето, 
Гълъба, Невестулката, Чакала.

След малко хорото стана толкова дълго, че краят му не се виждаше. 
Мечо спря за малко, за да си почине. Покатери се на близкото дърво и 

като видя щастието в очите на празнуващите си каза: „Защо животът не е 
едно такова безкрайно хоро? Всички да се държат за ръце и никога да не се 
пускат. 

Защото, когато са на хорото, всички са обладани от магията на 
радостта. Пуснат ли се от хорото – лицата им стават тъжни, замислени 
и тревожни. Хорото не допуска в своите редици сърдити, мрачни и лоши. 
Когато са хванати един за друг, ръка в ръка, всички се подкрепят.” 

Той си каза, че когато порасне и стане цар на гората, ще измисли 
Закон, който да задължава всички да танцуват и пеят. Защото който пее, 
зло не мисли.

А хорото продължаваше да се вие, все напред и нагоре! 

По лунната пътека чак до звездите!

K Р А Й 




