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мало едно време един писател, който не бил 
какъв да е, а детски писател. 

Това никак не е лесна работа, от мен да го зна ете. 
Детският писател е възрастен човек, а тряб ва да си 
припомня непрекъснато какъв е бил като дете, какво е 
харесвал, какво не е харесвал, какви ду мички е използвал... 
То е същото като при актьо рите, ама даже по-трудно. 
Защото актьорът, кой то два часа играе на сцената 
Лошия вълк или не по слуш ното козле, той може да си 
поглежда ча сов ни ка зад кулисите. И да си мисли: „Ех, 
още малко и пред ставлението ще свърши. Тогава ще 
си хвърля маската, ще се прибера вкъщи с трамвая, ще 
извадя от хладилника една сту дена бира и ще седна да 
гле дам новините по теле визията...“. Обикновено така и 
става. А пи са телят? Писателят не може да си почива, 
не може да си мисли нищо друго, до като приказките 
му жужат в главата. Да, при казките могат да жужат 
в главата ти също като рояк разсърдени пчели, когато 
им удариш с крак кошера (ама ти недей да го правиш, 
защото може да те нажилят!). 

Приказките, които 
не искат да спят 

И
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Този писател, за който ви разказвам, беше мно го 
добричък, но така се увлече, че два дена и две нощи не 
стана от стола пред компютъра, за що то приказките 
не го оставяха на мира. Той пи шеше и пишеше, и пи-
ше ше, а те продължаваха да си бръмкат из главата 
му. Горкият човек, така му се спеше, така му се ядяха 
пържени наденички с картофена салата... Той спираше 
от време на вре ме писането и лягаше на канапето, 
затваряше очи и дори почваше нарочно да хърка. Ама 
те не се лъжеха така лесно и продължаваха да го тор-
мозят. „Стига вече, вървете и вие да спите, и утре е 
ден!“, молеше се писателят. Но те не искаха и да чуят. 
Кучето на писателя, което се казваше Чоки, също беше 
недоволно, защото нямаше кой да го изведе на разходка. 
То също вече не издържаше и така сър дито лаеше... По 
едно време писателят си хвана главата с двете ръце и 
му се прииска да го няма, да изчезне, сякаш Синята фея 
го е превърнала на горски пън. Тогава Чоки го лизна по 
едното ухо и май му прошепна нещо. Писателят го 
послуша и много строго каза на приказките: „Давам ви 
по пет минути на всяка да се изприказвате по веднъж 
и после – да ви няма! Иначе... ще пусна Чоки да ви 
дописва“. Приказките изведнъж се смириха. Ама то си е 
малко страшничко! Едно такова сърдито куче, дето не 
се е разхождало и не е яло два дена, какво може да очак-
ваш от него, а? И те послушно си избръмчаха за пос-
ледно, всяка приказка – своята история. След което си 
тръгнаха, за да спят или да пият мляко с какао, тяхна 
им работа. Ето така стана тази книжка от приказки.
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яу, май нещо падна от небето! – каза су
зана, легнала на любимото си мяс то вър ху 
радиатора на парното до про зореца. 

Сузи беше все още малко котенце и не знаеше много 
неща. Тя се беше родила през тази пролет и затова 
чес то казваше: „Май нещо мирише хубаво!“ или „Май 
нещо отвориха входната врата!“, или дори „Май нещо 
ме кара да заспивам вечер“... 

Чарли, териер по природа и мъж по харак тер, мръдна 
едното си ухо от възглавничката си в ъгъла на стаята 
и сънливо проговори: 

– Дано това, дето пада от небето, да е варена наде-
ничка... или пържени пилешки дробчета... е, може и су-
ро ви да си ги хапна. 

В стаята беше приятно топло. На стената старият 
часовник с големите бронзови топки на веригата тик-
та каше равномерно и гледаше много строго пред себе 

Това се случи 
по Коледа

-M
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си, защото времето беше най-важното нещо за него. 
Не за висимо какво падаше от небето, стрелките му рав-
но мерно обикаляха циферблата, а на всеки кръгъл час 
от вът ре се чу ваше: „Дан! Дан! Дан!“. Върху печката се 
мъд реше големият лъскав чайник, а на дървената скара 
до него стоеше порцелановата кана за чай с красива 
пле тена шапчица върху капачето си. От портрета с 
дървена рамка на стената гледаше мус та кат дядо с 
голям калпак. Казваха, че това е сто па ни нът на къща-
та, дядото на днешния дядо Ни ко  ла. Той бил някога 
хайдутин и войвода, имал го ляма лъскава сабя. 

– Това, дето пада от небето, не е за ядене, мяууу, 
за щото е много бяло и не престава да пада. Никой не 
оставя толкова много ядене да му падне от чинията, 
нали? Мяу... 

Чарли отново беше задрямал, но като чу раз тре во-
же ния гласец на Сузи, се надигна, тръсна гла ва веднъж-
дваж и се упъти да види за какво ста ва дума. С един 
скок се покачи на перваза на про зореца и надзърна зад 
пердето. 

– Бау, бау... Струва ми се, че това е... Като че ли си 
спомням какво беше... Това не беше ли...? Аууу, да! Това 
е СНЯГ! Да, това е СНЕГЪТ! 

Чарли беше двегодишно кученце и вече знаеше какво 
нещо е зимата. Споменът го накара да се втур не лу-
деш ки през стаята с вдигната опашка и свет нали очи. 
Сузи не можа да разбере какво става, но хукна след него, 
защото обичаше гоненицата по вече от всичко на све та. 
Те събаряха всичко по пътя си – възглавнички, покрив-
ки, кошничката с преждата на баба Тодорка, ка лъф ка-
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та с очилата на дядо Никола, фруктиерата с ябъл ки-
те, вазата... 

Тъкмо в този момент под плетената шапчица на ка-
на та изведнъж изскочи нещо чорлаво и грозно, което 
от далеч приличаше на раздърпано от вятъ ра кълбо дим. 
Всички изведнъж се смълчаха и засти наха, защото това 
беше феята на къщата. 

Някога всяка къща си имала фея, която помагала на 
хо рата в беда, сдобрявала ги, когато били ска рани, гри-
жела се за здравето на кокошките и агън цата, не поз-
волявала на огъня в огнището да из гасне и на млякото 
в гърнето да прокисне. Феята на тази къща обаче била 
поспалана, все по-рядко си вършела работата и хората 
я забравили. 

– Каква е тази врява? Защо ме събудихте? Снегът, 
та снегът! Голямо чудо! Да не мислите, че Дядо Коле да 
ще ви донесе подаръци? О, не! Не и в тази къща! Ми-
налата Коледа забравихте да ми оста вите парченце от 
баницата с късметите, а по-миналата ме попарихте с 
врял чай, уж по не вни мание! Безобразие! Аз обаче нищо 
не съм забра вила! И тази година ще вдигна такава вих-
рушка по шосето, че Дядо Коледа изобщо няма да намери 
пътя за насам. Ха, ха, ха, колко ще бъдат тъжни утре 
сутрин всички, като видят, че коледните им чорапчета 
са празни! Отивам още сега... 

И тя изфуча през комина сред облак от сажди и лю-
тив дим. След нея първи в стаята проговори теж кият 
орехов скрин, в чиито чекмеджета мо же ше да бърка само 
мама Катя. 

– Ще ми се да я примамя в най-долното си чек медже, 
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да я заключа и повече да не я пускам оттам! Но не мога, 
защото ключовете са у мама Катя.

– На мен пък ми се ще да я поканя на обяд – рече ма-
сата – и да Ӝ дам толкова много от ста ро то червено 
вино, че да заспи и да се събуди чак през юни... Но виното 
е в мазето, а там влиза само татко Симо. 

– Ако разчитате на мен, ще трябва да ви разо чаро-
вам – проехтя гръмкият глас на стенния ча совник. – 
Вярно е, че преди осемнадесет години избързах с цели 
три часа, но оттогава се зарекох никога повече да не 
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го правя. О, как хубаво бих я из мамил, ако не се бях за-
рекъл! 

– Аз ще я заколя с моята сабя... Но къде ми е сабята? 
– обади се с немощен глас дядото от портрета, след 
което се разкашля и млъкна. 

– Трябва да бъде изметена от къщата веднага! – стро-
го отсъди метлата в ъгъла. – Но тя, прок летницата, 
се носи из въздуха като гълъбово пер це, не е паяжина, за 
да стои на едно място и да я стигна. 

Тъкмо тогава вкъщи се завърнаха всички – баба То-
дор ка и дядо Никола от пазар, Румето и Жорко от 
учи лище, мама Катя и татко Симо от работа. 

Този ден на децата им бяха разказали в час чуд ната 
история за малкия младенец, роден в бедна селска къща 
и положен в яслите на животните, за Витлеемската 
звезда, известила радостното съ  би тие. За радостта и 
любовта, които Божият син донесъл и дал на хората... 

Румето и Жорко до късно не заспаха и тихичко си 
говориха в креватчетата. 

– Ти какво искаш да ти донесе за подарък Дядо Ко-
леда? 

– Аз искам космическа совалка... и ножче с пру жинка... 
и пожарникарска каска... – шепнеше сън ливо Жорко.

– И аз искам много подаръци, но баба казва, че Исус 
Христос не обичал тези, дето са алчни за мно го. Затова 
няма да се сърдя, ако Дядо Коледа ми донесе само една 
кукла Барби с чантичка и кученце – бърбореше Румето 
в топлата си възглавница. 

На сутринта всички в къщата се заловиха да се при-
готвят за тържествената нощ. Избърсаха лампите. 
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Изтупаха чипровския килим. Изпекоха, свариха и из пър-
жиха толкова вкусни неща, че Сузи и Чарли преядоха 
само като си изпросваха по пар ченце от всяка чиния. 

Затова, когато се свечери, двамата се измъкна ха на 
двора да се поразходят. Но разхождаха ли се наистина? 
Шшшт! Дайте си ухото, за да ви кажа една тайна: 
Чарли и Сузи отидоха чак до кръс топътя извън града, 
за да посрещнат Дядо Коледа и да го придружат до сво-
ята къща. За да не обър ка нещата ядосаната фея. За да 
не остане без пода ръци и без Божията благословия се-
мей ството в тази свята нощ. Беше им много трудно, 
защото котките не обичат снега, а кучетата не оби-
чат студеното. Но те успяха и когато си легнаха, пре-
мръзнали и уморени, призори всички чорапчета в къщата 
вече бяха пълни с подаръци. 

А какво ли стана с феята? Тази година не я за бравиха 
и тя получи своя пай и от баницата, и от ореховките, 
и от захаросаните пуканки. След такова обилно ядене 
какво можеше да се направи, освен да се поспи... Я пог-
лед нете под плетената шапчица на каната за чай! 
Виж да ли се нещо чор лаво и намусено?... Тихо, да не я 
съ будим!


