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ЕДИН ПАМЕТЕН ДЕН
Днес стана първото сериозно излизане от къщата. Сутринта
мама Лиса каза:
– Деца, ще ви заведа на потока. Трябва да ви изкъпя, тъй като
довечера ще ходим на концерт.
– Какво е това поток? – запита Лиско.
– Поток е мястото, където тече вода.
– А какво е вода?
– Вода е едно нещо, което тече.
– Аха, разбрах!
Всъщност Лиско не разбра нищо, защото беше едно съвсем
малко лисиче, което заедно с двете си сестрички Хитруша и Рунтавка видя света преди тридесет дни. Лиско бе дете чудо. Майка му
и татко му се удивиха най-напред от това, че още първия ден можеше да изговаря буквата „р“. Докато Хитруша и Рунтавка доскоро
все още изричаха „кливо клаче“, Лиско изговаряше „криво краче“.
– Нашият син е гений! – радваше се татко Лисан. – Той е умна глава. Може би ще бъде първият от нашия род, завършил университет.
Ето защо Лисан и Лиса обикнаха Лиско повече, макар че обичаха силно и другите две деца.
– Тъй като довечера ще ви водя на концерт – рече мама Лиса, –
сега ще ви изкъпя добре. Трябва да се пазите чисти през целия ден.
– Какво е това концерт? – запита Лиско.
– Това е нещо, което дават вечер на Метличина поляна.
9

– Аха, разбрах! – рече Лиско. – Ами много ли ще дават? Ще
се наядем ли добре?
– Това, което ще се дава, не се яде. И все пак концертът представлява нещо като духовна храна.
– Все пак храна! – зарадва се Лиско.
Той вирна опашка и тръгна след майка си.
– Прибери си опашката! – скара се мама Лиса. – Който те
види, ще помисли, че си се възгордял.
– Защо? – запита Лиско.
– Защото когато една лисица се възгордее, винаги вири опашката си.
Лиско прибра опашката си и посочи:
– Я виж татко! Върви най-отзад и вири опашка!
– И има защо – отвърна мама Лиса. – Той се гордее, че е глава
на такова видно семейство.
Петимата вървяха един след друг през гората и учтиво поздравяваха всеки.
– Добър ден! – извика им сврака Нешка. – Накъде така рано?
– Отиваме на плажа – отвърна важно Лиса.
Щом отминаха, сврака Нешка отлетя до къщичката на катеричката Сивелка, кацна пред входа и започна да бъбри:
– Просто не очаквах... Семейството на Лисан придобива все
повече буржоазни привички.
– Стой по-далеч от дома ми! – рече Сивелка. – Вчера ми изчезнаха два ореха.
– И ти допускаш, че аз?!...
– Де да знам, може би си ги помислила за яйца... За какви буржоазни привички говореше?
– Семейството на Лисан отива на плаж – прошепна сврака
Нешка.
– Щом се постопли още, и аз ще водя моите на потока – отвърна Сивелка.
– Така и предполагах – изкряска сврака Нешка. – На репетиции не идваш, а на плаж първа!
– Лъжеш!... Досега съм отсъствала само веднъж, и то с позволение на диригента. А ти откъде-накъде ще ме питаш? Нали те
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отстраниха от хора за фалшиво пеене?
– Нищо подобно! Аз не пея лошо. В хора не съм затова, защото станах музикален критик. Ние с Глухара сме единствените
музикални критици.
Докато сврака Нешка и катеричката разговаряха, семейството на Лисан стигна при потока. Той течеше през малка слънчева
поляна в края на гората. На това място водата се успокояваше,
разливаше се и ставаше удобна за плуване. Наоколо растяха горски цветя, които сега блестяха окъпани от росата и разливаха наоколо благоухания.
– Вижте, деца! – извика мама Лиса и се търкулна.
Хитруша и Рунтавка последваха примера ѝ.
Лиско стоеше на мястото си и наблюдаваше потока.
– А ти какво чакаш? – запита татко Лисан.
– К-какво? – отвърна унесено Лиско.
– Търкулни се! Това успокоява нервите.
Но Лиско стоеше като вцепенен и не откъсваше поглед от водата.
– К-какво е това?
– Това е потокът – осведоми го Лисан. – В него ще се къпем.
– Защо ще се къпем? Нужно ли е?
– Къпането е нужно за всяко културно животно. Чистотата е
важно нещо. Действа добре и на нервите. Живеем в напрегнат и
динамичен век.
– Какво е това век?
Лисан се почеса по ухото.
– Право да ти кажа, не знам. Така се говори навсякъде.
– Но защо да живеем във век? Нали си имаме къща?
– Прекаляваш с въпросите!... Хайде, търкаляй се!
Лиско се търкулна в тревата. Изведнъж му стана приятно,
полази го хлад, навлажнената му козина затрепери и заблестя,
обхвана го лудо желание да се върти, да се върти върху меката
постеля и той се увлече в това занимание.
– А! – рече той, като се спря. – А! – повтори Лиско и падна.
Крачката отказваха да му служат. Гората, небето, камъните –
всичко се въртеше пред очите му.
– Татко, земята се върти! – изквича от радост лисичето.
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– Това е установено отдавна – забеляза Лисан. – Откриваш
Америка.
Като се натъркаля добре, цялото семейство застана на припек.
Изскочилото над гората слънце топлеше мокрия гръб на Лиско.
Той се чувстваше толкова щастлив, че пожела да направи нещо,
но се отказа, понеже не можа да измисли какво.
Лиско се изсуши, прозя се и тръгна към потока. Приближи се
и потопи лапата си.
– Водата е мека! – прошепна си въодушевено той.
Изведнъж скочи назад и застана до родителите си.
– Какво има? – запита мама Лиса.
Лиско трепереше.
– От... от потока м-ме п-погледна едно д-друго лисиче!
– Глупчо! – засмя се майка му. – Това е собственият ти образ!
Лиско се учуди на тия думи и отново се приближи до реката.
Видя главата на същото лисиче със светли очи, дълги уши и продълговата остра муцунка. Поклати глава. Главата на лисичето от
потока също се поклати.
– Не се чуди! – засмя се татко Лисан. – Всичко става по принципа на отражението.
– Ооо, разбрах! – възкликна Лиско и престана да се интересува повече от своя образ.
– А сега да се изкъпем – предложи мама Лиса. – Елате!...
Тя влезе във водата и се потопи. Лиско стори същото. Стана
му много приятно – това, което се наричаше вода, беше нещо
много интересно, минаваше край него, гъделичкаше го, носеше
го, издигаше го нагоре.
Татко Лисан започна да го посвещава в тайната на плуването.
– Най-важното е да се диша правилно!... О, не отваряй уста!...
А така!... По-спокойно, по-спокойно движи лапите си... Така!...
Сега напредваш добре...
Лиско скимтеше радостно и цапаше ли, цапаше...
– Много е хубаво! – извика той. – Щом почувствам скука, ще
идвам тук.
Лисичето семейство игра дълго във водата, хлапетата станаха
толкова чисти, че не можеха да се разпознаят и се гледаха като чужди.
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– Достатъчно! – извика най-после Лисан.
Щастливото семейство потегли обратно към дома. Но щом се
върнаха в старата тъмна дупка, Лиско внезапно почувства скука.
Преди всичко на малките не им бе позволено да се търкалят, за
да не се изцапат, а както е известно, отнемеш ли на децата търкалянето по земята, все едно си им отнел всичко. Нещо го теглеше
отново към реката, мечтаеше да отиде сам, без надзор, да прави
каквото си ще. Щом видя, че всички са заети със закуската, Лиско
се шмугна в гората и тръгна по познатата пътека към потока.
Горските животни учудено гледаха самотното лисиче, което
подскачаше между дърветата надолу и надолу, направо към реката.
– Къде ли е тръгнало? – запита сърненцето Еди.
– Калпазанин – каза майка му Грациоза. – Ти никога не трябва
да правиш така!...
– Да, ама е интересно – отвърна Еди и се дръпна настрана.
А Лиско продължаваше да върви. От време на време спираше до някое старо дърво, гледаше кората му, но какво гледаше
– дявол знае. Изведнъж чу страшен рев и дъхът му замря. На две
крачки от него стоеше грамаден звяр с дълги уши. Лиско се опита
да избяга обратно, но звярът изрева още веднъж и го смрази на
място.
– Къде бе, хлапак? – запита звярът.
– Н-никъде – излъга за пръв път в живота си Лиско.
– Виж какво, малкият – рече звярът. – Никъде никога не може
да се отива. Друг е въпросът, ако вървиш без цел. И все пак ще
стигнеш някъде. Защото никъде не може да се отива. Някъде все
има едно някъде, а никъде – никъде няма! Разбра ли?
– Р-разбрах!... А ти кой си?
– Аз съм магарето!
– Татко и мама не са ми разказвали за тебе.
– Аз не съм горско животно. Винаги съм живял културно,
сред хората.
– А какво търсиш тук?
– Бягам от баснописците. Тези лоши хора не ми дават мира.
Реших да стана горско животно. Между горските обитатели все
ще се намери място за един философ, нали?
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– Все пак трябва да вървя – извика успокоеният Лиско. – Надявам се да се видим отново.
– Абе планина с планина се срещат, че какво остава до нас! –
Магарето наведе глава и започна да пасе.
„Изглежда, че светът е много разнообразен – замисли се Лиско. – Колко много неща има, които не знам.“
Но тези мисли бързо изчезнаха от главата му, изместени от
едно-единствено желание – минута по-скоро да се добере до реката. И той припна лекичко надолу.

Гл а в а вт о р а

К А К В О С Е СЛ У Ч И П О - Н АТАТ Ъ К
Лисичката Хитруша бе първата, която откри, че Лиско го
няма. Тя се огледа учудено на всички страни и рече:
– А!... Ние не бяхме ли две лисичета?... Доскоро бяхме две, а
сега сме само едно.
– Как едно? – спря играта си сестричката ѝ Рунтавка, която бе
по-умната, защото бе родена един час по-рано.
– Ето на – да се преброим: едно! – Хитруша посочи с лапа
Рунтавка. – Видя ли?
Всъщност лисичетата бяха две, но тя не броеше себе си, а при
това едва ли можеше да брои повече от едно.
– Някой от нас не е тук... Да, Лиско го няма... Мамо, Лиско го няма!
– Как може? – появи се от дупката Лиса. – Нали си играехте?
– Играехме си, но го няма.
Мама Лиса съобщи този факт на татко Лисан. Той няколко
пъти извика името на немирника. Никой не му отвърна. Татко
Лисан пообиколи набързо околността и като се върна запъхтян,
съобщи:
– Работата става сериозна.
– Какво? – запита Лиса.
– Това дете е изчезнало.
– Но къде е отишло? – затюхка се Лиса. – То не познава гората.
Край лисичия дом минаха няколко животни. Те отиваха на
концерта.
14
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– Хайде! Закъсняваме! – покани ги Таралежко. – Ще заемат
първите места.
– Знаеш ли – каза Лисан, – Лиско е изчезнал.
– Не думай! – изплаши се Таралежко. – Ежко, къде си? Не се
отделяй! Ами как е станало това?...
– Знам ли?... Няма го.
– Ей сега ще кажа на всички! – извика катеричката Сивелка и
се затича към Метличина поляна.
Пред спуснатата завеса на естрадата вече се трупаха много
животни. Всяко искаше да седне колкото може по-напред. Зад зелената, направена от листа завеса се нареждаше хорът. Разтревожените хористи непрекъснато се бутаха напред-назад за ужас на
диригента Славейко. Съвсем настрана от всички спокойно се разхождаха свраката Нешка и Глухарът. Свраката Нешка бъбреше:
– Ще видим какво ще излезе!... Ще им дръпна такава критика,
че да ме запомнят!
– Но ако всичко мине добре? – питаше Мецана.
– Това няма значение!... Ние с колегата сме на особено мнение, нали, Глухчо?
Глухчо не отговаряше нищо, понеже не чуваше за какво става дума.
Слънцето, надвесено над естрадата, сякаш не бързаше да си
отива, а искаше да послуша част от програмата. Откъм реката подухна вятър. Върховете на дърветата трепнаха и листата запяха.
– Приятели! – чу се гласът на катеричката Сивелка. – Лиско
се е изгубил!
Шумът на поляната затихна.
– Какво каза? – запита заекът Сивко.
– Лиско се е изгубил! – повтори Сивелка. – Няма го. Изчезна.
Всички погледнаха към Мецан. Той единствен можеше да
реши ще се състои ли концертът, или всички трябва да търсят
малкия немирник. Мецан се изправи върху камъка, който бе определен за негова ложа, обърна се срещу публиката и каза:
– Всички искаме да слушаме концерт... – Животните мълчаха
и го гледаха право в очите. – Но ето че Лиско се е изгубил. Досега
при такива случаи винаги сме зарязвали всичко и сме помагали.
Моето лично мнение е, че в случая трябва да направим същото.
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Все пак, за да спазим законите, по които живеем в Тихата гора,
предлагам въпроса на гласуване. Който е „за“, да си вдигне лапата.
Животните вдигнаха лапите си. Птиците се приобщиха към
гласуването с разперване на криле. Решението бе взето. Мецан
разпредели всички на отделни групички и ги разпрати на различни страни. Лично той заедно със зайко Сивушко, вълчо Кафявко,
катеричката Сивелка и пеперудата Дванадесет точки веднага се
отправиха към дома на Лисан.
Мама Лиса плачеше сърцераздирателно и всички се заеха да
я утешават.
Оставиха Хитруша и Рунтавка в лисичата дупка и тръгнаха.
Тихата гора закънтя от викове:
– Лиско-о-о!
– Къде си, Лиско-о-о!
Разбира се, най-усърдно от всички търсеха татко Лисан и мама
Лиса. Те бързаха напред, следвани от Кафявко, Сивко, Сивелка
и фазана Пембянко, който подскачаше, понеже му бе омръзнало
непрекъснато да хвърчи. Дванадесетте точки летеше над тях, а
над нея се носеха косовете и гълъбите.
Така групата стигна до мястото, където пасеше Магарето.
– Да сте виждали едно малко лисиче? – запита татко Лисан.
Магарето повдигна глава, поклати уши и каза:
– Тук нямате ли обичай да казвате „добър ден“? Особено щом
видите магаре.
– Извинете, но сме разтревожени... Нашият Лиско се изгуби.
– В природата нищо не се губи – забеляза Магарето. – Практически се губи, теоретически – не. Материята си е материя. Тя се
променя, превръща се в пепел, в дим, в пара и все пак продължава да заема място в пространството, има свое тегло, вкус и мирис.
Съгласни ли сте?
– Съгласни сме – продума тихо Мецан.
– А не трябва да сте съгласни. Нещата не бива да се приемат лесно. Всичко подлежи на проверка, на опити, на лабораторни изследвания. По този случай искам да ви разкажа
за една камила, която не повярва, че Екваторът съществува.
Тя отиде лично да провери. Оказа се, че на мястото, където
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трябвало да бъде Екваторът, имало блата, гора, пустиня и
всичко друго – но Екватор нямало. Тогава камилата прочете
в енциклопедията, че Екваторът представлява мислена линия, създадена от въображението на човека. „Всичко е относително – каза си тя. – Тук пише, че линията съществува само във въображението на човека, а никъде не пише за
въображението на камилата. Следователно: Екватор не съществува изобщо.“
– Не сте ли видели нашия син? – прекъсна го Лиса.
– Видях го. Защо питате?
– Защото го търсим.
– Приятно търсене!
– Но кажете нещо! Дайте ни сведения!...
– Изглежда, че съм дошъл в тази гора само да давам сведения.
Преди малко пак ми искаха сведения.
– Разберете! – нервира се Мецан. – Вие сте единственият, който може да ни насочи към някаква следа! Трябва да ни помогнете
в нашето нещастие.
– Не знам по-голямо нещастие от това да си магаре и да попаднеш в област, където няма магарешки тръни... По този случай
искам да ви разкажа как един мой братовчед...
– Накъде отиде Лиско? – изрева извън себе си Кафявко.
– Към реката. Защо питате?
– Какво го усуквате тогава?
– Защото имам желание да ви услужа както трябва. – И като
погледна след бързо отдалечаващата се група, то промърмори:
– Неблагодарен народ! Ти му обясняваш, а той крещи...
А в това време групата напредваше към реката.
„Как не ми мина през ума? – чудеше се Лисана. – На това хлапе сутринта му се услади водата.“
На потока от Лиско нямаше и следа. Там се бяха струпали
много животни, коментираха оживено и се караха, но от Лиско
нямаше и помен.
Кафявко започна да души.
– Открих следите! – викна радостно той. – Тръгвам по тях!
Всички млъкнаха. Кафявко потегли бавно по невидимите следи.
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Всяка негова стъпка се следеше със затаен дъх от животните.
И всяка крачка водеше Кафявко все по-близо до реката. Най-после
той застана до самата водна ивица. Изви наляво и подуши, изви
надясно и подуши... Накрая застана безмълвен до самата вода.
– Следите изчезват тук – доложи тихо той.
– Удавил се е! – изпищя Лиса. – Ами сега?
– Спокойно! – намеси се Мецан. – Защо да допускаме най-лошото? Представете си, че палавникът си плува по течението и се
забавлява.
– Ще му дам аз едно забавление! – измърмори Лисан. – Само
да ми падне!
Всички потеглиха по течението.
– Безсмислено е да го търсим в реката! – вайкаше се Лиса. –
Той не може да плува.
– Ами! – отвърна Лисан.
Тогава решиха да намерят видрата. Та нали тя знаеше всичко,
което става тук. Откриха я върху белия чакъл на брега: обясняваше нещо на двете си деца, две малки смешни видрички.
– Да си видяла Лиско?
– Добър ден – рече мама Видра. – Както виждате, уча малките си да вървят по сушата. Така, както вие учите вашите деца да
плуват.
– Да си видяла наоколо Лиско? – запита отново Кафявко.
– Не.
– Във водата?
– Не съм го зърнала дори.
– А можеш ли да ни направиш една услуга? – запита Мецан. –
Да се гмурнеш за малко в реката, да го потърсиш.
– Добре, но какво разбирате под Лиско?
– Лиско – това е синът на Лисан и Лиса... Малко лисиче, на
един месец. Не го ли познаваш?
– Малко лисиче, значи – почеса се Видра. – Добре! Хайде,
деца, ще потърсим из водата едно малко лисиче.
Палавниците на мама Видра, които скучаеха по брега на
трудните уроци по ходене, се зарадваха и веднага се гмурнаха
в реката, последвани от майка си. Останалите животни се раз19

положиха по камъните на брега и започна изпълнено с напрежение чакане.
Минаха минути, мина половин час, най-после се появиха мокрите глави на търсачите.
Мама Видра се излегна уморена и задъхана и доложи:
– В реката го няма!
– Сигурна ли си?
– Напълно.
– Търсихте навсякъде, нали? – запита Мецан.
– Абсолютно навсякъде! От нашия поглед не може да убегне нищо.
Сухоземните животни се умълчаха. От време на време се чуваше трагичното хлипане на мама Лиса.
– Тук има някаква загадка – рече Кафявко.
– Истинска загадка – допълни Сивко. – Ако Лиско се е удавил,
мама Видра щеше да го намери.
Докато Лиса плачеше, а Лисан се чудеше как да я успокои,
слънцето пропадна зад хребета на Голямата планина и Тихата
гора потъна в сумрак.
От близката скала се обади кукумявката Тотка.
– Тотке, да си виждала сина на Лисан? – запита я Кафявко.
– Без подигравки!... Знаеш, че денем не виждам по-далеч от
носа си!...
– Извинявай! – отвърна Кафявко и наведе безпомощно глава.

Гл а в а т р е т а

К А К В О С Е СЛ У Ч И О Щ Е П О - Н АТАТ Ъ К
Щом се отдалечи от Магарето, Лиско се затича още по-бързо. Споменът за приятната вода, в която можеше да се плиска
до насита, го теглеше към реката. Лиско беше щастлив. Това бе
първото му самостоятелно излизане от бащиния дом. Нямаше я
мама Лиса да вика: „Не прави това, не прави онова!“ Нямаше го
и татко Лисан да дърпа ушите му. Приятното чувство, че е свободен, го накара изведнъж да се търкулне няколко пъти в тревата.
После, без да знае как, Лиско внезапно запя:
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! Ла-ла-ла, ла-ла-ла!
Според него мисълта, вложена в тази песен, достигаше големи дълбочини и разкриваше разнообразно съдържание, излято в
богата музикална форма. Поне така би се изразила свраката Нешка във вестник „Горски глас“.
Както си пееше така, Лиско се озърташе с надеждата, че някой
ще го чуе и ще го похвали за хубавото изпълнение. Но наоколо
нямаше никой. Всички обитатели на Тихата гора бяха на концерт.
Само една гъсеница го чу и се опита да изръкопляска с всичките
си четиридесет крайника, но се изпусна от дървото и се търкулна
върху едно листо. Листото се откъсна, ветрецът го подхвана, издигна над дърветата, и то не на шега, а го издигна много високо.
Гъсеницата погледна ужасено надолу.
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– Ами сега?
Тя се опита да си наложи спокойствие. „Какво се правеше в
такива случаи?“ – помисли си гъсеницата. Но не можа да си отговори. „В такива случаи най-важното е самообладанието!“
Докато листото се въртеше и се издигаше все по-нагоре, тя
потъна в още по-дълбок размисъл. Но дойде нова беда. От въртенето главата ѝ се замайваше и малкият гъсеничен мозък не можеше да измисли нищо. Изведнъж стана чудо!... Изневиделица
дойде една спасителна идея:
– Ще ям листото! – извика тя. – То ще става все по-мъничко,
все по-мъничко, все по-мъничко, докато стане толкова мъничко,
че вятърът да не може да го носи.
И започна да гризе. Това бе неприятно за консумиране сухо
листо, но инстинктът за живот надделя. Гъсеницата го ядеше с
мълниеносна бързина. То ставаше все по-малко и по-малко.
– Спущам се! – извика радостно малкият летец и заръфа още
по-ожесточено.
Най-после изяденото наполовина листо се спусна плавно върху тревата. Гъсеницата се отърси победоносно, погледна небето
и се запита:
– Нима бях там?
След това тръгна да дири своето дърво пасище.
Мразя отклоненията! Заговорих за гъсеницата и забравих нашия герой. А ето какво стана през това време:
През това време Лиско се озова на поляната. Тук беше реката.
Лиско млъкна (нали си пееше песничка) и затрепери от удоволствие. Само на няколко крачки си течеше неговата мила, внезапно заобичана водица. Той се устреми към нея, но неочаквано чу
глас, който го зовеше. Лиско спря.
– Къде отиваш? – запита гласът.
– На реката – отвърна Лиско и едва сега видя едно тъмносиво
животинче с лъскава кожа, остра муцуна и затворени очи. – Но
кой си ти?
– Я го виж! – разсърди се животинчето. – Кой ти позволява да
се обръщаш към по-възрастни на „ти“? Така ли те учат у дома?
– Кой сте вие? – поправи се Лиско.
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– Аз съм къртицата Мрачевина! – рече непознатото животно.
– Известна съм с това, че умея да разказвам увлекателни приказки. Ей сега ще ти разкажа една...
– Благодаря, но бързам към потока.
– Именно де. Затова ще ти разкажа приказката за Киселото
мляко.
– Но каква връзка има това с потока? – запита отчаяно лисичето.
– Има, и то каква!... Слушай!
– Много бързам! – рече Лиско и погледна с копнеж към водата, която струеше примамливо само на два скока разстояние.
– Чуй приказката за Киселото мляко! – каза къртицата, без да
му обръща повече внимание.
П Р И К АЗ К А З А К И С Е Л О Т О М Л Я КО ,

която къртицата Мрачевина разказа
в този паметен ден.
В едно почтено семейство – започна къртица Мрачевина – живеело непослушното Кисело мляко. То било толкоз непослушно,
че всички го сочели с пръст, а майките казвали на децата си да не
дружат с него. Това огорчавало много Киселото мляко. Един ден
му станало толкова мъчно, че то решило да избяга далеч от дома
си, кой знае къде, където никой не го познава и там да започне
нов живот като почтена и уважавана личност. За тази цел то си
взело една порязаница хляб, намазало я с масло и тръгнало.
Но къде – не знае. Върви, гризе хляба и разглежда непознатите места, през които минава.
Най-после Киселото мляко стигнало до една гора. Насреща
му забръмчала пчела.
– Здравей, мухичке! – извикало Киселото мляко.
– Глупак, не виждаш ли, че съм пчела?... А ти кой си?
– Аз съм Киселото мляко.
– А-а, чувала съм за теб. А защо не си в купичка?
– За разнообразие – отвърнало Киселото мляко.
– Ами ако те жилна, ще се подуеш ли?
– Не – рекло Киселото мляко. – Такива работи не ми действат.
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– Довиждане тогава – разочаровала се пчелата.
– Забравих да те питам най-важното – сетило се Киселото
мляко. – Ако вървя все нагоре, къде ще стигна?
– В гората.
– Това знам, но има ли в нея нещо особено?
– Нищо особено.
– Не ти вярвам – рекло палавничето и влязло в гората.
– Не сте казали още нищо за потока – прекъсна приказката
Лиско.
– Потърпи малко и ще чуеш – рече къртицата. – И така... Киселото мляко навлязло в гората. Като повървяло малко в нея, насреща му забръмчал един бръмбар.
– Здравей, голяма пчела! – поздравило палавничето.
– Не съм пчела, а съм бръмбар!
– Е, така де – все едно!
– Не е то все едно!... Не ме предизвиквай, защото ей сега ще
те ощипя!...
– Уха! Сигурен ли си? – засмяло се палавничето. – Аз съм
Киселото мляко!
– Какво като си този?
– Не чувствам никакви физически болки... Можеш да ме ощипеш, можеш да ме порежеш – всичко ще бъде напразен труд. Боли
ме само ако ме обидят.
– Че ти тогава трябва да си много щастливо!... Завиждам ти.
– Така ти се струва!... Според мен обидата нанася по-голяма
болка от щипането. Ако беше обратното, аз не бих напуснал бащиния си дом... Има ли нещо интересно в тази гора?
– Зависи... Хайде довиждане!
Тръгнало палавничето отново. Вървяло, вървяло и му доскучало. Няма с кого да си играе, няма кого да удари, не се виждала
нито една котка да ѝ завърже тенекия на опашката. Гората за него
била скучна. Най-после на пътя му се изпречила една река...
– Като тази ли? – светнаха Лисковите очички.
– Сигурно – отвърна къртицата. – Киселото мляко седнало на
един камък и започнало да мисли. Мъчило се да си спомни какво се
върши, като се стигне до една река. Най-после се сетило, че може
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да се окъпе, и се зарадвало. Започнало да се съблича. Съблякло се.
Покачило се на един камък, скочило и – цап!... във водата!
– Завиждам му! – обади се Лиско и погледна за десети път
към реката. – На него поне никой не му е попречил.
– Там е работата, че ако му беше попречил някой, сега Киселото мляко щеше да бъде живо. А нещастието станало още с
влизането във водата. Киселото мляко веднага се разтворило в
нея и потокът мигновено побелял. – Нашата река се е превърнала
в мътеница! – казали хората от близкото селище. – Сега поне ще
си отпием мътеница! Започнали да пият и никой от тях дори не
попитал как така изведнъж водата се превърнала в мътеница.
– Тази ли е цялата приказка? – въздъхна облекчено Лиско.
– Да. Нали е много хубава?
– Много е глупава! – рязко отвърна Лиско. – Напразно ме забавихте.
– Ти си глупаво и нахално лисиче! – нервира се къртицата. –
Моите приказки са известни на всички с тяхната дълбочина и увлекателност... Да вземем например тази за „Жълъдчо и Облака“...
Слушай сега да ти разкажа приказката за „Жълъдчо и Облака“...
В това време Лиско внезапно откри, че къртицата не може да
вижда. Той се зарадва и се усмихна хитро.
– Слушаш ли? – запита тя.
– Слушам, слушам! – рече Лиско. – Вие си разказвайте спокойно. Аз няма да ви прекъсвам никъде, а само ще слушам.
Къртицата започна втората си приказка, а Лиско тихичко
тръгна към потока.
„Не трябваше да ѝ казвам истината в очите – мислеше си лисичето. – Веднага станах лош.“ И весело започна да търси удобно
за къпане място.
Трябваше да се отдалечи още малко. Дотук все още се чуваше
гласът на къртицата, която разказваше как едно облаче слязло на
земята, за да се запознае с едно мъничко жълъдче по простата
причина, че ѝ се сторило много симпатично и че...
Гласът на къртицата се изгуби. Лиско беше вече достатъчно
далеч. Той изскимтя весело и се изпъна, за да се гмурне...
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К А К В О С Е Б Е СЛ У Ч И Л О В С Ъ Щ Н О С Т
Лиско изскимтя весело и се изпъна, за да се гмурне в потока, но в това време стана нещо ужасно. Най-напред върху земята
се появи една сянка, която се движеше много бързо. Докато разбере какво става, лисичето усети, че някой го сграбчва за гърба. По-късно то усети, че крачетата му не се допират до земята.
Страшно нещо – реката се оказа под него и то видя в нея за миг,
но много ясно, себе си и някаква грамадна птица, която стискаше
гърба му. После реката се отдалечи и малкият палавник разбра,
че хвърчи заедно с птицата. Земята се отдалечаваше все повече
и повече. Уплашеният му поглед успя да зърне само къртицата,
която продължаваше да разказва приказката за жълъдчето и облачето. Друго живо същество нямаше наоколо. Сърцето му тупаше
лудо. Какво стана? Какво означава това?... Треперещите му крачета се размърдаха и напразно се опитваха да потърсят някаква
опора. И въпреки целия страх, Лиско започна да се удивява. Долу
се откриваха толкова чудни и непознати неща. В Тихата гора
беше едно такова... тясно, а оттук можеше да се гледа нашироко,
нашироко... „Нима светът е толкова голям?“ – запита се изпадналият в беда палавник.
Над него плавно и равномерно се размахваха две големи
крила. Те произвеждаха въздушна струя, която го разхлаждаше.
Всичко това щеше да бъде много приятно, ако не беше страшно.
Най-после Лиско се реши да продума:
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– Нищо не разбирам.
– Ще разбереш! – отвърна орелът Каменар, защото това беше
той. – Скоро ще разбереш.
– Все пак добре е да кажете нещо предварително.
– Трябваше да избирам между теб и оная стара къртица – каза
Каменар. – Предпочетох тебе.
– Благодаря за предпочитанията!... Но защо мен?
– Защото си малък.
– Е, та?
– Имаш крехко месце.
– И все пак не разбирам.
– Черноперко и Клюнчо предпочитат нещо по-младо.
– Пррредпочитат?... Кои са те?
– Двете ми малки орлета.
Лиско замълча. Доколкото му стигаше умът, той разбра, че ще
бъде изяден от децата на Каменар. Но какво можеше да се направи?... Отново погледна надолу, където светлееше реката.
– Да не ме изтървете! – рече лисичето. – Ще се пребия.
– Бъди спокоен.
– От такава височина смъртта е сигурна.
– За теб вече няма значение – каза спокойно орелът. – И без
това ще умреш.
– Ама защо?... Ще заплача!...
И Лиско започна да плаче.
– Не плачи! – смъмри го орелът. – Сълзите ти падат долу и
някой ще помисли, че вали дъжд.
Лиско се умълча и се замисли. Вече не можеше да се любува на красивите гледки, които се простираха под тях. Не живял
още тридесетина дни, и трябваше да умира!... А никак не му се
умираше. Животът в Тихата гора беше така красив и безгрижен!
После той си спомни, че големите у дома винаги говореха за бъдещето на Лиско. „Той има голямо бъдеще“ – обичаше да казва
баща му. И майка му винаги се съгласяваше. Лиско с нетърпение
очакваше да види какво ще бъде това „голямо бъдеще“ и ще му
причини ли удоволствие. Най-вече го интересуваше да разбере
колко голямо ще бъде то. Често пъти заставаше пред един висок
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бук и си казваше: „Има си хас да е по-голямо от това дърво! Но
как ще го нося тогава?“
– Не ми се умира! – продума тихичко лисичето.
– И Черноперко и Клюнчо да останат без вечеря, така ли?...
Виж го ти!... Няма милост към такива хубави и умни орлета.
– Моето месо не е приятно на вкус – изхитрува Лиско. – За
мене винаги са казвали, че имам безвкусно, отвратително месо.
– Не хитрувай! – скара му се Каменар. – Аз съм стар, сто и
тридесет годишен! Не те е срам да лъжеш възрастни птици като
мен!... Такова ли е домашното ти възпитание?
Лиско наведе глава и се засрами. Тежко се живее сред възрастни. Всякога навират възрастта си пред тебе. Дума не можеш
да им кажеш. А този орел е просто невъзможен. Виж го ти как се
обижда!... И какво нахалство – хем ще го яде, хем се обижда!...
Но време за губене нямаше. Трябваше да се измисли нещо.
– Вие сте уморен – каза Лиско. – Не може ли да си покацнем?
Трябва да си починете.
– Кой ти каза, че съм уморен?
– Така ми се стори – запримига палавникът. – Обещавам ви,
че ако кацнем, няма да бягам.
– Толкова си малък, а вече си глупав! – каза Каменар. – Не
можеш ли да разбереш, че пред мен хитростта не помага? С теб
е свършено!
– Но защо?... Защо трябва да умирам?
– Такъв е законът на природата! Едни умират, за да живеят
други.
– Не може ли да се живее някак си... другояче?
– Как?
– Де да знам... Така – без да се ядем.
– Разправяй това на баща си!
Лиско се разсърди:
– Макар и да съм на смъртно легло, не позволявам да се говори така за татко! Защо използвате притесненото ми положение, за
да обиждате на семейна чест? Татко Лисан е благородна и почитана личност. Всеки в гората познава неговото добро сърце.
– Кокошките не са на такова мнение.
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– Нищо подобно! – отвърна Лиско. – В Тихата гора животните
не се ядат помежду си. Вашето разбиране е остаряло и отречено.
– Не ме интересува – рече спокойно орелът. – Не живея в Тихата гора, а в Голямата планина.
– Далеч ли е гнездото ви?
– Не особено.
– Струва ми се, че много бързате. Летете си бавно.
– Летя си както винаги.
– Напротив – бързате! А на тази възраст сърцето ви едва ли
ще издържи.
– Бъди спокоен за сърцето ми!
– Все пак човек не знае кога ще стане неочакваното. Представете си, че изведнъж... Да не казвам най-лошото... И тогава вие
спокойно ще си бъдете мъртъв, а аз ще се търкалям надолу по
въздуха, и туп! – ще се пребия на земята... За ваше добро, летете
по-бавно. И без това смъртта ми е неизбежна.
Всъщност на Лиско никак не му се умираше и гледаше да продължи още малко живота си. В същото време умът му работеше
бързо. Няма ли най-после да му хрумне спасителната идея? Още
от най-ранна възраст мама Лиса му казваше: „Никога не се отчайвай! Каквото и да се случи. Нищо не се знае. Няма беда, от
която да не можеш да се измъкнеш. Освен ако си умрял.“ И ето
на̀ – Лиско, макар и в тежко положение, все още е жив. Но какво
да измисли?
– Какво е онова голямо и бяло? – запита той. – Хей онова
там горе?
– Това голямото е едно малко облаче.
– Облаче? – зарадва се Лиско. – Значи, на това нещо казват
облаче?... Ах, как бих искал да видя как изглежда отблизо!...
– Това сега трябва да ти е безразлично.
– Да знаете само как искам да видя едно облаче отблизо! –
въздъхна Лиско. – То трябва да е нещо много интересно... Може
ли да се покачим на него?
– Може – отвърна Каменар. – Ей сега.
И той пое нагоре. Облачето започна да големее. Най-после се
превърна в нещо много голямо.
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– Сега ще влезем вътре! – извика Каменар.
И се гмурнаха в мекия памук.
– Не може ли да си поиграя малко на това облаче? – запита
Лиско.
– Не хитрувай! – усмихна се Каменар. – Учудваш ме с нахалството си. За пръв път виждам толкова хитро животинче.
– Но какво лошо има в това да си поиграя тук?
– И да изчезнеш. Така ли?
– Но защо? Какво ще правя да се скитам с облака по света.
Просто ще умра от глад и нищо повече.
– Щом облачето се долепи до някой планински връх, ще сле
зеш, и готово! Не можеш ме излъга... Любувай се така, без да
искаш повече. Не мога да оставя децата си гладни.
– А какво е това там лъскавото? – наивно запита Лиско, след
като излязоха от облачето.
– Добре знаеш, че това е залязващото слънце.
– Хайде да ме заведете до него!
– Да не съм автобус! – разсърди се орелът. – За пръв път имам
работа с такава нахална жертва.
– Извинете, но съм се родил любознателен.
– Родил си се хитър! – засмя се Каменар. – Хитрата сврака – с
двата крака!
– Но аз не съм сврака.
– Така си е думата.
– Изглежда, че вашата съпруга е твърде добра и почтена. Бих
желал да се сприятеля с нея.
– За такива неща няма да имаш време.
– На колко години е тя?
– На сто двадесет и пет.
– А вие на сто и тридесет...
– Напразно ме заговаряш на семейна тема. Няма да ме умилостивиш!
– Ах, как ми се спи! Обещавате ли да ме возите без друсане?
– Защо?
– Искам да поспя.
– Защо да заспиваш? По-добре нагледай се за последен път на света.
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– Шегобиец!... На стари години няма да станете детеубиец.
– От брътвежите ти ме заболя главата.
Вече летяха над Голямата планина. Отначало долу се показа
гъста гора, прилична на пяна, сякаш някой бе насапунисал планината да я бръсне. После зелената пяна изчезна и се появиха
скалите. Лиско забеляза, че Каменар започна да се спуска, и сърцето му затупа силно. Едва сега се появи истинският страх.
– Виждаш ли тая самотна скала, която прилича на зъб?
– Вввиждам!
– Там е моето гнездо.
– Ппппрекрасно жилище! – направи опит да се удиви Лиско.
– С изложение към всички посоки на света. Трябва да е много
слънчево.
Това бе последното смешно нещо, което Лиско каза през време на полета. Орелът не му отвърна. Показа се голямото гнездо,
направено от дебели пръчки, застлано с вехти парцали и пух от
птици. На южната страна, замислена сякаш от векове, неподвижна като бронзова отливка, бе кацнала орлицата. През плета се подаваха две грозни глави с големи бледи човки. Това бяха главите
на Черноперко и Клюнчо. Лиско разбра, че е дошъл неизбежният
му край, и зарева с пълен глас.
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Гл а в а п е т а

ВЕЛИКИЯ ДЕТЕКТИВ
Тихата гора бе потънала в хладната нощ и на пръв поглед в
нея беше спокойно. Високото небе искреше от ярки звезди. Някои от тях стояха мирно и съзерцаваха учудено земята, а другите
се закачаха палаво и не искаха да висят все на едно и също място.
Месецът, който бе изплувал над гората още преди залеза на слънцето, сега блестеше по-ярко.
Но спокойствието на Тихата гора бе привидно.
Пред жилището на Лисан бяха дошли всички животни и тук
се вдигаше такава врява, че Магарето, което страдаше от манията
да си служи на всяка цена с поговорки, не можеше да се прояви
както трябва.
– Тихо! – ревеше то. – Ако викаме така, вместо да извадим
очи, ще изпишем вежди!
Магарето не употребяваше нито една поговорка на място, а
при това всички поговорки изговаряше неправилно.
– Мълчете да чуем всяко мнение поотделно! – издигна отново
гласа си то. – Всеки крак на своята коза!
Но никой не го слушаше. Лисан и Лиса стояха пред жилището
си и ронеха сълзи. Около тях всеки казваше нещо подобно:
– Обзалагам се, че Лиско е жив!
– Утре ще го намерим!
– Лиско няма да се остави лесно!
И така нататък.
32

А всички знаеха, че това, което казват, е само за утеха. От Лиско нямаше следа. Изчезването беше станало по много тайнствен
и чудноват начин. В търсенето бяха взели участие всички животни, включително и свраката Нешка, която на два пъти предложи
да се претърси внимателно лисичата дупка, на което животните
се изсмяха, защото действително беше смешно. Най-силно впечатление правеше Мецан, който председателстваше Съвета на
Тихата гора. Той не взе нито веднъж думата. Само мълчеше и
слушаше. Понякога и не слушаше, а мислеше. Тогава животните
си казваха: „Ей сега ще предложи нещо умно.“ Но Мецан продължаваше да мълчи и отново се замисляше.
Най-после към полунощ той поиска думата и когато всички
притихнаха, каза:
– Ние сме много глупави!
Най-умните животни наведоха глави, а глупавите си придадоха вид, че това е факт, който не се отнася до тях.
– Глупави и недосетливи! – подчерта Мецан. – Втурнали сме
се да търсим безразборно, викаме, предлагаме, отхвърляме, а забравихме най-важния факт!...
– Какъв е той? – обади се Сивко.
– Забравихме, че си имаме детектив.
– Ей, вярно бе! – извика Кафявко.
– Детектив – продължи Мецан, – който се занимава изключително с разкриване на престъпления, или пък с намиране на
изгубени лица.
– Да живее Костенурко! – извика Сивко.
Гората гръмна от „ура“.
– Към дома на Костенурко! – предложи някой.
Но Мецан направи гримаса и щом животните млъкнаха, заговори бавно:
– Предлагам всички да се разотидат. Всеки да си гледа работата. Животът трябва да потече, както по-рано. Ще изберем
делегация. Тя ще отиде при Костенурко да му разкаже всички
подробности, а той вече си знае работата. Приемате ли?
– Приемаме! Да изберем делегация!
Веднага се пристъпи към избора. След много шум и препирни
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се реши делегацията да има следния състав:
1. Вълчо Кафявко – като добър следотърсач.
2. Зайко Сивко – като бързоходец и слухар.
3. Ежко Таралежко – по простата причина, че редовно влизаше във всички делегации.
Реши се Лисан и Лиса да не участват в по-нататъшното търсене, тъй като бяха изпълнени със скръб. Животните се разотидоха,
а делегацията тръгна към края на гората, защото Костенурко от
много години живееше точно там, където от векове растеше и
старееше Къдравия дъб.
– Сега е полунощ – каза Сивко. – След три минути сме при
Костенурко.
– След пет минути! – каза Кафявко.
– Не по-рано от три денонощия! – каза Таралежко. – Мерил
съм това разстояние няколко пъти. Спокоен ход – четири дни, а с
бързане – три.
– Хванахме си белята! – рече Кафявко. – Защо ли го избрахме?
– Как? – възмути се Сивко. – Делегация без Таралежко? Че
каква делегация ще е тогава?... Откакто се помня, Таралежко винаги е председателствал всички делегации.
– Има животни, които сякаш се раждат само за това – съгласи се Кафявко. – Дай им заседания и приветствия – нищо
друго... Хайде, качвай се на гърба ми!... И внимавай да не ме
убодеш!
След десетина минути делегацията се озова при Къдравия
дъб, едно голямо и дебело дърво, израсло на границата между
Тихата и Младата гора. Около Къдравия дъб се простираше китна полянка, която денонощно ухаеше на мента и здравец. По-нататък започваше Младата гора. Тя имаше ниски крехки дръвчета
и се простираше чак до склоновете на Голямата планина. Младата гора нощем просто гъмжеше от светулки.
Домът на Костенурко се намираше между три големи камъка, обрасли с мъх и лишеи. Пред дома висеше табелка, на
която пишеше:
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Ч АС Т Н О Д Е Т Е К Т И В С КО Б Ю Р О Н А

КО С Т Е Н У Р КО
Приемам по всяко време на денонощието.
Чукай, без да влизаш!
Кафявко почука. Изтече малко време, но никой не се обади.
Той почука повторно.
– Защо чукате, без да влизате? – чу се гласът на Костенурко.
– Защото тук пише така – рече Кафявко.
– Надписът е погрешен – отвърна гласът на Костенурко. –
Художникът трябваше да напише: „Влизай, без да чукаш!“, но
беше много разсеян и написа това. А мен ме мързи да го поправя.
Някои казват, че било по-оригинално, и съм съгласен... Влезте!...
Вие сте трима: Кафявко, Сивко и Таралежко.
– Как позна?! – учуди се Кафявко, докато се промъкваше през
тесния за него вход. – Просто съм изумен.
Костенурко седна на мекия стол, натъпка лулата си, запали я,
смукна от нея два пъти и се усмихна.
– Нашият занаят е труден, но е приятен, защото е изпълнен с
непрекъснато търсене. Малко са индивидите, които са успели в
нашата професия. Преди всичко трябва да имаш дарба. Трябва да
се родиш с нея и да я развиеш. Умът ти да бъде винаги изострен.
Съобразителност и интелигентност – тези са двете неща, които
трябва да вървят ръка за ръка с ума.
Представителите на Тихата гора наблюдаваха Великия детектив със зяпнали уста.
– Как познах, че сте вие? – продължи Костенурко. – Много
просто. Кафявко познах по гласа...
– Но как?... Моят глас е като всички вълчи гласове.
– Затова ми дойдоха на помощ флуидите... Сивко познах с помощта на електроните...
– Какви са тези неща?
– Научни.
– Ами мен как ме позна?
– С помощта на магнитната буря.
– И тя ли е от науката?
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– Да.
– Гениално! – изумиха се тримата гости.
Всъщност работата беше съвсем друга. Още като наближиха
дома на Костенурко, тримата делегати бяха усетени от детектива
благодарение на характерната Кафявкова миризма. Костенурко
погледна през вратата и ги видя.
– Казвайте – мина към действие Костенурко. – Какво ви води
насам?
– Нещастие – започна Таралежко. – Лиско, синът на Лисан, се
изгуби преди залез-слънце и макар че вдигнахме гората на крак,
не го намерихме.
– Лиско? – замисли се Костенурко. – Ще го намеря.
Членовете на делегацията въздъхнаха облекчено.
– Но най-напред трябва да ми го доведете – продължи Костенурко. – Трябва да го видя, за да зная какво да търся.
Представителите на Тихата гора се спогледаха.
– Но ако – започна неуверено Кафявко, – ако... можеше да го
доведем тук, значи... няма смисъл да го търсим... защото... защото той тогава ще бъде намерен.
– За съжаление това е така! – замисли се Великия детектив. –
А това усложнява страшно много задачата ми... Но да започнем
от самото начало. На въпросите ми да отговаря само един от вас.
Например вие, Кафявко.
– Обикновено в такива случаи говори Таралежко.
– Добре, Таралежко, отговаряй: Кога изчезна Лиско?
– Днес следобед. Цялото му семейство се изкъпало в реката,
върнали се у дома и Лиско изчезнал.
Костенурко се почеса по черупката.
– Хм!... А защо са се къпали?
Таралежко се замисли и каза:
– Не знам.
– Видяхте ли? – рече Костенурко. – Не можете да ми помогнете с елементарни неща, които впоследствие ще се окажат решителни за следствието.
– Не знам защо са се къпали – повтори Таралежко. – Лично аз
не се къпя.
36

– Да е оставил някакво писмо?
– Кой?
– Този Лиско.
– Той е съвсем малък. Не може да пише.
– Хм!... Допускате ли причини от любовен характер?
– Лиско е само на тридесет дни.
– Щом е толкова малък, ще го открия!
– Следите му се губят до реката.
– Кой го е видял за последен път?
– Едно магаре.
– Какво магаре?
– Не го знаем добре. Пресели се в нашата гора.
– Да се арестува веднага!
Великия детектив смукна доволно дим от лулата си и допълни:
– Утре всичко ще бъде разкрито! Преди разсъмване искам да
ми доведете това магаре. Смятайте, че с него ключът на загадката
ще бъде в ръцете ми. Сега сте свободни!... Чакам ви с Магарето.
– Той е гениален! – извика Таралежко, когато тримата напуснаха каменната къща на Костенурко. – Какъв ум! А ние дори не
помислихме, че похитителят е между нас.
Делегацията отново потъна в Тихата гора на път за Мецан.
Той трябваше да подпише заповедта за арестуването на Магарето.
Намериха го да седи умислен на камъка пред къщата си.
– Трябва да издадете заповед за арестуването на Магарето! –
рече бързо Таралежко. – Той е виновен за Лиско.
– Кой ви каза?
– Детективът Костенурко.
– Това не е толкова лесно – отвърна Мецан. – Тихата гора не
познава арестите. Трябва да се допитам до Съвета.
– Но Магарето не е жител на Тихата гора – каза Таралежко.
– Това е вярно, Таралежко. И все пак се срамувам да подпиша
такава заповед.
– Костенурко е сигурен, че Магарето е похитител!
– Той е чужденец между нас! – намеси се и Сивко.
– Всеки, който няма лоши мисли в главата си, може да живее
спокойно в Тихата гора – отвърна на това Мецан.
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– Но той е похитил Лиско!... Губим ценно време!... Ние трябва да изпълним желанието на детектива. Иначе как ще се води
следствието?!
Мецан изчезна и донесе от дома си подписан от него лист. На
листа пишеше:
Да се арестува Магарето.
Мецан
– Не му знам името – каза той.
– Нищо – рече Таралежко. – То е единственото магаре в Нашата гора.
Със заповедта в ръце тримата делегати намериха Магарето до
реката. То стоеше там с вирната нагоре глава.
– Какво правите тук? – запита остро Кафявко.
– Кой каквото прави, за себе си го прави! – отвърна Магарето.
– Или казано с други думи: Брат брата не храни – сам пада в него.
– И ние сме на това мнение – пошегува се Таралежко. – Затова
в името на законите на Тихата гора молим да ни последвате!
– Ще ви последвам – съгласи се Магарето. – И без това се
чувствам самотно.
– Защо гледате небето? – запита внезапно Сивко.
– Размишлявах – рече охотно Магарето. – Питах се дали не
може от Млечния път да се получи масло.
– Знаете ли да четете? – запита все тъй остро Кафявко.
– Да. Защо питате?
– Прочетете това! – Кафявко му показа заповедта на Мецан.
– Съгласен съм – това за мен е комплимент.
– Защо?
– Едва сега разбрах, че съм личност. Само личностите могат
да бъдат арестувани.
– Тръгнете с нас!
– Щях да забравя – рече то. – Мога ли да знам какво съм сторило?
– Ще узнаеш – усмихна се Сивко. – Костенурко ще ти каже.
Магарето подви опашка и спокойно тръгна пред Кафявко.
Тримата го поведоха направо към дома на Великия детектив.
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В Е Л И К И Я Д Е Т Е К Т И В Н А РА Б О ТА
Костенурко очакваше своята жертва пред жилището си, защото детективският му мозък се бе досетил, че Магарето не може
да влезе вътре. Когато делегацията се яви отново пред него, той
имаше вид на дремещ, потънал в мисли детектив, който сякаш
се интересуваше единствено от лулата си. Магарето застана до
него и наведе в очакване глава. То напразно чакаше да му зададат
въпроси. Но Костенурко продължаваше да дреме. Всички мълчаха и очакваха да видят какво ще стане. Беше толкова тихо, че се
чуваше тупането на Сивковото сърце. Една звезда се откъсна от
небето и се търкулна по нанадолнището, като одраска тъмносиния купол и там се появи яркочервена кървава ивица.
– Пожелах си нещо – прошепна Магарето. – Дано ми се сбъдне.
– Къде е трупът? – внезапно прогърмя гласът на Великия детектив.
– Не вярвам много в падащи звезди, но все пак, пожелах си
един сочен магарешки трън – продължаваше да бърбори Магарето. – В тази гора няма нито един трън! Все трева, трева – никакъв
десерт.
– Къде е трупът? – отново извика гласът.
– Един сочен трън... едър...
– Къде си скрил останките на Лиско? – подскочи Великия детектив. – Говори, защото имам хиляди начини да изтръгна признанията ти!
– Предпочитам да ми говорите на „вие“ – забеляза Магарето.
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– От това само ще спечелим.
– Опасен престъпник! – прошепна Костенурко на Сивко. – С
него ще бъде трудно. Хитър и хладнокръвен... Я отскочи до ливадата зад Младата гора и откъсни един трън!...
Сивко не почака да го поканят повторно, хукна през полянката и се шмугна в Младата гора. Не мина много време и се появи с
един кичест магарешки трън. Той го подаде на Великия детектив.
Костенурко го пое и го показа на Магарето.
– Виждате ли?
– Ох! Дайте да го схрускам!
– Ще говорите ли?
– Ще говоря!... Дайте ми по-скоро това чудо на природата!
– Признайте и ще ви го дадем.
Костенурко развяваше апетитното растение пред муцуната на
мъченика и ловко го махаше, когато Магарето отваряше уста да
го налапа.
– Ще говорите ли?
– Казах, че ще говоря! Какво искате повече?
Всички си отдъхнаха. Костенурко погледна победоносно делегацията с изражение, което означаваше: „Видяхте ли?“
– Говорете! – каза високо той. – Говорете и трънът ще бъде ваш.
– Не мога да говоря. Трябва първо да го изям.
– Искаш да ни надхитриш ли?
– Трябва първо да изям деликатеса. Иначе ще полудея. А от
луд не могат да се изтръгнат показания.
– Първо ще говориш!
– Първо ще ям!
– Ще говориш!
– Абе вие не разбирате ли какво значи магарешки инат?
Костенурко се замисли няколко секунди и бутна тръна в устата на престъпника. Магарето го схрупа набързо, но го изяде
бавно, наслаждавайки се на приятния му вкус. Накрая то млясна
няколко пъти и се облиза.
– Хайде! – рече Костенурко.
Магарето промълви:
– Няма да чуете нито дума, докато не ми донесете още един!
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– Аа, показа рогата си, така ли?... Хитрец такъв!
– Ако искате!
Костенурко зае отново обичайната си замислена поза и след
това кимна на Сивко. Последният разбра жеста и за втори път
хукна към ливадата. Магарето изяде сладко и този трън.
– Говорете! – смукна дим детективът.
– Ако ми донесете още един.
– Това е безобразие! – нервира се Великия детектив. – Вие се
подигравате с професията ми.
– Не знам какво правя, но това е – ще говоря след третия!
Този път Сивко не дочака жеста на Костенурко, а хукна по
собствена инициатива.
– Далеч ли е този земен рай? – питаше Магарето, докато унищожаваше третия стрък. – Има ли много такива радости там?
– Пълно е – отговори Сивко.
– А далеч ли е?
– Една минута път.
– Моля за още един!
Като потича още няколко пъти до ливадата, Сивко най-после
не издържа и каза:
– Не мога повече!... Сърцето ми ще изскочи!
– За днес стига – заяви Магарето... – Та какво искахте вие?
– Да разкажете всичко подробно – каза облекчено Костенурко.
– С удоволствие. Какво да ви разкажа?
– Всичко, каквото знаете.
– Знам много неща.
– Започнете от самото начало.
– Добре. Да си помисля.
Магарето се замисли. Започна да се разсъмва. Над дърветата
небето стана розово. Звездите отначало избледняха, а после се
разтопиха в обилно бликналата розовина. По тревата и листата
заблестя роса.
– И така – започна Магарето, – аз се родих една нощ в обора на
стопанина Пантелей. Той носеше на главата си омачкана вехта капа.
Когато говореше, всяко изречение започваше с думата „такова“. „Такова – казваше той, – трябва да отида в града за ламбено шише...“
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– Що за глупости? – нервира се отново Великия детектив. –
Още ли хитрувате?
– Казахте да бъда подробен – отвърна Магарето. – Започвам
от самото раждане.
– Но какво смятате да разкажете?
– Историята на моя живот. Нали искате да говоря? Да ви занимавам...
– Искам да ни разкажете как сте похитили Лиско!... Разбрахте
ли?... Къде е сега той?... Жив ли е?... Ето това ни интересува!...
– Всеки свири на своята гайда – рече Магарето. – Искам да ви
разкажа толкова интересни неща, а вие...
– Къде отвлякохте Лиско?
– Това не знам.
– Но как?... Нали ви дадохме цял куп тръни?
– За тях благодаря, но не си спомням да съм отвлякъл Лиско.
– Вода! – извика извън себе си Великия детектив... – Получавам нервна криза! Това магаре ме погуби!
Донесоха му вода. Великия детектив пи бързо – дишането му
се оправи. Той смукна от лулата си, но тя бе изгаснала.
– Ще те науча аз!... Ще видиш!... Донесете въже от къщата ми!...
– Ще го бесим ли? – запита Таралежко.
– Нещо по-лошо – ще го изтезаваме!
Завързаха Магарето за едно дърво.
– Сега наберете тръни и ги донесете.
Кафявко и Сивко донесоха на няколко пъти голям куп тръни. През цялото време учудено се питаха какво ли крои великият
им приятел. Костенурко набоде вкусните стръкове на такова разстояние от опънатото въже, че Магарето, колкото и да се мъчеше,
никога не можеше да стигне и на педя от тях. Щом видя тръните, Магарето се устреми към тях, но въжето не му позволи да ги
стигне.
– Това е жестоко! – извика то. – Такова мъчение не е измислено дори през време на инквизицията!
– Това ще те научи да говориш! – каза победоносно Великия
детектив. – Ще признаеш всичко от игла до конец.
Кафявко, Сивко и Таралежко гледаха като замаяни.
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– Сега да продължим работата си! – продума Костенурко. –
Предстои ми да разпитам всички животни, които населяват Тихата гора. Ние, детективите, обичаме да говорим, като изхождаме от най-дребните факти. Върнете се в гората и съобщете на
жителите ѝ, че ги очаквам на разпит. Да се явяват един по един,
наредени на опашка. Всеки да мисли предварително... Щях да забравя – животните да бъдат наредени по ръст: най-напред Мецан,
после Кафявко и тъй нататък до последната калинка.
– Какъв ум! – извика Кафявко, а очите му се насълзиха от гордост и умиление.
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В Г Н Е ЗД О Т О Н А О Р Е Л А
Черноперко и Клюнчо бяха грозни орлета, които се мислеха
за много интелигентни. Наистина техните родители бяха живели
много и знаеха много, но децата им сякаш искаха да блеснат изведнъж. За това особено им помагаше „Речникът за чужди думи“.
А ето как попадна този речник в гнездото на орела:
Един ден татко Каменар и мама Остронокта си летяха без никаква цел, просто за развлечение, над полите на Голямата планина. Върху покрит с лишеи камък те съгледаха да седят момък и
девойка. Момъкът много обичаше девойката и се чудеше как да
ѝ каже това. Той се стараеше да ѝ направи впечатление. За да изглежда интелигентен, преди да тръгне на екскурзията, грабна от
бащината библиотека първата книга, която му попадна подръка,
и я пъхна в раницата си. Момъкът и девойката се поразходиха,
наобядваха се върху скалата и момъкът каза:
– Сега ще си почета малко, защото не мога да живея без книга.
Той измъкна от раницата книгата, излегна се върху скалата и
с ужас разбра, че това не е нито роман, нито поема, а обикновен
речник за чужди думи. Ами сега?... Но връщане назад нямаше.
Той си придаде вид, че е погълнат от интересното четиво.
По едно време момичето запита:
– Интересна ли е книгата?
– Извънредно! – отвърна момъкът.
– Моля ти се, чети високо, да слушам и аз.
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Момъкът почервеня от смущение.
– Обичам хубавите книги! – настоя девойката.
Ръцете на момъка затрепераха.
– Хайде! – подкани го момичето.
Момъкът започна да чете:
– Озонатор – прибор за добиване на озон от въздуха под въздействието на електрическа искра. Океанография – морезнание,
отдел от физическата география, занимаващ се с всестранното
изучаване на моретата. Окултизъм (от латинската дума occultus –
скрит, таен) – общо наименование на антинаучните мистически
измислици като магия, астрология, спиритизъм – за тайнствените сили на природата... Не те ли отегчава?
– Ни най-малко. Продължавай!
Момъкът четеше и скришом поглеждаше към девойката, която в това време скучаеше, налапала стръкче трева, загледана в облачетата и орлите. Най-после тя не издържа, изправи се на крака,
дръпна речника от ръцете му, захвърли го и заплака. Момъкът я
погледна слисано и не знаеше какво да прави. Но девойката внезапно тръгна надолу. Време за губене нямаше. Момъкът обичаше
силно тази девойка, затова взе раницата и хукна да я гони.
Каменар и Остронокта, които видяха тази сцена от висините, се усмихнаха и се спуснаха към захвърлената книга. Каменар
прочете заглавието и каза:
– Тази ще бъде първата книга от домашната ни библиотека.
Отнесоха я в гнездото си и в дни на скука непрекъснато четяха от нея. По този начин старите орли станаха още по-мъдри и
придобиха още по-обширни знания. Когато Черноперко и Клюнчо се появиха на бял свят, Остронокта бързо ги научи да четат. Те
четяха от сутрин до вечер и учеха съдържанието наизуст. Остронокта започна да ги изпитва:
– Сега Черноперко да каже какво значи думата „конституция“!
Без да губи време, Черноперко отвръщаше:
– Конституция е латинска дума, която означава основния закон, определящите принципи и форми на държавното устройство, конституцията на държавните органи, избирателната система, правата и длъжностите на гражданина.
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– Браво! – сияеше Остронокта. – Клюнчо, кажи какво означава думата „Мефистофел“?
– Мефистофел – невярващ в доброто: зъл дух, дух на отрицанието, описан от немския поет Гьоте в трагедията „Фауст“. Името на Мефистофел е станало нарицателно.
– Браво, Клюнчо! – усмихна се доволно мама Остронокта. – А
сега кажи, кой е този Гьоте?
– Не знам.
– Но нали преди малко го спомена?
– Преди малко споменах за Мефистофел.
– Стига! – усмихна се пак Остронокта. – Ясно, че не знаеш.
– За него няма писано в речника.
– Прав си. Ти знаеш по-мъчни неща, но за Гьоте не знаеш
нищо, защото за него има писано в енциклопедията, а тази книга
все още не сме я набавили.
Но да се върнем към нашия разказ.
Тъкмо се канеше да запита какво означава думата „неокантианство“, мама Остронокта видя, че към гнездото се приближава
стопанинът. Тя се вкамени веднага и прие вид на съсредоточена,
такава, каквато обичаше да я вижда нейният съпруг.
– Папà пристига! – изкрещя Черноперко.
– Носи нещо интересно! – извика Клюнчо.
Каменар направи победоносен кръг над гнездото и бавно кацна. Лиско почувства чудна лекота в гърба си и усети как лапите
му стъпиха на здрава почва.
– Добър ден! – поздрави учтиво той.
– Добър ден! – отвърнаха слисаните орлета.
Лиско погледна дяволито наоколо и бързо продължи:
– Това ми напомня за ония двама, дето се срещали веднъж.
Първият казал „добър ден“, а вторият – „добър вечер“. И можете
ли вие, малки деца, да познаете кой е бил прав?
– Не можем! – отвърнаха Черноперко и Клюнчо. – Ти можеш
ли да кажеш?
– Да.
– Кой?
– Зависи – усмихна се Лиско. – Ако е било ден – първият, ако
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е било нощ – вторият.
– Браво! – извика Черноперко. – Умно измислено!... Татко,
много ти благодарим за хубавата играчка!
– Никаква играчка! – разсърди се Каменар. – Това е вашата вечеря!
– Това не е нашата вечеря – това е нашата играчка!
– Аз съм вашата вечеря! – добави Лиско. – Хайде, пригответе
се да вечеряте!
– Не! – извика Клюнчо. – Искаме и ние най-после да си имаме
играчка. В гнездото е толкова скучно!
– Ще минем и без вечеря! – рече Клюнчо.
– Без вечеря? – ужаси се мама Остронокта, както се ужасяват
всички майки, когато децата им не желаят да ядат.
– Как е името ти, играчке? – обърна се Клюнчо към Лиско.
– Всички ме наричат Лиско.
– Хубаво име! – възхити се Черноперко. – И ние ще те наричаме така.
– Ще живееш при нас! – реши Клюнчо. – Знаеш ли колко е хубаво! Вижда се надалеч, татко носи редовно храна, мама разказва
приказки. Имаме си речник за чужди думи... След няколко дни ще
присъстваш на интересно забавление – ще ни учат да хвърчим.
– Обичам да гледам как се учи хвърченето! – рече възторжено
Лиско, макар досега да не бе виждал подобно нещо. – Ами няма
ли да ни бъде тясно. Станахме петима.
– Мама и татко ще спят на скалата.
Каменар и Остронокта се усмихнаха и не отговориха нищо.
Те бяха щастливи, че децата им се забавляват. Ах, колко много
обичаха те децата си!...
– Поговорете си – предложи татко Каменар, – а ние с мама ще
потърсим нещо за ядене. Все пак трябва да се вечеря.
Родителите излетяха от гнездото.
– Хайде да играем на някаква игра! – предложи Черноперко.
– Хайде! – рече Клюнчо.
Лиско разбра изведнъж, че животът му е спасен. Той се протегна радостно и погледна щастливо широкия свят. А оттук имаше какво да се види – скалата беше висока, на върха на планината.
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РАЗ П И Т Ъ Т
На полянката, където растеше Къдравия дъб, цареше небивало оживление. Тук се събраха почти всички обитатели на Тихата
гора. Повечето от животните роптаеха против Великия детектив
и неговия метод. Заради него те бяха зарязали работата си. Разпитът бе започнал преди пет часа. Животните се наредиха едно след
друго, в индийска нишка по големина. Най-напред мина Мецан,
следван от Кафявко. Накрая на дългата опашка чакаше своя ред
да бъде разпитана мравката Бързанка. За пет часа минаха само
двадесетина свидетели и оставаха още петдесет хиляди. Магарето си стоеше вързано за дървото, пред сочния букет от тръни.
А Костенурко, опиянен от своя замисъл, седеше на камъка
под дъба, бавно пушеше и спокойно задаваше въпросите си.
– Следващият! – извика Великия детектив.
Пред него бе изтикан глухарът Глухчо.
– Как се казвате? – запита Костенурко.
Глухчо погледна учудено и отвърна:
– Аз не знам нищо.
– Не ви питам дали знаете нещо, а как се казвате!...
– Не се занимавам с отвличане на лисичета.
– Как се казвате? – рече Костенурко. – Това е много важно за
следствието. Трябва да се протоколира.
– Лиско не съм го виждал. Сега да ми го покажете, няма да го
позная.
48

– Вие глух ли сте? – излезе извън себе си Костенурко.
– Да – отвърна лалугерът Бъзльо. – Затова му викат Глухчо.
Опитайте се да му говорите по-силно.
– Защо ви викат Глухчо? – изгърмя Костенурко.
– Не ми викат, а ме наричат така.
– Сигурен съм, че ви викат, тъй като не чувате нищо!!
– Дошъл съм да ме разпитате, а не да любопитствате! Какво
ви интересува частният ми живот.
– Да сте чули някакъв подозрителен шум по време на концерта, когато изчезна Лиско?
– Не мога да чувам никакви шумове. По концерти не ходя.
– Защо?
– Защото съм глух.
– Да каже тогава защо се занимава с музика! – отново се намеси Бъзльо.
– Кажете – поде вьпроса Великия детектив, – как пишете музикални статии, щом не чувате?
– Но какво чудно има? – отвърна Глухчо. – Не мога да чувам,
но мога да пиша. Имам си стил.
– Да сте откраднали Лиско?
– За какво ми е? Какво ще го правя?
– Свободен сте, но сте под подозрение!
– Защо да съм под подозрение?
– Защото сте съмнителен.
– Как смеете!
– На всички казвам така!... Следващият!...
Така приключи разпитът на Глухчо. Разказвам ви го, за да разберете с какви въпроси си служеше Костенурко, решен на всяка
цена да разкрие престъплението. Имайте предвид, че този разпит
беше най-кратък.
Животните вървяха едно след друго, отговаряха на въпросите и си отиваха под завистливите погледи на останалите, които
тепърва трябваше да минат. Течаха часове, течаха дни. Животът
в Тихата гора се разстрои. Млъкнаха птичите песни, престанаха
игрите – всичко говореше само за разпита.
В края на третото денонощие Мецан, който отговаряше за
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щастливия живот в Тихата гора, най-после се реши да прекъсне
работата на Великия детектив с един въпрос:
– Извинете – започна той, – този разпит се проточи много. Никога не сме очаквали такова нещо. Трябва ли да бъдат разпитани
непременно всички?
Великия детектив свали лулата от устата си, остави молива, с
който водеше протокола, извърна се бавно към Мецан и отвърна
хладно:
– Искате ли да ви намеря Лиско?
– Разбира се – смотолеви Мецан.
– Тогава защо ми се бъркате?... По стара детективска традиция трябва да разпитам всички. Следата може да се открие точно
там, където не очакваш... Разбрахте ли ме правилно?
– Разбрах – смути се Мецан и се оттегли.
– Следващият! – обърна се той към чакащите на опашката и
продължи недоволно: – Хем виждат, че не стоя със скръстени
ръце, виждат, че се потя заради тях, и вместо благодарност – пречат!... Следващият, казах...
– Тук съм! – отвърна катеричката Сивелка. – Чакам да ме разпитате.
– Знаете ли къде е Лиско?
– Не знам.
– Тогава ще ми отговорите на следните...
И така разпитът продължаваше без прекъсване...
В края на седмото денонощие, когато всички животни минаха
край Къдравия дъб и дадоха показанията си, пред изморения вече детектив спря мравката Бързанка. Тя повдигна невинно главичката си.
– Как е името ви? – запита Костенурко с отпаднал глас.
– Бързанка.
– Бързанка, значи... – Детективът се прозя. – Знаеш ли къде е
Лиско?
– Да.
– Да?
– Да – отвърна Бързанка. – По-скоро не зная къде е, но видях
как го отвлякоха.
Костенурко подскочи:
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– А защо не каза отначало?... Защо чака цели седем дни?
– Защото вие казахте всеки да се нареди според ръста си и
да не прережда. Казахте още, че никой не трябва да разговаря за
съдбата на Лиско, преди да е минал през вас. Така казахте и аз се
подчиних заради следствието.
Като чу тези думи, Костенурко размаха предните си крака, сякаш пъдеше досадни мухи, изправи се на задните, притвори очи
и припадна. Той падна върху тревата на горната си черупка и се
залюля. До него остана да изпуща лъкатушна струйка дим вярната му лула, която винаги му помагаше да се съсредоточава.
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МЕЦАН
ОБЯВЯВА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ
Бързанка стоеше до припадналия Костенурко изгубила и ума,
и дума.
„Значи, аз – мислеше си тя – съм виновна за изгубеното време!... Досега може би всичко щеше да се свърши благополучно
и Лиско щеше да бъде при родителите си... Но защо беше нужен
този припадък точно в този момент? И колко ли траят припадъците въобще?“
Тъй като всяка минута беше скъпа и прескъпа, Бързанка се
огледа тревожно наоколо. Няма ли някой да ѝ помогне?... Няма
ли поне един, който да ѝ каже колко трае подобен припадък? Изведнъж тя съгледа Магарето.
– Слушайте, вие там!... Можете ли да ми кажете колко трае
един припадък?
– Аз мога да отговоря на всички въпроси освен на един. Непрекъснато се питам докога ще бъда вързан тук, и не мога да си
отговоря.
– Това не знам и аз. И едва ли ще мога да ви помогна. Досега никога не съм развързвала въже... А вие знаете ли колко трае
един припадък?
– Какъв припадък – обикновен или необикновен?
– Обикновен.
– Не повече от две или три минути.
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Бързанка се успокои.
– Значи, време е Костенурко да се съвземе.
– Той ли е припаднал?
– Да.
– Неговият случай е особен. Костенурките имат голямо дълголетие, около сто години, и затова припадъците им траят около
един месец.
Бързанка се изплаши.
– Ами сега?
Горката!... Нали си бе мравка, не се и досещаше, че това, което знае, може да го разкаже на друг, например на Мецан. Мравките са такива – вършат много работа, но все по един и същи начин.
Освен тази работа нищо друго не могат да измислят.
В това време до Къдравия дъб спря Сивко. Той се изправи
учудено на задните си крака и погледна Костенурко.
– Какво му стана?
– Припадна – отвърна Бързанка.
– Защо?
– Съобщих му нещо важно и припадна.
– Какво е било това важно нещо?
– Трябва да го кажа само на него.
Зайко Сивко подскочи до Костенурко и се усмихна.
– Дълго ли ще бъде припаднал? – запита Бързанка.
– Той не е припаднал – рече Сивко.
– Нима?
– Нещо по-лошо.
– Какво именно?
– Той спи.
Бързанка направи опит да се усмихне.
– Значи... значи, работата е лесна. Ще го събудим и готово!
– Ами!... Напротив! Той не е спал седем дни и нощи с този
глупав разпит, който отне толкова време на всички ни... А татко
Лисан и мама Лиса плачат ли, плачат за умрелия си Лиско.
– Той не е умрял! – избъбра Бързанка.
– Отде знаеш?
Бързанка мълчеше и се опитваше да мисли.
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– Според вас, значи, този разпит е бил глупав?
– Глупав и излишен... А ти защо каза, че Лиско не е умрял?
– Така мисля.
– Вятър, мислиш!... Едно е да се мисли, друго е да имаш доказателства.
– Видях как... една голяма птица го сграби и...
Сивко подскочи.
– Кога?... Казвай бързо!
– Тттогава, когато бях при реката.
До тях стигна смехът на Магарето.
– Защо се смееш? – запита го Сивко.
– Как да не се смея! Костенурко каза на Мецан, че следата може да бъде там, дето не очакваш. Кой да вярва, че
следата е у Бързанка. Значи Костенурко за пръв път в живота
си е бил прав.
– Бързо на гърба ми! – заповяда Сивко на Бързанка.
Сивко метна мравката на гърба си и хукна към Метличина
поляна. Над Тихата гора падаше мрак. Заекът прескачаше ловко
храстите, заобикаляше дърветата, летеше по пътечките и фучеше
през полянките. През цялото време той мислеше само за едно:
дано Мецан не спи. Сивко нямаше смелост да събуди от сън такъв важен държавник, който подпомаган от четирима помощници, ръководи живота на Тихата гора... Още малко, още няколко
скока... Ето я къщата му...
Сивко спря до нея и се ослуша. От разкази за животни знаеше,
че Мецан хърка силно. За голяма радост на Сивко такова нещо не
се чуваше. Сивко се притаи до прозореца. Сърцето му тупаше от
умора и напрежение. Вътре се водеше някакъв разговор. Разговаряха Мецан и Лапчо – малкото мече, ученик от първи клас на
горското училище.
– Колко прави две и две? – чу се гласът на Мецан.
– Две и две? – повтори въпроса Лапчо. – Две и две прави три.
– Ах, ти, ах, тии! – нервира се Мецан. – А две и едно?
– Две и едно прави четири!
– Видя ли?... Нищо не знаеш!... Ами кое е повече: пет или шест?
– Пет!
54

Гласът на Мецан прозвуча отчаяно:
– ...Тъпаче, ако аз държа пет лъжици мед, а мама държи шест
лъжици, кои лъжици ще предпочетеш?
– И на двамата.
– Трябва да избереш само лъжиците на единия.
– Ще взема лъжиците на мама.
– Защо?
– Защото са повече.
– Кое тогава е повече, пет или шест?
– Пет.
– Ще те пребия, тъпаче!... Срамиш ме пред всички!... Не мога
да разбера на кого си се метнал.
– Ти си виновен! – чу се гласът на Мецана. – Цял ден тичаш
по обществени работи. Не се заемаш с детето. Ще остане да повтаря и ще хвърли петно върху семейството ни.
Настъпи тишина.
– Какво мислиш? – чу се гласът на Мецана.
– Мисля за нещастието, което сполетя Лисан и Лиса... Къде ли
е потънал този Лиско?
Чуха се две въздишки. Сивко реши, че сега моментът е
най-удобен. Той почука на вратата. Понесоха се стъпки. Мецан
отвори.
– Добър вечер! – поздрави Сивко.
– О, Сивко!... Какво те води насам?
– Открихме следите на Лиско.
– Следите на Лиско?... Къде?
– Бързанка ще ви разкаже всичко... Бързанке, слез от гърба ми!
Тишина.
– Бързанке, чуваш ли? Слез!
Мецан се приближи до Сивко и разгледа целия му гръб.
– Няма никаква мравка – рече той.
– Няма ли?... Че какво е станало?
Сивко сви уши и се замисли.
– Паднала е! – каза внезапно той. – Търкулнала се е от гърба
ми, докато бягах... Трябва да я намерим незабавно.
Мецан погледна Сивко и се усмихна тъжно.
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– Да търсиш една мравка в цяла гора през нощта – все едно
да... не знам какво.
– Но трябва да я намерим! – извика Сивко. – Тя видяла изчезването на Лиско. Една птица долетяла и го отвлякла от брега на
реката.
Мецан се замисли.
– Хм! – рече той. – Работата се изяснява. Вдигнете Тихата гора
в тревога!... Обявявам извънредно положение!... Всички животни
да се съберат тук!... Най-много ще ни трябват светулките!... Да се
повикат на помощ светулките от съседните гори!... Ще ни бъдат
необходими около два милиона светулки!
– Веднага! – извика Сивко и хукна към членовете на Горския
съвет, който трябваше да организира по-нататък извънредно положение.
Докато тичаше, Сивко чувстваше как се уморява, как сърцето
му премалява от биене, но бягаше все по-силно и по-силно, защото знаеше, че се отнася до спасяването на живот – най-ценното
на този свят.

Гл а в а д е с е т а

ВОЙНА!
Гълъбът Добрушко, който спеше в клоните на дивата ябълка,
трепна и се събуди. В гората нямаше никакъв шум, но той бе усетил, че наоколо става нещо особено. Щом отвори очи, видя такава картина, каквато не бе виждал никога досега – вляво, откъм
Папратовата гора, се бе появил чуден звезден облак, който бързо
се движеше към Тихата гора. Добрушко плесна с криле и събуди
останалите гълъби от ятото.
– Какво е това? – запита гълъбицата Светла. – Такова нещо не
съм и сънувала.
– Бъдете нащрек! – изкомандва Добрушко. – Може би е някаква опасност.
– Нищо особено – опита се да обясни младият гълъб Многознайко. – Заблудени звезди. Скоро ще се ориентират и всичко ще
приключи.
Но никой не му повярва, защото обясненията на Многознайко
бяха все погрешни. Между това звездният облак навлезе в гората
и изведнъж стана светло като ден.
Светулките от Папратовата гора, защото това бяха те, летяха
бързо и пееха популярната светулчина песен:
Ние служим да светим,
ние служим да светим –
да блестим от звездите по-ясни!
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И на много поети,
и на много поети
да бъдеме тема за басни...
– Не се бойте! – извика една светулка, която мина до самата
човка на Добрушко. – Ние сме светулки. Повикаха ни да светим.
Трябва да бъде намерена Бързанка.
– Сега пък Бързанка! – измърмори Многознайко. – Досега
търсихме Лиско, а сега и Бързанка!... Много започнаха да се губят в тази гора.
– Мълчи! – смъмри го Добрушко. – Ние сме членове на обществото и имаме задължение към него... Пригответе се да помагаме!... Ято, строй се!
Гълъбите изхвърчаха от клоните и мигновено се наредиха във
въздуха по старшинство. Добрушко застана пред всички и ятото
политна след звездния облак. Светулките излъчваха такова сияние в далечината, сякаш Тихата гора бе обхваната от пожар.
Че има пожар, помисли и жабокът Скоклю. Той, както си
мечтаеше за нещо, изведнъж видя сиянието и подскочи, без да
има защо. Но в това време бухалите вече летяха наоколо и предупреждаваха:
– Тревога!... Обявено е извънредно положение!... Търсим
мравката Бързанка!...
Макар че на Скоклю му се мечтаеше повече от всякога, той
веднага разбра, че като жител на Тихата гора, където всички живеят дружно, трябва да зареже мечтите и да помогне.
– Но какво свети тъй силно? – запита жабокът.
– Не се безпокой! – поясни един бухал. – Мобилизирали сме
два милиона светулки, които ни осигуряват триста хиляди вата
светлина!
Отново се оживи Тихата гора, отново плъзнаха животните
по нея. Те излизаха от дупки, изскачаха от тревата, подаваха се
от клоните, съвземаха се и веднага се отправяха към Метличина
поляна, обзети от една-единствена идея: честно и предано да се
помогне на един-единствен член от колектива, па бил той и мъничкият Лиско.
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– Търсете Бързанка! – предупреждаваха гласовете.
– Но къде се е изгубила? – питаха други.
– За пръв път чувам мравка да се губи!
– Тя знаела подробности за Лиско!
– Значи, трябва да намерим нея, за да открием Лиско? Добре!...
Мецан стоеше на командния си пост. Всяка минута към него
дотичваха най-бързоногите животни и прелетяваха най-бързите
птици, изпълняващи ролята на куриери.
– Сега търсят при Трите камъка! – съобщи едноухият заек.
– Минават вече към Дебелия бряст! – задъхано доложи гугутката Белка.
– Кажи им, че се отбиват от пътя, по който е минал Сивко! –
нареди Мецан. – Да се придържат към диагонала, който съединява Къдравия дъб с моята къща!... Внимавайте да не я настъпите!
Съвсем ненадейно пристигна и радостна вест. Донесе я фазанът Златопер. Той кацна пред Мецан, пое въздух и доложи:
– Намерихме я! Сега пристига върху гърба на Кафявко... Триста хиляди светулки осветяват пътя ѝ.
Мецан си отдъхна. Той се просълзи от умиление. Радваше се,
че ръководи такива предани и разбрани животни.
Небето над Метличина поляна пламна – бяха долетели светулките. Те се закотвиха точно над поляната, като я обливаха в
силна прожекторна светлина. Заедно с тях долетяха птиците,
след това дотърчаха зайците... Ето го Кафявко! Той гордо бяга
между шпалира и още по-гордо застава срещу Мецан. Навежда
се. Бързанка се търкулва на белия камък. Върху него тя прилича
на малка точица.
Прииждат останалите животни. Далеч се тътрят таралежите
и костенурките. Те ще бъдат тук едва след няколко часа. Метличина поляна се е превърнала на арена, където е пълно с бурно коментиращи животни. Мецан изчаква още малко. През това време
той непрекъснато разпитва Бързанка. Тя му разказва, което знае.
След това Мецан се покачва на камъка трибуна и с тържествено
вдигане на предната лапа въдворява тишина.
– Животни от Тихата гора! – прогърмява неговият глас. – Благодаря ви за всичко, което сторихте!... Току-що разпитах Бързан59

ка. В оня паметен ден, когато се изгуби Лиско, тя се намирала на
реката и се е мъчила да отнесе до жилището си една сламка.
– Стръкче – поправи го мравката.
– Тогава именно тя видяла как Лиско е бил отвлечен от една
голяма птица. Птицата сграбила Лиско за гърба, вдигнала се във
въздуха и изчезнала по посока на Голямата планина.
– Това е извършил Каменар! – извика Добрушко. – В неговото
гнездо има пера от моето ято!...
– И аз мисля така! – Мецан се изправи още по-високо. – Животни, няма какво да се лъжем – ясно е, че Лиско не е вече жив.
Ние скърбим заедно с неговите родители. Но трябва ли само да
скърбим?... Можем ли да направим нещо повече?
– Можем! – чуха се гласове от задните редици.
– Можем ли да отмъстим за смъртта на нашия Лиско?
– Можем! – поеха и останалите животни.
– Трябва ли да отмъстим?
– Трябва!
Животните зареваха одобрително.
– И аз мисля, че трябва! – понижи глас Мецан. – Ние сме мирни животни. Никому не причиняваме зло, най-много от всичко
обичаме мира. Но трябва ли да оставим действията на орела Каменар ненаказани?... Не трябва. Прощавали сме много пъти. Но
неговото нахалство расте. Вярно ли е?
– Вярно е!
– Да го накажем!
Мецан пое дъх, обърна се на всички страни и започна отново:
– Ето защо ние, които мразим войната – обявяваме война!...
Войната срещу Каменар е обявена!... Съгласни ли сте?
– Съгласни сме! – чуха се възгласи от всички страни.
Одобрителните викове се носеха дълго време над Тихата гора.
Светулките се присъединяваха към решението на мнозинството с
трепкане във въздуха.
– Животни – продължи Мецан, – борбата няма да бъде лека.
Вие знаете кой е Каменар... Той е здрав и лети високо, там, където нашите птици стигат трудно, а и да стигнат – каква полза
от това?... Най-лошото се състои в това, че гнездото на Каменар
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е недостъпно. То е свито върху най-високата скала на Голямата
планина. Така са ми казали нашите гълъби. Стените на тази скала
са гладки и недостъпни. – Мецан пое още веднъж дъх, направи
умишлена пауза и по този начин тишината стана още по-пълна.
После започна тихо и бавно: – И все пак, трябва да направим
нещо. Трябва да измислим нещо. Да изработим хитър план и да
победим. Как ще стане това, засега не знаем. Тук ще има думата
бъдещият военен съвет. Засега знайте само едно – войната е обявена! Ние сме във военно положение!... Утре след изгрев, когато
слънцето допре с долния си край билото на Зеления хълм, ще
потеглим в поход. Поход към Голямата планина!... Горският съвет
ще се събере в моята къща, за да изберем военния съвет, а вие
всички – по домовете си!... Спете и набирайте сили!
Половин час след речта на Мецан Тихата гора се превърна в
истинска тиха гора.
Магарето, което все още стоеше завързано за дървото пред
вкусния букет, се ослуша съсредоточено и като не можа да чуе
никакъв шум, забеляза със свойствената му философия:
– Тихо е като пред буря.
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М Е Ч ТА Е Щ И Я Ж А Б О К С КО К Л Ю
Ако не ме лъже паметта, в глава десета на нашия разказ споменахме за жабока Скоклю. И вие помислихте, че за него повече
в тази книга няма да се говори. Лъжете се.
Скоклю нямаше да вземе участие в това, което ви разказвам,
ако не беше мечтател. Той обичаше да мечтае. Все седи и все мечтае. Затова с право можем да си го наречем Мечтаещия Жабок
Скоклю.
В детските години Скоклю бе прочел една научна книга, където се разказваше, че луната представлявала същото нещо, каквото
и земята. Тогава у него се породи идеята да се озове по някакъв
начин на луната. Но как?... Много лесно. Като подскочи на нея.
В живота на хората и животните има два вида мечтатели.
Едните обичат да мечтаят за достижими неща, а други – за неща,
които никога не могат да бъдат постигнати. Последните си имат
по една глупава идея, която обмислят цял живот и... нищо – само
мечтаят. Към тях именно спада и нашият Скоклю. Той си замечта
да се изтренира толкова в скачането на височина, че в края на
краищата да направи един без... мер... но го...ляяяяяяям скок до
луната, да кацне върху нея и оттам да извика към земята:
– Квак-кваак!
Нищо повече.
За тази цел той започна редовни и системни тренировки. От
сутрин до вечер само скача и скача. Застане до някое стройно
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дърво, поеме дъх, извика: Едно, две, три!, и хоп! – подскочи донякъде си, като си отбелязва една точка от кората на дървото. Тази
точка отбелязва рекорда му. Засега той можеше да скача само на
метър и двадесет сантиметра, а луната беше на по-голяма височина, но жабокът не се отчайваше. Животът беше пред него. При
това някъде някога беше чел, че с труд и постоянство може да
се постигне всичко. Примери: Хеопсовата пирамида, Суецкият
канал, Цимлянското море и прочее.
– Най-после дойде и моят момент! – си каза Скоклю, когато
чу с ушите си, че Мецан обяви война на Каменар. – Каменар
живее на недостъпна висока скала. Там може да се отиде само
със скок. Това разстояние е много по-незначително от луната.
Ако тренирам цяла нощ, утре ще успея да скоча направо в гнездото му.
И когато всички животни се прибраха да спят, Скоклю отиде
на една полянка, придружен от Потривко, наречен така, защото по
цял ден се потриваше и наблюдаваше скоковете на своя приятел.
Тук трябва да кажем две думи и за него. Потривко също бе
жабок, но не скачаше, тъй като нямаше да му остане време да се
потрива. Но той умееше да насърчава. Когато двата жабока застанаха в средата на полянката, Потривко каза:
– Ако успеем тази нощ, утре Каменар ще бъде ликвидиран!...
Чакай да ти направя няколко масажа!... С песен или без песен?
– С песен! – отвърна Скоклю.
– Легни по гръб.
Скоклю изпълни заповедта на треньора си и легна върху тревата, както правят спортистите състезатели. Потривко хвана левия му крак, повдигна го и започна да го разтрива.
– От Потривко стана Разтривко! – забеляза весело мечтаещият жабок.
А Потривко вече разтриваше в такт със следната песен:
Едно-две, едно-две,
едно-две-три.
Едно-две, едно-две,
слънцето се скри.
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Та-ра, та-ра –
два ша-ма-ра,
ще я-деш ли таз по-па-ра.
Едно-две-три...
Като пееше, Потривко удряше шамари на мускулите, а Скоклю потреперваше и питаше не може ли да се масажира без шамари, на което Потривко отвръщаше, че не може.
Щом масажира левия крак, Потривко хвана десния, повтаряйки същата песен и същите удари по мускулите.
– Готово! – рече след време той. – Започни скоковете!
Скоклю се изправи и най-важната част от представлението
започна. Скок след скок – скок след скок. Пак масажи – пак скокове... Чак до заранта.
На изток небето почервеня и на поляната започнаха да прииждат обитателите на Тихата гора. Животните се събраха бързо. На
видно място застана Военният съвет в следния състав:
Мецан
Кафявко
Лисан
Зайко Сивко и
Таралежко,
който, както казахме, влизаше във всички комисии и съвети.
Мецан беше сериозен и съсредоточен. Сивко се изправи пред
него и доложи, че Потривко иска да говори на всяка цена с него.
– Да дойде! – нареди Мецан.
Потривко застана пред главнокомандващия.
– Говори! – подкани го Мецан.
– Скоклю ще ни спаси! – съобщи важно Потривко. – Наредете
веднага да го пуснат тук!
– Пуснете Скоклю!
Жабокът пристигна бързо и като придаде на лицето си колкото е възможно по-скромен вид, застана от дясната страна на
Потривко.
– Аз ще говоря – рече Потривко. – Ти не се изразяваш добре.
Мислите ти подскачат нагоре-надолу.
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Той се обърна към Военния съвет и изгледа всеки един от членовете му.
– Господа от главното командване – започна Потривко. – Днес
Тихата гора започна да живее в решителни дни, изпълнени с небивало напрежение. Положението е такова, че трябва да действаме бързо и ефикасно. Нашият спокоен живот е застрашен. Нашето щастие е поставено на... на...
– На карта – подсказа някой.
– На карта – повтори Потривко, макар че сам не знаеше как
да си представи един живот, поставен на карта. – Ето защо ние
трябва да мобилизираме силите си и... и...
– Умението си – чу се глас.
– И умението си – повтори отново Потривко. – Защото в противен случай...
– Какво бърбориш? – прекъсна го Кафявко. – Не разбра ли, че
времето на думите мина, настъпи часът на делата?
– Е, да де – затова съм дошъл!
– Но защо го усукваш!... Не виждаш ли, че тръгваме в поход,
че се бавим заради теб?... Ако предлагаш нещо – казвай, ако не –
да тръгваме?
– Имам да предложа най-важното! – тържествено заяви Потривко, а Скоклю скромно наведе глава.
– Какво е то? – запита Мецан.
– Зная един начин да се вмъкнем в гнездото на Каменар!
Целият съвет изтръпна. Та нали всеки един от членовете му
не бе мигнал цяла нощ, за да измисли тъкмо този начин.
– Говори! – подкани бързо Лисан. – Защо напрягаш нервите
ни!
– Бъдете спокоен, татко Лисан! Вашият син ще бъде отмъстен! – Скоклю отново наведе срамежливо глава. А приятелят му
продължи: – Скоклю ще направи това!
– Как? – Всички погледи се устремиха към скромния жабок,
който в това време не знаеше накъде да гледа от щастие и смут.
– Цяла нощ – продължи Потривко – моят приятел изтренира
високия скок.
– Но какво от това? – ядоса се Мецан.
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– Как какво от това? – отвърна спокойно Потривко. – Този
спортист ще скочи направо в гнездото!
Потривко изгледа победоносно присъстващите. Скоклю се
сви и сякаш се превърна в сачма. Всички се умълчаха и се замислиха. Ясно, че бяха изненадани.
– И какво? – съвзе се най-напред Кафявко.
– Ще скочи в гнездото! – отсече Потривко.
– Това е явна глупост! – каза Мецан. – Какво може да стори
една жаба в гнездото на орела?
Всички се умълчаха.
– Виж, за това... не бях... помислил – продума тихо Потривко.
– Скоклю, какво ще направиш, като скочиш в гнездото?
Скоклю сви изненадано рамене:
– Не знам!
– Жалко! – въздъхна Потривко. – Такъв гениален план! И толкова дълго тренирахме.
– Отнехте ни времето! – нервира се Мецан. – Как посмяхте да
предложите такава глупост?
Той се изправи решително и се обърна към членовете на съвета:
– Хайде!... Животните губят търпение. Заповядайте на първата колона да потегли... Посока – Голямата планина!
Зайко Сивко се втурна да съобщи заповедта.
Жителите на Тихата гора се раздвижиха. Първата колона потегли напред, следвана от останалите. На големи гъсти редици
тръгнаха животните към Голямата планина, към скалата, към
прословутото гнездо на Каменар!
Щом отмина и последното животно, Потривко рече на Скоклю:
– Хайде да ги настигнем!
– Не мога да мръдна краката си! – проплака Скоклю. – Нещо
става с мен.
– Мускулна треска – обясни Потривко. – Струва ми се, че тренирахме повече, отколкото трябваше.
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КАКВО СТАВА В ГНЕЗДОТО НА КАМЕНАР
Утрото се появява най-напред на върха на Голямата планина.
Докато равнината още тъне в сянка, в гнездото на орела кацват
първите слънчеви лъчи. Каменар отваря едно след друго очите си
и често се пита за кой ли път вижда изгряващото слънце и още
колко пъти ще го среща така, докато един ден... Ах, колко неприятно е да се мисли за оня ден, когато слънцето ще се появи както
винаги, над земята, а тебе няма да те има!... Няма нищо по-хубаво
от живота. На него никой никога не може да се насити. Ето, Каменар живее вече сто и тридесет години, а все му се струва, че се
е родил вчера.
Орелът се прозя и внимателно събуди съпругата си.
– Да тръгваме! – рече той. – Сутрин има най-богат лов.
– Да се полюбуваме малко на рожбите си – предложи Остронокта. – Виж ги какви са симпатични!
– Утре ще ги уча да летят – каза тържествено бащата.
За Лиско този ден започна както всички останали в гнездото.
Щом се събуди, той се зае да измисля нови забавления. Черноперко
и Клюнчо бяха лакоми не само за храна, но и за игри. Лиско знаеше,
че ако доскучае на орлетата, Каменар веднага ще разбере това и –
край: ще го поднесе на децата си като обяд или вечеря. Бедата беше
в това, че Лиско с ужас усещаше как започва да се изчерпва. Щом
отвори очи, лисичето видя, че Каменар и госпожата му стоят безмълвно на скалата и търпеливо очакват събуждането на рожбите си.
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Пръв се раздвижи Клюнчо. Той разпери крила и плесна няколко пъти с тях. Това разсърди Черноперко, който се събуждаше
винаги последен.
– По-внимателно, егоист такъв!
– Време е за ставане – отвърна Клюнчо. – Да видим какво
ново е измислил за днес нашият Лиско.
Докато Лиско се чудеше какво да отговори, татко Каменар
каза тържествено:
– Деца, утре ще ви учим да летите!
За орлетата това бе най-радостната вест. Те размахаха крилца
и оживено подскочиха като футболни топки. Остронокта ги погледа известно време с възхищение и покани съпруга си да тръгват на лов. Двамата излетяха от скалата, направиха плавен кръг
над гнездото и се понесоха по посока на изгряващото слънце.
– Скоро ще си хапнем от месото на Лиско – каза Каменар.
– Взе ми думата от устата – рече Остронокта. – Засега той все
още ги забавлява и убива скуката им, но утре, научим ли ги да
летят, те няма да се застояват повече в гнездото и Лиско няма да
им бъде интересен.
– Накъде сега?
– Към Младата гора. Вчера видях две сърнички.
Каменар сви към Младата гора.
Орлетата бяха подали глави от гнездото и с интерес наблюдаваха летенето на родителите си.
– Започвай! – обърна се Клюнчо към лисичето.
– Какво? – направи се на недочул Лиско.
– Забавлявай ни!
– Напоследък нещо недочувам – избърбори Лиско, докато се
чудеше как да започне. Ах, каква благодарност дължи той на тази
бъбрива къртица! Лиско зае подходяща поза и рече: – Искате ли
да ви разкажа приказката за Киселото мляко?
– Искаме! – каза Черноперко. – Но какво е това кисело мляко?
– И аз не знам.
– Щом и ти не знаеш, как ще ни разказваш?
– По-добре да ви разкажа за лешника... който... който... попаднал на... к-к-камък.
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– Започвай!
Лиско се замисли. Той разбра, че е влязъл в собствения си капан. Откъде пък му хрумна да разказва за лешници и за камъни?
Той не знаеше никаква приказка за какъвто и да е лешник, а още
по-малко за лешник, попаднал на камък.
Ами сега?
Лиско съжали искрено за думите си. Беше време да признае,
че всичко е изказано, че не може да изненада с нищо ново, понеже се е изчерпал. И действително всичко вече бе разказано. Каквото можа да измисли – измисли. Той бе разказал всичко, научено
от Лиса, всички песнички и игри. И какво ще стане сега? Сбогом,
живот!... Сбогом, гори, поточета!
В тоя момент отчаяното лисиче реши: “Каквото и да става,
трябва да измисля приказка за лешник – и то не какъв да е лешник, а лешник, попаднал на камък...”
Ето и приказката, която Лиско измисли за
ЛЕШНИКЪТ, КОЙТО ПОПАДНАЛ НА ЕДИН КАМЪК

– На един лешников храст – започна бавно Лиско, – на един
лешников храст – повтори още по-бавно бедното, решено да спаси живота си лисиче, – в еднаaa гораaa – проточи то, – в една
лешникова гора – мисълта му работеше с най-голяма бързина, –
на един лешников храст се роди един лешник.
– Само един ли? – запита наивно Черноперко.
– Не само един – отвърна Лиско. – Там имало много лешници,
но ние ще говорим само за един, защото в приказките се говори
винаги само за едно нещо... И така, на един лешников храст се
роди и узря един лешник. Щом узря, той се откъсна сам от клончето си и туп! – падна на тревата, откъдето подскочи и падна
върху един камък. Това се случва много рядко, но някои неща се
случват рядко, ако не се случваха рядко, нямаше да има приказки.
Лешникът кацна върху камъка и си каза: Ами сега? Какво ще
правя тук?... Как ще израсна?
Защото всяко лешниче, орехче и бадемче мечтае да попадне
на земя, в която да пусне коренче и да израсне като фиданка. Тази
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фиданка след време ще се превърне в дърво или храст. А нашето
лешниче стои изплашено на камъка, изпълнено с тревожни мисли за утрешния ден.
– Отмести се! – помоли се то на камъка. – Разтърси се, направи нещо, да падна върху земята!
– Не мога – отвърна му камъкът. – Така съм устроен, че не
мога да направя нито едно движение.
– Не можеш! – разсърди се лешникът. – Защото сърцето ти е студено като камък!... Искаш да изгния на това място, или пък да стана
жертва на първата катеричка, която всеки момент може да мине тук.
– Но какво да направя? – замисли се камъкът.
– Направи нещо! Защо си камък?
– Не знам нищо.
– Ще се пукна от яд!
– Дано мине някое животно и да го засърби кожата – рече
камъкът.
– Защо? – учуди се лешникът.
– Ще се почеше на мен и ще те бутне долу.
– Това ли успя да измислиш?
– Не виждам друг изход.
Лешникът се умълча тъжно и едва не заплака. Изведнъж подухна вятър и го заклати.
– А! – оживи се лешникът. – Какво става?
– Ти се размърда нещо, а?
Вятърът се усили. Лешникът се търкулна веднъж.
– Още малко! – извика радостно той. – Духай, ветре!
Гората зашумя.
– Хайдеее! – опияни се лешникът. – Ураа, усилва се...
Лешникът не можа да довърши мисълта си. Той се търкулна
няколко пъти и тупна на земята до камъка.
– Тук съм добре! – усмихна се той.
– Честито! – поздрави го камъкът.
– Благодаря! Да ти се връща!
Камъкът въздъхна дълбоко:
– Нищо няма да ми се върне!... Просто ви завиждам, на теб и
подобните.
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– Защо?
– Така се скитате по света, а аз... все на едно място, като наказан.
В думите на стария неподвижен камък имаше такава болка, че
сърцето на лешника се сви. А тъй му беше радостно в момента.
– Не тъжи – продума той. – Сега ще раста до теб и ще ти правя
компания. Ще имаш поне с кого да разговаряш.
Лешникът запя.
Тук Лиско се запъна, защото не можеше да измисли подходяща песен. А орлетата го гледаха в устата и го чакаха да запее,
както винаги на такива места в приказките.
– И лешникът запя – повтори Лиско – следната песен:
Колкото е далеч от земята до небето,
толкова е далеч от небето до земята.
Колкото си висок от петите до главата,
толкова си висок от главата до петите.
И понеже не можа да измисли нещо друго, той се върна към
приказката:
– Минаха години. До стария камък израсна хубав лешников
храст. Ден и нощ си говореха двамата и живееха в прекрасни съседски отношения. Но един ден се скараха.
Това стана, когато до лешниковия храст за първи път спряха
две деца и погледнаха едрите зрели лешници.
– Да си наберем – предложи едното.
– Много са високо – каза другото.
– Високо ли?... Ще стъпим на този камък.
Децата се покачиха на камъка и набраха цяла кошница лешници. Щом се отдалечиха, храстът се обърна сърдито към камъка:
– Видя ли какво ми стори? Ако не беше ти, децата нямаше да
оберат вейките ми.
– Но какво да правя? – заоправдава се камъкът. – Ти пък не
даваш нито един лешник. Нека си похапнат децата. Нали за това
са плодовете ти!
Лешниковият храст се сърди три дни на камъка и мълча, но
най-сетне каза:
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– Прав си!... Защо да бъда егоист. Нима плодовете ми не зарадваха децата? И двамата отново си заживяха щастливо... Харесва ли ви приказката?
– Да – рече Клюнчо, – макар че не е смешна като другите.
– Е, не може все смешно! – отвърна Лиско. – Смешните неща
се измислят трудно. Ако прегледаме световната литература, ще
разберем, че сериозните книги са безброй, а смешните се броят
на пръсти.
– А сега какво ще правим? – запита Черноперко.
– Ще ми се да похвърча! – рече внезапно Клюнчо.
– Какво? – изненада се братчето му.
– Да си полетя!
– Че как така? Не чу ли какво казаха мама и татко? Утре ще ни
учат да летим двамата.
– Не – рече Клюнчо. – Искам да ги изненадам. Чувствам сили
в крилете си. Изглежда, че да се лети, не е много трудно.
И Клюнчо подскочи до края на гнездото, като гордо разпери криле.
– Вижте какво ще направя!
Той смело скочи от гнездото и падна в бездната. Сърцето му замря.
Черноперко и Лиско изпищяха. Клюнчо пропадаше все по-надолу и ставаше все по-малък. Гордото преди малко орле се изплаши толкова, че не
смееше да предприеме нищо, а само пропадаше. Но внезапно крилете
му се разтвориха и Клюнчо усети как се задържа между небето и земята.
– А! – изписка радостно той. – Че то било приятно!
Клюнчо размаха криле и усети, че се движи. Плесна още
по-силно, изви опашка и се издигна.
– Хей! – извика той към гнездото. – Видяхте ли?... Ах, че е
приятно!...
– Върни се! – извика разтревоженият Черноперко. – Вършиш
глупости!
Но Клюнчо започна да вие кръгове около гнездото, като непрекъснато се подиграваше на страхливото си братче:
– Смееш ли и ти?... Не смееш! Бъзльо!... Сега ще отида да
посрещна татко и мама!...
Въодушевеното от първите си успехи орле се изви и полетя по
посока на Младата гора.
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ТА Й Н С Т В Е Н АТА К А Л И Н К А
Военният съвет, който вървеше пред всички животни, бе преминал територията на Папратовата гора и вече напредваше през
Боровата гора, която се изкачваше по стръмния хълбок на планината. Гълъбите летяха ниско, почти между дърветата и оглеждаха
небето. Но там все още нямаше нищо.
– Да спрем и да изчакаме – предложи Добрушко.
Ятото накаца по клоните на голям стар бор. Не мина много
време и Военният съвет, начело с Мецан, се появи.
– Все още нищо – доложи Добрушко. – Не се вижда никакъв орел.
– А и да го видим – рече тъжно Кафявко, – какво ли можем да
направим? Все още нямаме план.
– Сега ще заседаваме сериозно – предложи Мецан. – И без
това ще трябва да почакаме, докато пристигнат всички животни.
Военният съвет се събра под бора. Членовете му бяха умислени и загрижени. Най-напред взе думата Лисан:
– За мен е ясно, че има някакво разрешение. Сигурен съм, че
има начин поне да проникнем в гнездото на орела. Но какъв е
този начин – ето кое не знам.
– И аз мисля същото – добави Сивко.
Той бе седнал на иглолистния килим и си играеше с една калинка. Тя лазеше по предната му лапа и Сивко напразно чакаше
да отлети. Той повдигаше лапата си нагоре и си шепнеше: Калинке-малинке, накъде ще отлетиш?
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А калинката размахваше крилца, лъжеше го, че ще отлети, но
все не отлиташе.
– Имайте предвид едно нещо – взе думата Кафявко. – Хей там,
горе, завършва гората! От края на гората до гнездото на Каменар
са все храсти и трева.
– И скала – допълни Сивко.
– Точно така – съвсем нагоре започва скалата. Няма къде да се
укрием, няма как да се придвижим незабелязано.
– Това е известно – прошепна Мецан. – Трябва да се измисли
нещо особено.
Съветът замълча. Сивко наблюдаваше своята калинка, казваше си на ума: Калинке-малинке, накъде ще отлетиш? – и мислеше за Каменар и за някои свои неща. Калинката разперваше
крилцата си и пак ги свиваше. Една шишарка се откъсна от бора
и удари Таралежко по муцуната. Той извика:
– Нападение! – и се сви в бодлите си.
Членовете на съвета се засмяха от сърце и се смяха дълго. Мецан се смееше през сълзи, а Кафявко се търкаляше презглава и като
се изправи, цялата му кожа бе покрита с борови иглички. Дори Лисан, който имаше защо да бъде тъжен, се поусмихна и рече:
– Ех, този Таралежко!...
Като се насмяха добре, животните отново се насъбраха в кръг.
Всеки разбра с учудване, че сега му е по-леко.
– Хубаво нещо е смехът! – забеляза Мецан. – Почувствахте ли
как ни олекна? Наистина, животът без смях е немислим. А колко
малко сме направили в нашата гора да се смеем всеки ден!
– Трябва ми още да се посмея и мисля, че ще направя предложение – каза Кафявко. – Хайде, Таралежко, направи още една
смешка.
Но Таралежко стоеше обиден настрана.
– Така е – забеляза Мецан. – Когато мнозинството се смее,
почти винаги има един, който е сърдит.
– Който е предизвикал смеха – допълни Кафявко.
– Ще ви докажа, че невинаги е така – рече Сивко. – Ей сега ще
ви изпея една песничка, на която всички ще се смеете и никой няма
да се сърди. Ще ви демонстрирам така наречения безобиден смях.
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Зайко Сивко застана до дънера на бора и се поклони:
– Драги посетители – рече той, – сега ще ви изпълня...
– Не сме никакви посетители – прекъсна го учудено Таралежко, като гледаше Мецан, – откъде-накъде посетители! Ние сме
Военен съвет!
– Таралежко, на ужким!
– Аха! Щом е на ужким – може.
– Сивко, кажи някоя къса смешка!
Сивко се замисли.
– Много дълго мислиш! – обади се Кафявко.
– Колкото една смешка е по-къса, толкова по-дълго трябва да
се измисля... Понеже нямаме време за къса смешка, ще ви кажа...
по-право – ще ви изпея една песен. Това е песента на четиримата
неми. Слушайте сега!
Сивко вдигна едната лапа над главата си, а другата положи на рамото
си. След това събра двете лапи, като че се ръкуват. После показа дланта на
лявата си ръка и с нея притисна дясното си око. С другата лапа свали лявата
от окото си и я разположи на корема си. Завъртя се, търкулна се по гръб,
изправи се, намигна с око, отвори уста, затвори я, сложи лапа на сърцето
си, пророни две сълзи от лявото око, след това – една от дясното, наведе се,
пое една борова игла, разтвори въображаемо ножче и започна да остри още
повече иглата, след което бързо удари с нея мястото, където се намираше
сърцето му. Веднага след това Сивко тупна на земята като мъртъв.
Докато траеше представлението, членовете на съвета се смееха: Ех, този Сивко! Само Таралежко недоумяваше.
Сивко се изправи и се поклони.
– Браво! – извика от клоните Добрушко.
– Браво! – викаха и останалите гълъби.
– Браво, Сивко! – рече доволният Мецан. – Ти си изпълнител
от класа!
А Таралежко продължаваше да гледа учудено.
– Чакайте да се разберем – каза той. – Нали обеща да пее? Не
чух никаква песен.
– Но нали казах, че ще ви пея песен на неми! – осведоми
Сивко. – В нея се разказва...
– Но ти не пя! – прекъсна го Таралежко. – Обеща, че ще пееш, а не пя!
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– Немите не могат да пеят! – отвърна Сивко.
– Тогава защо обеща да изпълниш песен на неми, щом като
немите не могат да пеят!
Последва нов смях. Този път се смееха отново на Таралежко.
Той наведе глава, изчака смеха и заговори:
– Признавам, че не разбрах нищо от песента. А вие, щом разбрахте – кажете!
– В тази песен се разказва за нещастната любов на един ням
– осведоми Сивко. – Смешното тук е, че песента е трагична. И
понеже немите не могат да пеят, става още по-смешно.
– Но защо аз не се засмях?
– Защото нямаш чувство за хумор – отвърна Сивко. – Ти приемаш всичко сериозно и сам ставаш смешен.
– Но само аз ли съм такъв?
– Не. Има много животни и хора като теб. А!... Хей, калинке,
ти още ли си върху мен?...
В отговор на това калинката разпери криле и изведнъж отлетя.
– Приятели – извика Сивко, – тази калинка ме учудва!
– Защо? – запита Таралежко.
– Ами... как да кажа... вижда ми се съмнителна. През цялото
време се въртя между нас и внезапно отлетя, дявол знае къде.
Мецан се намръщи.
– Говорихме ли за нашите планове? – запита той.
– Разбира се – каза Лисан. – Споменахме и за гнездото, и за
това, че още не сме намислили как да проникнем в него.
Съветът се умълча.
– Постъпихме глупаво – въздъхна Мецан. – На чужда територия сме и пак не съобразихме.
– Какво да съобразим? – запита Кафявко.
– Че между нас има чужд.
– Но това беше калинка!
– Тъкмо затуй!
– И... трябва ли да допуснем?... – не се доизказа Кафявко. –
Искаш да кажеш, че може би тази малка калинка... е... по всяка
вероятност... шпионин?...
– Да – отвърна Мецан. – В това съм почти сигурен.
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Гл а в а ч е т и р и н а д е с е т а

Б Е З Ж И Ч Н И Я Т Т Е Л Е Г РАФ
Животните пристигаха, разполагаха се наоколо и почиваха
под прикритието на гората. Те бяха спокойни. Какво да се прави по-нататък – за това се грижеше Военният съвет. Бяха си го
избрали, имаха му доверие и знаеха, че той никога няма да злоупотреби с него. На Мецан и помощниците му можеше винаги да
се разчита.
И ето, сега Съветът е изпълнен с тревожни мисли. Всеки член
поотделно мислеше колко глупаво бяха постъпили и как не бяха
съобразили ни най-малко, че военното положение изисква пълна
бдителност.
– Да им съобщим ли? – запита тихо Кафявко.
– Мисля, че е рано – отвърна Мецан. – Да помислим още.
– Но кажете, какво може да направи калинката? – обади се
Сивко.
– Всичко! – решително каза Лисан. – За нея стана ясно, че
искаме да проникнем в гнездото на Каменар.
– И вие мислите, че ще му съобщи? – запита Сивко.
– Не знам – отвърна Мецан, – но на всички ни е ясно, че се
въртеше около нас не току-тъй.
– А защо ще му съобщава?
– Това искам да разбера... В края на краищата калинката живее в тази гора. Тук Каменар е най-силният, а тя е почти най-беззащитната. Представете си, че поиска да му се подмаже.
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Отново настъпи мълчание. Всеки потъна в мислите си.
– Да се обърнем към дивите кози – предложи нерешително
Таралежко.
– Защо?
– Каменар е техен смъртен враг. А козите могат да се катерят
по непристъпни скали.
– Безполезно! – намръщи се Мецан. – Скалата на Каменар е
равна и стръмна като стена. Ненапразно той живее необезпокояван повече от сто години. Стратегическото му положение е такова, че го пази... А и да се покачат козите. После?
– Таралежко, говориш като Потривко и Скоклю! – рече Сивко.
– Но нали трябва да се предлага нещо? – оправда се Таралежко. – Нали трябва да се мисли...
– Тук си прав – рече Мецан. – При това вече нямаме време
за губене... Ах, тази подла твар! Нищо и никаква животинка с
червени крилца и точици!... Украшение на природата, а на каква
подлост е способно!...
– На този свят най-много презирам предателството! – рече Таралежко.
– Мислите ли, че калинката може да отлети до гнездото на
Каменар? – запита Сивко.
– Защо да не може?
– От края на гората до гнездото има най-малко един километър. А горе има въздушно течение. Как ще лети?
– Първо ще лети, а после ще пълзи. Калинката може да пропълзи по скалата.
– Ще мине сума ти време.
– Точно тъй! – подчерта Мецан. – Ние трябва да изпълним
плана си само през това време. Закъснеем ли – край! Каменар ще
вземе мерки... Ах, да може някак да ми се яви на двубой!... Да се
бием само двама!
– Това той няма да приеме! – каза Сивко.
– Проклета калинка! – извика Лисан. – Искам да отмъстя за
Лиско!...
– Бих премазал този подлец! – избухна Сивко. – Тази нищо и
никаква мушица, която може да побере толкова хитрост и да се
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причисли към световноизвестните предатели като Юда, Троянския кон и други, които сега не ми идват на ум!...
– Вижте! – изкрещя Таралежко. – Погледнете към оня бор!
Там спокойно летяха три калинки. И чудното беше, че калинките не бягаха, а приближаваха. Направиха кръгче над главите им
и едновременно кацнаха върху най-ниския клон на големия бор.
– Вие сте наши пленници! – извика Мецан. – Над главите ви
е гълъбовото ято. По даден от мен знак ще бъдете унищожени!
– Добър ден! – рече спокойно едната от калинките.
Членовете на съвета се спогледаха и просто не знаеха какво
да предприемат.
– Тази калинка вляво е нашата позната – прошепна Сивко. –
Хей, нахалнице, какво искаш?
– Да си поговорим! – отвърна една от непознатите калинки.
Тя беше много едра и говореше спокойно, сякаш не ставаше
въпрос за живота ѝ, а се водеше разговор за това, дали утре времето ще бъде все тъй слънчево, както днес:
– Защо ни гледате така? – усмихна се тя. – Хайде да си поговорим!
– За какво да говорим? – запита Мецан. – Ние сме тръгнали
да вършим едно дело, което засяга само нас. Вас не ви интересува. Никога не сме мислили да ви причиняваме зло. Може би сте
чували за Тихата гора. Ние сме жители на тази гора. Всички там
живеят в мир и съгласие.
– Това знаем! – усмихна се повторно едрата калинка.
– Затова сме дошли... да ви помогнем! – обади се познатата
калинка.
Трите калинки като по даден знак се спуснаха от клонката и
кацнаха върху иглолистния килим пред Военния съвет.
– Да се запознаем! – рече едрата калинка. – Аз съм Осемте точки!
– Аз съм Седемте точки! – представи се другата непозната.
– Аз пък съм Шестте точки! – добави познатата калинка.
– Сега вие трябва да ни разкажете всичко – предложи Осемте точки.
– Защо? – запита Мецан.
– Ще се опитаме да ви помогнем.
Едва сега Мецан се засмя и подаде лапа за здрависване:
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– Малко е неудобно да се здрависвам с вас, тъй като нямам
какво да ви подам – забеляза Осемте точки.
– Обърках се от радост! – смутено отвърна Мецан. – И така,
какво предлагате?
– Чували сме за вас. Макар да живеем в Гората на боровете,
ние сме ваши приятели и желаем да ви помогнем. Доколкото разбрахме, искате да отмъстите на Каменар.
– Нещо такова.
– Какво ви е сторил?
– Отвлече и изяде едно лисиче.
– Само това ли?
– Вече цял век, откакто Каменар се храни с животните от нашата гора. След отвличането на Лиско ни прекипя. Трябва или да
го унищожим, или да му дадем урок. Искаме да живеем спокойно.
– Хм! – рече Осемте точки. – Не можете да проникнете в гнездото му.
– В края на краищата туй ни е и целта. Важното е да измислим
начин за отмъщение или да го принудим да сключим някакъв договор. Сигурно съществува такъв начин, но как да го измислим?
– Имам нещо като план – рече Осемте точки. – Ще ви го кажем и ако го одобрите – да действаме.
– Кажете го – смотолеви Мецан, тъй като нямаше представа
какво могат да предложат мъничките, немощни насекоми, въоръжени само с едни точки и нищо повече.
Осемте точки започна да обяснява:
– От края на гората до гнездото на орела има стръмно разстояние от километър.
– Да.
– Ние, калинките, можем да си изпращаме съобщения, без да
говорим, чрез търкане на крилцата, без никой друг да ни чува, на
разстояние от десет сантиметра.
– Да.
– И една от нас да влезе в самото гнездо.
– Е?
– Тогава тя ще може да наблюдава и да подслушва всичко,
което става в жилището на орела.
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– И после?
– И после ще съобщава чутото и видяното на тази, която е
най-близо до нея.
– И?
– И тази ще съобщава всичко на съседката си.
– А тя?
– А тя на другата, другата на по-другата и тъй нататък... Нещо
като безжичен телеграф, опънат от гнездото до вашия съвет.
Мецан, Кафявко, Лисан, Сивко и Таралежко се спогледаха.
Ясно, че планът им харесваше. Преди всичко той беше почти
осъществим. Но Мецан се намръщи:
– И каква полза? – запита той. – Какво ще спечелим от това?
– А малко ли е да знаете какво става всяка минута в гнездото?
Мецан подскочи внезапно:
– Стой! – извика той. – Измислих!... Идеално!... Щом орелът
излети на лов, калинките ще ни съобщят. Ще знаем, че е излетял,
ще знаем и посоката. В същото време в тази посока ще поставим
едно малко животно за примамка.
– Какво животно? – запита Кафявко.
– Ще изберем онова животно, което е най-любимата храна на
Каменар! То ще си пасе невинно в края на гората, за да привлече
вниманието му. Аз и Кафявко ще бъдем скрити в храстите... И
какво става по-нататък? Орелът вижда жертвата, спуща се върху
нея, ние изскачаме от храстите и хващаме Каменар за краката.
– Не е лошо – съгласи се Таралежко.
– Може, така може! – добави Кафявко.
– Браво! – удиви се Сивко.
– Само че – Мецан се обърна към Осемте точки – имате ли
достатъчно калинки? Ще ни трябват много.
– Туй се мъча да разбера – отвърна Осемте точки. – На всеки
десет сантиметра по една. Значи... за един километър колко калинки ще ни трябват?... Ей! Разсеяна съм и не мога да го сметна!
Всъщност Осемте точки не беше разсеяна, а не можеше да се
справя с големи числа.
– Отивам да пия вода – каза Таралежко.
Зайко Сивко започна да подсвирква и да разглежда гората, а
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Кафявко си призна направо, че предпочита да излезе сам срещу
десет орли, отколкото да реши такава задача.
– Аз и Лисан ще решим тази трудна задача! – предложи Мецан. – Значи, от края на гората до гнездото има около един километър?
– Да – каза Седемте точки.
– Един километър има хиляда метра.
– Толкова – каза Шестте точки.
– Или пък на десет места по сто метра! – рече Лисан.
– Чакай! – прекъсна го Мецан. – Не ме обърквай!... Един метър има сто сантиметра... Сто сантиметра правят десет дециметра... Един дециметър има десет сантиметра... На десет сантиметра ще ни трябва по една калинка... Значи на един метър ще са
ни нужни?
– Сто калинки! – побърза да вземе участие Кафявко.
– Бъркаш ме! – рече Мецан. – На един метър... ще ни трябват...
сто... Не! Десет калинки!... Такаа!... Десет на един метър... А имаме хиляда метра... Значи... Мълчете, не ме обърквайте!...
– Но ние мълчим – отвърна Сивко. – Никой нищо не казва.
– А сега не приказваш ли?
– Сега приказвам, за да ти кажа, че никой не приказва, а ти
мислиш, че казвам нещо.
– Е!... Иди сега да изчисляваш при тези непоносими условия!
Мецан хвана глава с лапите си и се замисли:
– Имаме хиляда метра...
– Не хиляда метра, а един километър! – поправи го Таралежко.
– Видяхте ли? – отчая се Мецан. – Ти защо не отиде да пиеш
вода?... Хиляда метра и един километър са едно и също нещо.
– Извинявай – заоправдава се Таралежко, – но аз никога не
съм виждал нито едното, нито другото.
– Затова мълчи! – каза Мецан. – Имаме всичко хиляда метра...
За един метър ще ни трябват десет калинки. Така ли?...
Мълчание.
– Така ли? – повтори Мецан.
Мълчание.
– Нали толкова? Защо мълчите?
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– Защото ти е нужно мълчание – отвърна Кафявко.
– Тогава – продължи Мецан – трябва да умножим десет по
хиляда. Ех, къде е сега моят Лапчо, да го сметне за секунда...
правеше... За сто метра ще ни трябват на сто места по десет...
значи – хиляда калинки. Десет по хиляда... Ще ни трябват тъкмо
десет хиляди калинки! – обяви тържествено Мецан. След това се
обърна към Осемте точки и запита: – Имате ли ги?
– При последното преброяване бяхме дванайсет хиляди.
– Къде са?
– Куриерите тръгнаха да ги събират.
– Благодаря ви много! – рече Мецан. – Услугата, която ни правите, е огромна. Сега не остава друго, освен да се придвижим
към края на Боровата гора. Там ще се настаним и оттам ще опънем нашия безжичен телеграф.
Мецан погледна войниците си, разположени по боровете, после
синьото небе, по което ласкаво грееше слънцето, и като се повдигна
малко, обхвана върха на планината – далечен и недостъпен, гордо
забит във висините. Там беше врагът: орелът Каменар, на когото
природата бе дала здрави крила, остри нокти, клюн, остър поглед. В
гнездото му по всяка вероятност ставаше нещо, но какво – никой не
знаеше. Тайна! Там от векове дедите и прадедите на Каменар са изяждали хиляди невинни животни, за които трябваше да се отмъсти.
Мецан издаде къса заповед: да се тръгва веднага!
Докато се изкачваха към края на гората, до него се приближи
Таралежко и запита:
– Интересува ме нещо?
– Кажи.
– Кой и как ще измерва по десет сантиметра разстояние от
една калинка до друга?
– Калинките ще си определят разстоянието сами.
– Но откъде ще си вземат метри.
– Не с метри, Таралежко! – усмихна се Мецан. – Ще се нареждат на разстояние да се чуват.
– Хм! – отвърна Таралежко. – И аз си го представях тъй, но –
питам, за всеки случай.
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ОСТРОТО РОГЧЕ
В края на Боровата гора започваха кленови храсти, висока жилава трева, камънаци, покрити с мъхове и алпийски рози. Още
по-нагоре, към върха, се откриваха само бели скали, по които от
милиони години се търкаляха ветровете, дъждовете и снеговете. Единствените обитатели на тези места бяха дивите кози. От
незапомнени времена те враждуваха с Каменар и неговите предшественици. Всяка пролет орелът отвличаше някои от рожбите
им. Козите бяха безпомощни срещу него.
И можете да си представите колко непредпазливо бе постъпило Острото рогче, избягало от майка си, спокойно се радваше на
хубавия ден, застанало само̀ на това голо място. Тук то лесно можеше да бъде забелязано от орела. Но като всяко дете и Острото
рогче вършеше глупости. Та нали и Лиско обърка тази каша по
същите причини!...
Острото рогче бе застанало на един камък и съзерцаваше долината. Какво ли има там? И няма ли начин да се стигне някак
сред зеления пух, където лъкатуши онова интересно нещо, наречено река? Козлето скочи от камъка на тревата.
– Ей, ще ме смачкаш! – чу се тънък гласец.
Козлето видя една калинка до копитцето си.
– Какво търсиш тук? – запита Острото рогче.
– Строим кабел – рече калинката. – Решили сме да победим
Каменар... Виждаш ли тази червена ивица? Да не стъпваш по нея.
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Острото рогче проследи с поглед едва забележимата червена
нишка, която се изкачваше по склона, и се изненада:
– Ама вие действително правите нещо сериозно!
– Нали ти казах – строим кабел. До утре сутринта последната
калинка от кабела, Шестте точки, трябва да бъде в гнездото на
Каменар.
– Ами не мога ли и аз да помогна с нещо? По цял ден скучая.
– Ако искаш, иди при Мецан в края на гората. Може да ти
намери работа.
Но в това време Мецан бе зает с най-бурното заседание на
Военния съвет.
– Противопоставям се! – извика Таралежко. – Не е хуманно!
Кафявко настръхна:
– Ще се намерят доброволци!
– Ще се намерят, но не трябва да допуснем!
– Защо?
– Нямаме право да рискуваме живота на никого!
– Таралежко, разбери – тук няма риск – намеси се Сивко. –
Кафявко и Мецан ще скочат върху него, преди да докосне примамката.
– Така е и все пак се противопоставям!
Спорът се водеше около смелия план на Мецан. Таралежко
поддържаше мнението, че съветът няма право да излага ничий
живот на опасност. Мецан и Кафявко бяха сигурни, че ще се намесят навреме и че ще рискуват по-скоро техния собствен живот.
Най-сетне, като изтече цял час в препирни, Таралежко отстъпи:
– Добре! Убедихте ме! Но посочете животното, което ще поставим като примамка.
Военният съвет се умълча. Настъпи непоносима тишина, в
която заседаващите избягваха да се гледат в очите... Да – трябваше да се уточни кой да бъде „жертвата“.
Лисан се изкашля и другите разбраха, че иска думата.
– Какво месо обича най-много Каменар?
– То се знае – крехко! – отвърна Кафявко.
Отново мълчание. По едно време Сивко се опита да подсвирне, но се отказа.
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– Да видим тогава кои животни имат крехко месце? – предложи той.
– Ясно, че сърничките – каза Таралежко. – Каменар би дал
всичко за една малка, едва пристъпяща по тревата сърничка.
– Така е – съгласи се Мецан. – Но откъде да я вземем?... Всички малолетни животни сме оставили в Тихата гора.
– Трябва да изберем това, с което разполагаме тук – рече Кафявко. – Може би един от зайците ще свърши същата работа.
– Да застана аз – предложи Сивко.
– Не бива – намеси се Мецан. – Каменар ще се усъмни... Едно
зайче – това е друго, но голям заек – не. Трябва ни невръстно животно. Ех, какво не бих дал за едно козленце!
– Добър ден! – обади се Острото рогче и подскочи при тях.
– Може би не идвам в подходящ момент, но търся някакво забавление.
Членовете на съвета изтръпнаха:
– Признай, че си подслушвал! – каза Кафявко.
– Отчасти! – наведе глава козлето.
– Кой те праща? – запита Мецан.
– Калинките, които строят кабел.
– Кой ти каза, че строят кабел?
– Те.
– Кой им е разрешил да разправят наляво и надясно какво
строят?
– Не знам. Казаха ми да ви потърся.
– Защо?
– Да ви помогна. Нали ще хващаме Каменар?
Мецан си мислеше вече за случайностите. Ето на, трябваше
му козленце и изведнъж... Сякаш падна от небето.
– Слушай, козленце – промълви той, – как се казваш?
– Острото рогче.
– Имаш ли родители?
Козлето се замисли за няколко секунди и отвърна:
– Не.
– Нито татко, нито мама?
– Нито едното, нито другото.
– Да не лъжеш?
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– Не лъжа.
– Къде са баща ти и майка ти?
Острото рогче се замисли отново:
– Отвлече ги Каменар!
– Отвлече ги? – усъмни се Мецан. – Толкова големи и ги отвлече!
– Отвлече ги, докато бяха малки.
Членовете на съвета се усмихнаха.
– А теб кой те роди?
Острото рогче заплака.
– Защо плачеш?
– Защото нямам татко и мама. Родило съм се кръгло сираче.
– Как се казва майка ти?
– Тихото копито.
– А татко ти?
– Златния рог.
– Нали каза, че си кръгло сираче?
Острото рогче погледна виновно, смути се, но веднага се съв
зе и отвърна:
– Те са родители на моето братче. А аз съм кръгло сираче.
– Ти си кръгъл лъжец! – извика Мецан.
– Слушай, козленце – рече Кафявко, – защо лъжеш?
– От скука... – Кажете, какво друго да правя?... Нямам с кого
да играя, не ме пущат самичко, непрекъснато ми набиват в главата, че рано или късно ще стана жертва на Каменар. При това
положение не ми остава нищо друго, освен да лъжа.
– Как избяга от родителите си?
– Не знам... Избягах... Сега не мога да си спомня как.
– И какво искаш?
– Питам дали случайно нямате нужда от мен.
– За какво можеш да послужиш?
– Вие знаете по-добре.
– Ние ще те арестуваме! – рязко каза Мецан.
– Защо?
– Ще те задържим, докато те предадем на майка ти.
– Съгласен! Поне ще се разсея. Какво да правя като арестуван?
– Иди при катериците и кажи, че си арестуван!
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– Досадно арестуване! – огорчи се козлето. – Жалко! Смятах
ви за по-интересни животни!... Довиждане!
Като каза това, Острото рогче тръгна бавно към вътрешността на гората. Трябваше да разбере къде се намира арестът, пазен
от катеричките.
Мецан, Кафявко, Лисан, Таралежко и Сивко заеха замислената си поза.
– Ех! – въздъхна Мецан. – Само да му предложим! Ще подскочи от радост!
– Герой!
– Има и сладко месце!
– Идеален е за примамка!
– Напълно съм съгласен с вас! – чу се гласът на козлето.
Военният съвет скочи на крака.
– Подслушваш, а?... Още ли не си в ареста?
– Развърза ми се обувката, та спрях да я завържа.
Мецан се разгневи:
– Лъжец! Ти нямаш обуща!...
– Нямам ли? – учуди се козлето. – Аз пък не съм забелязал...
Довиждане!
Този път членовете на съвета го следиха дълго с погледи. Щом
се увериха, че се е отдалечило, Мецан каза:
– Въпреки всичко не можем! Нямаме съгласието на родителите му. А и никой не ни дава право да искаме това съгласие...
Сивко, слушай! През цялата нощ ще се упражняваш да приличаш
на зайче. Утре, щом получим известие от калинките, че Каменар
се готви да излети на лов, ще те поставим в края на гората.
– Не възразявам – рече Сивко. – Само че...
– Какво!
– Само че... как да направя тъй, че да приличам на зайче?
– Не знам!... Направи всичко, вдетини се, но утре ще играеш
ролята на зайче. Не виждам друг начин да се справим с Каменар.
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БЯ ГСТВОТО
Мецан разбра, че тази нощ няма да спи. От утрешния ден
зависеше всичко. Каменар трябва на всяка цена да забележи
заека Сивко и при това трябва да му се стори, че това е малко
зайче, в краен случай поне заек юноша. Спусне ли се към него
– край на историята!... Мецан и Кафявко ще скочат бързо, нападението ще бъде неочаквано...
Ах, кога ще стане утре!
Главнокомандващият се изправи, измъкна се тихо да не събуди приятелите си, и отиде при Осемте точки.
– Добър вечер!... Как върви?
– Всяка секунда работи за нас – осведоми го калинката. –
По съобщение, получено преди една минута, крайната точка на
кабела вече е в подножието. По стръмната скала ще се наредят
най-смелите калинки алпинисти, под командата на Шестте точки, която лично ще влезе в гнездото.
– Кога ще стане това?
– Призори.
– Довиждане!
Мецан се върна в гората и тръгна между боровете. Придвижваше се тихо, за да не събуди спящите „войници“. Някои
от походниците бяха будни. Под един голям крив бор няколко
животни замечтано слушаха песните на Славейко. Той пееше
въодушевено и нежно. Трелите му се издигаха към звездното
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небе, плъзгаха се под него и с мечтателна леност се понасяха
към Тихата гора.
Мецан се спря, заслушан в текста на песента:
Ах, как идва понякога време
да не роня слова за любов,
а да пея за родния край,
моят край там, далече, далече,
спящ под тихата, звездната вечер...
А останалите животни тихичко пригласяха припева:
Моят край, моят край, моят край –
Тихата гора...
Мецан изтри овлажнелите си очи и като се стараеше да не
вдига шум, се отправи към ареста. Тук всички бяха будни, говореше се високо и катеричките се заливаха от смях. Мецан погледна през клоните. Около три млади борчета бе начертан кръг.
В средата бе написано: АРЕСТ
Катеричките седяха в кръга на земята, а между тях току-що
привършваше някаква забавна и смешна игра Острото рогче. Понесоха се ръкопляскания и възгласи: Сега нещо друго!
– Ако искате друга игра! – предложи козлето. – За проверяване на културата... Искате ли да играем на писателски имена?
– Искаме! – чуха се гласове.
– Как се играе?
– Ще ви обясня – отвърна козлето. – Ще си изберем една буква. После... ту вие, ту аз ще казваме презимето на писател, което
започва с тази буква. Който каже повече имена – побеждава... И
така – да почваме! Всички срещу мен, тъй като аз съм най-културният между вас. Да изберем например... буквата Л. Кажете
един писател с тази буква!
– Лермонтов – извика една катеричка.
– Правилно! – рече козлето. – Аз казвам... Ламартин.
– Лесков! – изрече друга катеричка.
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– Лесков ли?... Добре! Аз пък казвам... Кой, кой... – Острото
рогче се почеса по едно от рогчетата – нещо, което означаваше,
че е затруднено, и извика: – Лавоазие!
– Той е физик!
– Ооо, да бе!... Ей сега ще измисля един друг!... Лермонтов!
– Казахме го!
– Добре... Уу, колко знам на тази буква, но в момента не ми
идват на ума... Например... Лондон!
– То е град! – обади се една катеричка.
– Има и писател – рече втора. – Приема се. Аз пък казвам...
Лафонтен – баснописец.
– Лопасан! – изтърси Острото рогче.
– Не Лопасан, а Мопасан!... Ти май започна да хитруваш.
– Сбърках!... Вместо да кажа Лисабон, казах Лопасан.
– Не съм чувала – рече първата катеричка. – Лисабон е столица на Португалия.
– Има и писател! – обади се козлето.
– Какво е написал?
– Книги.
– Кажи една!
– Една?... „Чичо Томовата колиба“!
Катеричките се засмяха от сърце. Мецан също се засмя, оттегли се назад и продължи пътя си през гората.
До един камък стоеше Сивко. Главнокомандващият се приближи. Двамата се погледнаха мълчаливо. Мецан се усмихна:
– Защо си самотен?
– Мъча се да си спомня какво съм правил като дете. Нали
трябва да се вдетиня до утре?
– Първо ще скъсиш мустаците си.
– И аз мисля, че трябва.
– После... винаги ще вървиш със свити уши. – Мецан се замисли... – Ех, да можехме да подрежем и тях!
Сивко се уплаши:
– За нищо на света!...
– Шегувам се.
– Знаеш ли – рече Сивко, – постоянно мисля как да стана дете
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и без да искам, започвам да се вдетинявам. Дори успях да забравя
таблицата за умножение. Изпитай ме, да видиш, че не я знам.
– Добре. Шест по шест?
– Трийсет и шест!
– Точно толкова!... Защо мислиш, че си забравил таблицата?
– По-рано, когато я знаех, винаги съм смятал, че прави трийсет и осем.
– Изобщо не си знаел таблицата... Седем по седем?
– Четирийсет и девет!
– Браво!
– А!... Какво става с мене? Досега винаги...
– Трябва да се съжалява... Гледай поне утре, като се събудиш,
да не си измиеш лицето.
– Защо?
– Децата не обичат да мият лицата си.
– Тогава да си изцапам пръстите с мастило.
– Може.
– А защо да не взема тебешир и да драскам по дърветата?
– Какво?
– Най-различни неща. Например „Пешо е глупак“, „Митко е
франзела“, или пък „Само Динамо“.
– Ако направиш това, Каменар наистина ще се заблуди и ще
те помисли за непослушно дете... Хайде да поспим... Интересно,
чувствам, че ме обзема спокойствие... Да минем през ареста. Какъв хитрец е това козле. Напомня ми Лиско.
Двамата прекосиха полянката и се отправиха към ареста. Мецан забеляза с учудване, че катеричките стоят неподвижно в кръга, навели глави надолу, притиснали очи с лапите си.
– Какво става? – запита Мецан.
– Играем на една игра.
– Каква игра? – разтревожи се главнокомандващият.
– Ние всички жумим, Острото рогче ще се скрие и после ще
го търсим.
– Докога ще жумите?
– Докато козлето извика „Хайде“.
– Вие сте глупави!... Откога жумите?
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– От половин час.
– И чакате да ви извика „Хайде“?
– Да – отвърна катеричката, която беше най-близо до тях. –
Интересно, защо не се обажда това козле?
Тя първа повдигна глава.
– Вдигнете главите си! – извика Мецан. – Станахте за смях!...
Утре ще се разправяме с вас! Хайде, Сивко!
Като повървяха малко, Мецан каза:
– Хитро козле!... Измами ни и избяга. Да се надяваме, че няма
да ни причини безпокойство.
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ШПИОНАЖ
Шестте точки пълзеше по стръмната скала и наблюдаваше
как сестриците ѝ мълчаливо заемаха местата си; една по една,
секунда подир секунда и „кабелът“ също пълзеше нагоре. Всяка
от калинките използваше най-малката вдлъбнатинка да се скрие,
да стане незабелязана. Те скърцаха с крилца и съобщаваха местонахождението си. Там, където разстоянието не бе добре изчислено, веднага се внасяше поправка. Първото нещо за всяка калинка,
след като се установеше, бе да влезе във връзка със съседките си.
– Чуваш ли ме?
– Чувам те.
Нощта покриваше майчински цялата шпионска операция. Калинките се приближаваха спокойно, без страх, че могат да бъдат
открити. Всички се молеха само за едно – да не духне силен вятър. Такъв вятър можеше да отбрули много от тях и да прекъсне
предаването.
Но времето беше прекрасно. Шестте точки се радваше и непрекъснато си повтаряше:
– Още двадесетина метра! Още не се е зазорило. Успяваме.
Калинката едва се сдържаше да не прелети веднага в гнездото. Тя искаше минута по-скоро да види какво става там. Но работата все още не бе свършена. Сантиметър по сантиметър, метър
след метър – скалата биваше завладявана и гордостта на Шестте
точки все повече растеше. Ето, остават само няколко метра! Тук
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е най-изостреният край на скалата. Шестте точки може да види
вече гнездото. То е свито на южната част, защитено от ветровете.
Над него се издига само късче скала, прилично на голям зъб.
Под крилцата малкото сърце на калинката се блъскаше със
страшна за нея сила. Настъпваше дългоочакваният миг. Последните калинки са заели местата си. Ето и последната калинка – до
самото гнездо. По-нататък?... По-нататък е нейният ред. Тя трябва да премине през старите пръти, от които е изплетен домът на
Каменар, да се вмъкне в него. Калинката започва последните сто
крачки и... замръзва от изненада.
Изненада!
Шестте точки вижда, че Каменар и съпругата му не спят в
гнездото. Те са застанали вън от него, върху скалата. Това я озадачава. Какво да прави по-нататък? Да влезе в гнездото? Орлите
могат да бъдат наблюдавани и оттук. А заповедта е да се влезе
вътре. Но има ли смисъл?... Ето за какво мислеше в тази минута
Шестте точки. И калинката изведнъж реши, че трябва да предаде
първото официално съобщение.
Тя предаде по кабела:
– Внимание!... Говори Шестте точки!... Аз съм до гнездото.
Каменар и Остронокта не спят в него, а на скалата... Какво да
правя? Да влизам ли в дома на орлите?
След малко тя получи първата заповед от Мецан:
– Чудно защо е така!... Все пак надникни в гнездото! Ако в
него няма нещо особено, наблюдавай неприятеля отвън!
– Разбрано! – отвърна калинката.
Започна най-сериозното катерене. Шестте точки вече пристъпваше по плета... Тя измина един сантиметър, втори, трети,
четвърти... Вече се прехвърля... Какво е това?
Калинката подскочи в изненада. Залови се здраво за гнездото
и предаде следното съобщение, което се плъзна по кабела:
В гнез
дото
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Когато съобщението влезе в ухото на Мецан, той потърси с
лапа сърцето си, обърна се към Лисан и извика:
– Вввода!
– Какво има? – изплаши се Лисан.
– Лллисссско е жжжжив!... Ввввода!
И падна на земята. Лисан последва примера му.
– Ами сега? – стресна се Кафявко. – Таралежко, бягай до извора!
– Не се подигравай! – наведе глава Таралежко. – Не знаеш ли
приказката за таралежа, който бил изпратен със стомна за вода.
– Съвсем се обърках! – съвзе се Кафявко. – Ти стой на кабела,
а аз ще отскоча...
Но в това време Сивко вече пристигаше с водата.
– От уплаха забравих, че и Сивко е с нас – рече Кафявко. – Но
какво правя? Трябва да приемам съобщенията... Да!... Продължавайте да предавате!... Наблюдавайте зорко!... Щом се събудят
орлите, съобщете веднага!
Мецан и Лисан бавно идваха на себе си. Първото нещо, което
каза Мецан след пробуждането си, гласеше:
– Това променя досегашния ни план!
А Лисан каза:
– Лиско, миличкият Лиско!... Жив!... Да съобщим на мама Лиса!...
– Сега ще пратя най-бързия заек! – рече Сивко и хукна към гората.
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Малко след това жителите на Тихата гора, които бяха тръгнали да отмъщават за смъртта на Лиско, знаеха новината, че той е
жив. Не можеха да си обяснят защо е жив, как е останал жив, но
знаеха най-важното – че е жив.
– Чудна работа! – разтрепери се Лисан. – Да няма някаква
грешка?... Питай отново!
– Бъди спокоен! Питах... В момента Лиско спи между орлетата.
– Какви са тези орлета? – чудеше се Лисан.
– Какви!... Децата на Каменар!
– Сега какво ще правим?
– Това се питам и аз.
– Ще спасим Лиско, нали?
– Разбира се. Но как – това е въпросът.
– Трябва да измислим най-умното, най-хитрото.
– Засега трябва да слушаме само съобщенията на калинките –
продума съсредоточено Мецан. – Как мислиш? Лесно ли е да се
вземе Лиско от гнездото на Каменар? Единственото нещо, което
можем да сторим сега, е да слушаме съобщенията. Един момент!...
Да, слушам!... Ново съобщение?... Казвай!... Какво?... Благодаря.
Мецан се обърна към Лисан и каза:
– Каменар се е събудил!... Предавай подробно! – отново се
обърна той към Шестте точки.
– Каменар отвори първо лявото, а след това дясното око – доложи Шестте точки.
– После?
– В момента мисли нещо.
– Не можеш ли да разбереш какво мисли?
– Нещо много дълбоко.
– Какво точно?
– Не знам... Сега се прозява... Сега събужда съпругата си. Казва ѝ, че е време за тръгване, тъй като призори имало най-богат
лов. Остронокта го подканва да се полюбуват на рожбите си, които били много симпатични... Каменар казва тържествено, че ще
ги учат да летят...
– С този телеграф можем да знаем всичко! – извика доволно Мецан.
– Лиско се събуди – доложи Шестте точки.
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– Какво прави!
– Нищо. И той мисли.
– Какво мисли?
– Ама отде да знам какво може да мисли!... Вече втори подобен въпрос!... Изглежда, че мисли нещо хитро... И орлетата се
събудиха... Внимание, орлите се готвят да излетят... Сега съобщават радостната вест, че утре ще учат малчуганите да хвърчат.
Хлапетата се радват... Ето, орлите излетяха!...
Мецан погледна към върха на планината и видя своя смъртен
враг да излита спокойно и гордо, следван от съпругата си.
– Какво става в гнездото? – запита той.
– Нищо особено. Орлетата наблюдават полета на родителите си.
– Обади ни се, щом стане интересно! – заповяда Мецан. Той
се обърна към приятелите си: – Положението става особено.
– Защо? – запита Лисан. – Важното е, че Лиско е жив.
– Жив, но докога? Все пак чудо е защо не са го изяли.
Мецан не изтрая и веднага се приближи до края на кабела:
– Какво става?
– Нищо особено. Лиско разказва на орлетата някаква приказка.
– Каква приказка? – учуди се главнокомандващият.
– За един лешник, който попаднал на камък... Моля ви, оставете ме да послушам. Много е интересна. Ако искате, мога
да повтарям всичко, което казва. Вярвам, че ще ви направи удоволствие.
– Добре – съгласи се Мецан. – Ти разказвай на мен, а аз ще
предавам всичко на бойците.
Зайко затича между дърветата:
– Специален радиочас!... Предаваме от гнездото на орела!
Който иска да слуша Лиско, да заповяда при командния пункт!
Бойците се струпаха и заслушаха с интерес измислената приказка на хитрия пленник, който в това време не знаеше, че го
слушат толкова много животни. Всяка негова дума се поемаше от
слуха на Шестте точки, плъзгаше се по кабела, влизаше в ухото
на Мецан и той изговаряше думата като високоговорител.
Лисан слушаше и не знаеше какво да стори от гордост. Що
се отнася до вас, вие вече четохте тази приказка и няма защо да
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ви я повтарям. Според някои тя е хубава, а според други – не. Но
хубава или лоша – такава успя да измисли Лиско. Ако вие бяхте
на негово място, и толкова нямаше да измислите.
– Жалко! – каза Таралежко, когато затихнаха последните
думи. – Жалко, че свърши. Такава хубава приказка!
Но Мецан трепна.
– Внимание! – съобщи Шестте точки. – Става нещо! Черноперко и Клюнчо се... размърдват... А!... Ще се случи нещо!...
Охохоо! Клюнчо иска да лети!... Чувствал сили в крилете си, искал да изненада баща си... Каца на края на гнездото... Скача!...
– Добрушко! – извика с всички сили Мецан. – Добрушко, къде си?...
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– Тук съм – отвърна Добрушко от върха на бора. – Какво има?
– Бързо, Добрушко!... Отлети с ятото към гнездото на Каменар! Синът му Клюнчо се мъчи да лети. Ако го принудите да
кацне тук, Лиско е спасен!...
– Тръгваме!
– Всяка секунда е ценна! Пресечете пътя му! Направете невъзможно връщането му в гнездото!... Той не може да лети, ще се
умори и ще се справите лесно.
– Чухте ли всичко? – обърна се към ятото си Добрушко.
Понесоха се одобрителни гласове.
– Тогава – напред! – изкомандва Добрушко.
Гълъбите излетяха от клоните. Добрушко бе развълнуван.
Това бе най-отговорната и опасна задача, която някога бяха възлагали на ятото му. Той прелетя край всеки гълъб поотделно и го
запита как се чувства. Във въздуха се започна следният разговор:
– Ако някой се страхува – да се върне!
Мълчание.
– Чухте ли какво казах?
– Чухме!
– Ще се справим ли?
– Ще се справим!
– Искам да чуя мнението на всеки от вас.
– Ще се справим! – отвърнаха гълъбите.
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– Преди всичко знайте едно – започна Добрушко. – За първи
път, откакто е създаден светът, гълъби излитат срещу орел. Наистина Клюнчо все още не е орел, а орле, което не може да лети,
но като начало това е похвално. Ако изпълним плана си добре,
успехът е сигурен. Не забравяйте, че всеки от нас има за какво да
отмъщава на Каменар... Сега да изложа плана си...
Докато Добрушко излага плана си, ние можем да проследим
какво става с Клюнчо, изхвърчал тъй радостно от гнездото. Припомнете си: в първия момент Клюнчо пропадна надолу, после се
задържа и започна да се носи във въздуха.
– Ох, бабачкооо! – викаше той. – Сега ще си полетя, а после
ще посрещна татко и мама!... Нека се чудят!
Орлето изви лявото крило и сведе дясното. С удоволствие забеляза, че прави кръг. След това стори обратното – нов кръг, в
обратна посока. Изви опашка нагоре – понесе се нагоре. Сви я
надолу – устреми се надолу.
– Където си искам! – извика Клюнчо. – Ей сега ще отлетя до
слънцето!
Клюнчо се устреми към слънцето. Приятното чувство го обземаше все повече и повече. Щом попадна във въздушно течение,
Клюнчо разпери крилете си и забеляза, че се носи напред.
– Ех, че удоволствие!... Така ще стигна до слънцето.
И той, като всяко радостно дете, започна да пее:
Защо ти са перата?
– За моите крила!
Защо ти са крилата?
– Да мога да летя!
Но след време настроението му се помрачи. Орлето усети, че
нещо в крилата му не е в ред. Те се движеха все по-трудно, все
по-често се оставяше да го носи въздушното течение.
„Какво е това?“ – запита се орлето.
„Умора!“ – отговори съзнанието му.
„А татко и мама защо не се уморяват?“ – запита Клюнчо.
„Защото са опитни летци“ – отвърна съзнанието му.
„Ами тогава, защо тръгнах на далечен път?“ – запита Клюнчо.
„Защото си глупаво!“ – отвърна му съзнанието.
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„Ами сега?“ – запита се Клюнчо.
„Сега да се връщаме!“ – отвърна съзнанието му.
Но крилете вече не го слушаха, не го задържаха така добре
във въздуха и Клюнчо усещаше как незабелязано лети към земята. Сърцето му заби силно. Клюнчо усети, че го е страх. Уплахата
му растеше. Тя стана толкова голяма, почти грамадна.
– Помоооощ! – извика с всички сили орлето.
– Идем! – обади се Добрушко. – Тъкмо навреме, нали?
– Благодаря ви! – рече Клюнчо. – Яаа, колко сте много!... Можете да ме вземете и да ме занесете в гнездото.
– С удоволствие – съгласи се Добрушко. – Ние смятахме да те
принуждаваме, но щом искаш да те носим, дадено!... Качвай се върху
нас!... Само че, за да не тежиш много, и ти помагай малко с крилете си!
– Ще се помъча... Но кои сте вие, добри птици? Приличате ми
на гълъби.
– Такива сме... Обичаш ли гълъби?
– Много.
– За обяд или за вечеря?
– Безразлично. Завърне ли се татко с гълъб, у дома настъпва
празник.
– Често ли си правите такива празници?
– Напоследък по-рядко.
– Това да се чува! – засмя се Добрушко.
– След колко време ще си бъда в гнездото?
– Това не знаем.
– Ще почакате ли татко да ви изядем?
– Ако се държиш добре...
– Ама защо слизаме?
– Да пием вода.
Мецан и бойците на Тихата гора видяха това, което стана във
въздуха, и с нетърпение очакваха до командния пункт своя незаменим „гост“. Когато ятото положи Клюнчо на земята, гръмна ура и Мецан разбра, че речта, която бе намислил да поздрави
подвига на гълъбите, изведнъж се изпари от ума му. Не можеше
да каже нищо. Лисан се хвърли да целува Добрушко, а животните
продължаваха да викат ура.
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– Гълъби! – понесе се гласът на Мецан. – Бях приготвил голяма реч, но изведнъж я забравих. Знайте едно – големият подвиг
не се нуждае от голяма реч. Мога да ви кажа само това: за вас в
Тихата гора ще се пеят песни, за подвига ви нашите деца ще учат
в училищата!
Гълъбите гледаха гордо пред себе си.
– Едва сега почувствах, че живея! – прошепна Многознайко.
– Ах, колко съм щастлив!...
Мецан нареди на ятото да си почива. Той съобщи радостната
вест, че още днес ще предложи Добрушко да влезе като редовен
член на Военния съвет. След това се приближи до орлето, погали
го по главичката и рече:
– Как се казваш?
– Клюнчо.
– Юнак!... Как можа да ни направиш такава услуга?
– Искам в гнездото!
– Защо? – направи се на учуден Мецан.
– Защото там ми е мястото!
– А на Лиско мястото в гнездото ли е?
Клюнчо замълча.
– Не е ли по-добре ти да си отидеш в гнездото, а Лиско да си
дойде тук?
– Искам да си отида! – зарева Клюнчо.
– Бъди спокоен!... Ще си отидеш, когато си получим Лиско.
– Татко ще ви набие! – извика през сълзи Клюнчо.
– Това ще видим! – засмя се Мецан. – Отведете го! И помнете,
ако се повтори историята с Острото рогче, върху вас ще се излее
проклятието на цялата гора!...
Членовете на Военния съвет останаха отново сами. Мецан
предложи да се гласува за Добрушко. Гълъбът бе приет веднага
и го извикаха.
– Е? – Мецан въздъхна: – Чувствате ли как леко се диша?
– Сега е друго! – усмихна се Кафявко.
– Таралежко, какво да правим по-нататък?
– По-нататък е лесно... Щом Каменар се върне в гнездото, ще
му съобщим, че Клюнчо е в наши ръце, и ще поискаме размяна.
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– Размяна – съгласи се Мецан. – Но няма да му съобщим по
калинките.
– Защо?
– Ей така!
– А как ще му съобщим?
– Добрушко ще отлети в гнездото, ще изчака орлите и ще им
съобщи всичко лично.
– Но защо да не използваме безжичния?
– Орелът не трябва да знае за телеграфа. Не забравяйте, че
войната ще бъде свършена едва след края на Каменар.
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В Е Л И К И Я Д Е Т Е К Т И В Н А М И РА Л И С КО
„Чудна работа! – размишляваше Добрушко. – Просто не е за
вярване – гълъб в гнездото на орела!“ Добрушко летеше и се чудеше какво да прави, щом застане очи срещу очи с Каменар. Как
ще го погледне? Как ще устои на острия му поглед? Какво ще му
каже... Ами ако се изплаши? Той си спомни думите на Мецан:
„Каменар не може да ти стори нищо. Ще иска да спаси Клюнчо.
Ще побеснее от ярост, ще излезе извън себе си, но перо няма да
падне от теб!“
И все пак Добрушко знаеше, че в момента над него виси
смъртна опасност. Представете си, че Каменар и Остронокта се
зададат още сега и го нападнат? Те са бързи като мълния. Иди
им обяснявай, че си пратен за важни преговори, от които зависи
животът на сина им. Ето защо той бързаше да влезе в гнездото
му. Там вече е лесно. Орлите ще се изумят от нахалството му, но
докато се изумяват, Добрушко ще им разкаже всичко.
Домът на Каменар!... Гълъбът настръхна. Значи, това е гробницата на десетки негови приятели, рожби и колеги от другите
гори! Очите му се овлажниха. Преди една година тук е била изядена и другарката му – най-хубавата гълъбица – Сребрянка.
Но време за сълзи ли е сега? Сега трябва да се действа. Добрушко се появи внезапно над гнездото и кацна спокойно върху
плетеницата от пръчки.
– Здравей, Лиско!
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– Здравей! – извика Лиско. – Какво те води насам?
– Време е да се връщаш у дома.
Лиско завъртя опашка.
– Нима?... А как?
– Каменар ще те върне.
Черноперко гледаше изумено.
– Моля ти се, почакай малко! – обърна се той към гълъба. – Ей
сега татко ще се върне и ще те изядем!... Не си ли виждал Клюнчо?
Добрушко не му отговори. Той гледаше двете прекрасни гълъбови пера върху перушината, с която бе застлано гнездото. Тези
пера той би разпознал между милиони други, защото бяха единственото, останало от Сребрянка. Погали ги нежно с крилото си
и ги прибра.
– Защо плачеш? – запита Лиско.
– Не плача – едва успя да продума Добрушко.
– Ами! Не виждам ли?... Какво правят татко и мама?
– Добре са.
– Как ме открихте?
– Намерихме начин. Ти добре ли си?
– Засега съм добре.
– Трябва да се сбогуваш с гнездото.
– С най-голямо удоволствие, само че не ми е ясно как ще стане това.
– Ще узнаеш... Само да се върнат орлите... Охо, ето ги и тях!
Пак носят нещо. – Добрушко се опита да разбере каква е плячката. – Костенурка!... А, това не е ли нашият Костенурко!... Той е!
Великия детектив!
Настъпи решителният момент. Орлите кацнаха. Каменар
се изненада толкова силно, че зяпна и Костенурко падна върху
Черноперко.
– Невероятно – рече Каменар.
– Чудесно! – допълни Остронокта.
Добрушко и орлите се гледаха няколко секунди в пълно безмълвие.
– Вашият Клюнчо е в ръцете ни! – каза направо Добрушко.
– В к-какъв смисъл?
– В тесния и в широкия смисъл! – гордо отвърна гълъбът.
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Орлите потърсиха с поглед рожбата си.
– Къде е детенцето ми? – изпищя Остронокта.
– Ако запазите спокойствие, ще ви обясня всичко – отговори
Добрушко.
И водачът на гълъбовото ято разказа цялата история. Докато
говореше, той усети, че нещо лази към главата му, и чу шепот:
– Аз съм Шестте точки. Мецан заповядва да преговаряш така,
че и Костенурко да бъде спасен.
Добрушко кимна в знак на съгласие и рече:
– Чухте всичко. Сега не остава друго, освен да вземете Лиско
и Костенурко, и да се явите в края на Боровата гора. Там ще ви
чакат Мецан и Кафявко с вашия син.
– По дяволите! – извика с всички сили Каменар.
– Това е положението! – отвърна Добрушко.
– Безобразие! – извика Каменар.
– Страхотно съжалявам! – иронизира Добрушко.
– Как смееш да говориш с мен така? – изграчи Каменар.
– И аз се питам – усмихна се Добрушко.
– Ще те изям!
Добрушко не отвърна. Той усети как се разтреперва от страх.
– Ще те изям при първия удобен случай! – допълни Каменар.
– За това ще говорим допълнително – рече Добрушко.
– Ще разпердушиня всички гълъби на света!
– Отсега нататък – едва ли.
– Ама ти знаеш ли, че мога да те убия с едно замахване на
клюна?
– Знам.
– Тогава защо държиш такъв език?
– Защото можеш да се сърдиш до утре и пак няма да ми сториш нищо!... Ако не се върна до петнайсет минути долу, Клюнчо
ще стане на парчета.
Каменар погледна съпругата си. Тя му даде знак и двамата се
отделиха от скалата.
– Знам си аз – прошепна Костенурко, – заловя ли се да открия
някого, ще го намеря, дори ако трябва да отида в гнездото на орела.
Добрушко се засмя. Казаното бе наистина смешно.
107

– Лиско, приготви се да те предам на баща ти – допълни Костенурко.
– Чудно – усмихна се Добрушко към Костенурко – как първо
не са те убили, а после да те домъкнат.
– Наблизо нямаше скала да ме пуснат. Чух ги как си говореха
във въздуха, че ще ме убият на тяхната скала до гнездото. – Великия детектив забеляза със свойственото си спокойствие: – Никога
не съм се надявал, че ще понеса леко едно пътуване по въздуха.
Дори не ми прилоша.
Каменар и съпругата му пристигнаха.
– Слушайте! – рече Каменар. – Ще ни върнете ли детето?
– Разбира се.
– Да не ни излъжете?
– Ние никога не лъжем.
– Да не е клопка?
– Ние сме честни.
– Да тръгваме!
Каменар разтвори хищните си нокти и обхвана гърба на Лиско.
– По-внимателно! – забеляза Лиско. – У теб няма и капчица
нежност!
– Не говори много! – изсъска Каменар.
– И да летиш без друсане!
Остронокта обхвана Костенурко и групата излетя.
– Нали е приятно? – обърна се Лиско към Костенурко. – Чувстваш се като цар на въздуха.
– Страшно ми се пуши – рече Костенурко. – Никога не съм пушил на такава височина... Проклетниците ме издебнаха, докато
спях без лула в устата. Бях страшно уморен от това – да те търся.
Но нищо, важното е, че те намерих.
Лиско си запя:
Ла-ла-ла, ла-ла-ла!
Ла-ла-ла, ла-ла-ла!
– Млъкни! – извика над него Каменар. – Дразниш ме!
– Това ми е целта – отвърна лисичето и отново запя.
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РАЗ В Р Ъ З К АТА
Острото рогче бе довело всички кози от планината. Те бяха
заградили Мецан и преговаряха с него, но по такъв начин, че разговорът приличаше на караница.
– Да говори само един! – извика Мецан.
Напред излезе прочутият борец Голяморожко, който накара
колегите си да млъкнат и каза:
– Острото рогче ни съобщи, че ви предстои среща с Каменар.
– Това е вярно.
– Вие ще му предадете Клюнчо, а той ще ви предаде Лиско.
Така ли?
– Така.
– Ние, козите от планината, настояваме енергично Каменар да
не се връща в гнездото си.
– Това няма да стане.
– Защо?
– Защото сме му обещали да се върне и той ще се върне. В
нашата гора имаме обичай да не погазваме думата си. По-нататък
ще видим как ще постъпим, за да ликвидираме орела. Дори сме
замислили и план...
– Острото рогче ни запозна с вашия план, но мислим, че няма
да успеете. Дошли сме да ви убедим, че с Каменар няма защо да
се спазва честната дума. Щом имаме възможност – да го ликвидираме. Да се отвръща на подлеца с честност, е глупост.
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– Ние ще спазим думата си!
– А ние мислим, че трябва да използваме случая.
– Ние пък не мислим тъй.
– Защото не познавате Каменар... Как ще се явите пред него?
– Понеже не идва сам, а с орлицата, ще се явим също двама –
аз и Кафявко.
– Бъдете сигурни, че Каменар ще ви изиграе. Остронокта ще
вземе детето си, а Каменар ще се опита да ви нападне.
– Тогава ще действаме и ние.
– Предлагам мястото на срещата да бъде заградено от петстотин животни.
– Но как?
– Можем да се прикрием във високата трева.
– И какво?
– Ако усетим и най-малкия знак за нападение, всички ще изскочим, ще се втурнем и ще се развикаме, за да го стреснем, а в
същото време Кафявко, който е по-бърз от вас, ще го захапе за
краката.
Мецан се замисли. След малко каза:
– Добре. Ако Каменар се опита да направи нещо, ще действаме така... Сивко, заеми се с разположението на животните. Направете широк кръг, но се замаскирайте хубаво. При даден от мен
знак се втурвате към нас и вдигайте колкото може по-голям шум.
И по-бързо, че всяка минута е скъпа... Къде е Клюнчо?
Кафявко пристигна с орлето.
– Тръгваме! – рече Мецан.
Когато Мецан и Кафявко потеглиха към мястото на срещата,
от двете им страни се заниза нишката на животните, които трябваше да се скрият в тревата. Замаскирането стана бързо. Гълъбите летяха над тях и гледаха зорко надолу.
– Виждаш се!
– Прибери опашката!
– Ухото!... Ухото!...
– Ей, така можем да те фотографираме!
Преди да се приюти в гората, ятото направи последен кръг
над мястото за свиждане.
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Мецан и Кафявко стояха спокойно в центъра на кръга и наблюдаваха небето.
– Още ги няма – промълви Кафявко.
– Ще ги има – отвърна Мецан. – Според калинките, ще тръгнат веднага. Отделили са се на съвещание, шепнат си нещо, обмислят.
– Това ме тревожи.
– Вече нищо не ме тревожи... Между нас казано, Шестте точки смята, че наистина ще опитат нещо.
– Ти ще предадеш орлето, а аз ще съм готов за скок.
– Според мен Клюнчо ще бъде взет от майката.
– А бащата ще нападне, така ли?
– Аха... Тръпнеш ли?
– Да.
– И аз съм нещо по-така...
– Ето ги!
– Видях.
– Подай ми това проклето орле! – Кафявко пое Клюнчо. – Знаеш ли?...
– Какво?
– Хайде да не говоря.
– Кажи.
– Като си помисля... Съжалявам и Клюнчо, и Черноперко. Можем да направим нещо от тях.
– Какво? – усмихна се Мецан.
– Да ги превъзпитаме...
– Не се разнежвай!
Орлите отдавна бяха съгледали пратениците на Тихата гора,
но не бързаха да се спуснат, направиха няколко кръга, сякаш искаха да напомнят, че са господари на въздуха. Мецан и Кафявко
чакаха изпълнени с напрежение – достатъчно бе да мръдне някое
от замаскираните животни, да се белне ухо, да се покаже крак
между тревите и – край. Но господарите на въздуха не зърнаха
нищо подозрително, затова величествено се спуснаха и кацнаха
на десетина метра пред Мецан и Кафявко.
– Мамче! – побърза да извика Клюнчо.
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– Сега ще те взема, детето ми – отвърна Остронокта.
– Можем ли да пристъпим към размяната? – запита Каменар.
– Готови сме! – извика Мецан.
– Как ще стане церемонията? – запита отново Каменар.
– Не виждам нужда от церемония, но все пак предложете нещо.
– Вие тръгнете срещу нас, а ние – срещу вас; вие ще предадете Клюнчо на съпругата ми, а ние ще ви оставим Лиско и Костенурко... Съгласни ли сте?
– Не се правете на важни!... Съгласни сме.
– Можем и без обиди.
– Но и без скрити помисли.
– Решил е да напада – прошепна Кафявко.
– Прибере ли рожбата си, ще нападне – съгласи се Мецан.
– Започнете да се приближавате! – предложи Каменар.
– Започваме.
– И ние.
Мецан и Кафявко тръгнаха уверено напред. Същото направиха и господарите на Високата планина. Метър по метър разстоянието намаляваше.
– Защо спирате? – попита Каменар.
– Да ви се нагледам – рече полуусмихнато Мецан. – Радвам ви
се. Големи сте и сте красиви, но ви съжалявам, защото скверните
света. Не ви ли омръзна, се питам, да проливате кръв?
– Хайде сега да си четем морал... Тръгвате ли?
– Тръгваме.
Разстоянието намаляваше бавно. Над планинската степ повя
хладен вятър, тревата затрептя със зеленикав восъчен блясък.
Небето беше равно и синьо, изпълнено с безмълвие. Беше тъй
тихо, че се чуваше как се допират стръковете на тревите.
Представителите на Тихата гора и господарите на Високата
планина стояха един срещу друг. Между тях лежеше разстоянието от два метра ничия земя.
– Предайте Клюнчо на съпругата ми! – наруши мълчанието
Каменар.
– Ще го предадем, но и вие предайте в същия миг вашите
пленници!
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Като се гледаха в очите, враговете избутваха напред пленниците си. Мецан почувства под лапите си меката козина на Лиско
и твърдата коруба на Костенурко. Острият поглед на Каменар бе
впит в него. И какво друго остава?... Каменар е съвсем свободен.
Мецан изрева – усети как Кафявко профуча край ухото му,
точно в определения миг, и го защити от клюна на орела. Петстотин животни извикаха изведнъж, в очите на Каменар се появи
вцепенение, мярна се отлитаща орлица. Мецан усети силен повей и разбра – орелът разперваше криле да отлети. Каменар изпищя. Тласъците на мощните му криле го повдигнаха, но заедно
с орела се повдигаше и тялото на Кафявко, впил зъби в крака му.
Каменар изпищя още веднъж и направи ново усилие да полети.
Към него се втурнаха животните от засадата. Кафявко висеше във
въздуха, опашката му метеше тревата, но челюстите му упорито
стискаха крака на орела. Каменар насочваше клюна си като меч
към хълбока на Кафявко.
Животните гледаха смаяно и безпомощно, не знаеха какво да
предприемат, никой не можеше да достигне орела.
– Пирамида! – изрева Мецан. – Направете пирамида с телата
си!... Бързо!... Лягайте! Качвайте се!... Един върху друг... Още!
Мецан изтича по телата на животните, изправи се и сграби
краката на Кафявко. Каменар се отпусна и преди да се съвземе от
неочаквания обрат, животните го притиснаха към земята.
Мецан се оттегли от полесражението и пое дъх:
– Спрете!...
– Защо да спираме!
– Ще го смачкате!
– Ще го препарираме!
– Забранявам ви, разбрахте ли?
– Но защо?
– Трябва ми жив!
Каменар разтърси глава, усети как го притискат отстрани, но
разбра, че е жив.
Скромен и незабележим както винаги, Кафявко ближеше раната си и в очите му блестеше щастие.
– Боли ли? – запита Мецан.
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– Не – усмихна се Кафявко. – Наблюдавам как Лисан прегръща сина си, а се кълнеше, че ще го пребие от бой, ако го намери.
– Такива сме всички бащи – забеляза Мецан, като се стараеше да
скрие вълнението и радостта си. – Е, Каменар, да преговаряме ли?
– За какво? – учуди се орелът.
– Хитрата сврака – с двата крака! – се чу отстрани.
Мецан се обърна и вече не издържа – прихна. Магарето се бе появило заедно с поговорките си. На врата му висеше скъсано въже,
а дебелият му търбух бе пълен с набързо излапани тръни. Както
залиташе от тежестта, магарето се изтърси на тревата и заспа.
– Какъв е този? – запита внезапно Каменар.
– Имаме ги всякакви – обясни Мецан. – При нас имаме от
всичко по малко.
– За какви преговори намеквахте?
– Ами, как да ви кажа... Става дума за децата ви.
– Кои деца?
– Вашите!
– Какво моите? – Каменар изрази най-голямото учудване в
живота си.
– Вас ще пуснем, а ще вземем децата ви.
– Какво, какво?
– Не се правете на ударен... Условието е такова – срещу Клюнчо и Черноперко ще ви пуснем при дамата ви. С нея ще се изселите на десет дни разстояние по въздуха, ще си направите нов дом,
а децата ви ще останат при нас.
– За какво ви са? – извика яростно Каменар.
– За залог... Че няма да ни нападате.
– Но какво ще правите с тях?
– Ще ги пратим да се учат в колеж, ще им дадем образование
и възпитание, ще ги направим членове на обществото.
Каменар се надигна, но разбра, че е безполезно.
– Какво... Какво разбирате под възпитание?
– Ще променим начина им на живот. Ще говорят учтиво, ще
се хранят учтиво...
– А какво ще ядат?
– Амии, ще станат вегетарианци.
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Смях от всички страни.
– Моля? Чух ли добре?
– Ще станат вегетарианци, като нас – натърти вече ядосано
Мецан. – Не се правете, че не разбирате!... Вас и жена ви не можем да превъзпитаме, но децата ще пораснат в нашата гора и ще
бъдат обичани. При нас всички се обичат... Хайде, нямам време
за разправии.
– Вие се подигравате – проплака орелът. – Това... това е нечовешко.
– Ние не сме хора, а животни!
– А ако не се съглася?
– Тогава ще ви отведем в Тихата гора и ще ви поставим в клетка.
Орелът зарева с глас. Не сте чували как реве орел, нали? И аз
не съм, но щом ви казвам, така е.
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ЕПИЛОГ

Пред завесата на естрадата тази вечер се трупаха много посетители. Всеки искаше да седне по-напред, разпоредителите се отчаяха и издигнаха апел за съзнание, станаха по-смешни от смешните номера на програмата. Метличина поляна не помни концерт
с толкова публика.
– Ще видим – заканваше се свраката Нешка. – Ще им дръпна
страхотна критика!...
– Какво? – наклони се към нея Глухчо.
– Казах, че ще ги критикувам – извика свраката на ухото му.
– За кое?
– За изпълнението.
– Защо?
– Така.
– Аха. И аз ще ги критикувам!
– Хайде да напишем критиката двама! – предложи сврака
Нешка. Глухчо се съгласи и музикалните критици заеха важно
местата си.
– Моля, искам да мина! – чу се гласът на Костенурко. – Аз
открих Лиско и ви го доведох на крака!
Великия детектив пристъпваше гордо, оглеждаше се настрани, приемаше поздравите и от време на време поемаше дим от
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лулата си. Намести се на специалното си място и отново хвърли
поглед към амфитеатъра.
– Как се чувствате? – запита Таралежко.
– Не особено добре – отвърна Костенурко.
– Така ли? – изненада се Таралежко. – Какво ви е?
– Ами, всичко е спокойно... За личности от моя бранш това е
равносилно на вегетиране. Орлетата се успокоиха, не бягат, кажете какво да правя?
– Живейте.
– Това не е живот. Аз съм авантюрист, разбирате ли?
– Разбирам.
– Следя ги, наблюдавам внимателно – не бягат. Харесвало им
при нас.
– За орлетата ли говорите?
– Да, промениха мирогледа си.
– Ето ги, дойдоха.
– Знам. За тях съм дошъл.
– Няма ли да гледате програмата?
Великия детектив погледна Таралежко с презрение.
– Вие разбирате ли какво значи професия?...
– Извинете.
– Виждате ли цялата тази публика?
– Виждам.
– Всичко, що е тук, съм го разпитвал.
– Спомням си – въздъхна Таралежко и се усмихна. – Изобщо
„случаят Лиско“ е най-големият ви подвиг в кариерата.
– Е, да – съгласи се скромно Великия детектив. – Наложи се да
вляза и в гнездото, но го намерих... Само тази съмнителна личност...
– Пак ли орлетата?
– Не – отвърна Великия детектив. – Магарето.
– Какво му е на магарето?
– А бе откъде дойде, защо дойде?... И говори все с подтекстове, едни такива – неразбираеми.
– Чисто и просто поговорки – усмихна се повторно Таралежко. – Само че непрекъснато ги бърка и не ги употребява на място.
– Ще го науча!
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– Какво?
– Да ги употребява.
Магарето мина по пътеката и влезе в гримьорните. Имаше индивидуален номер в програмата.
Мечтаещия жабок Скоклю бе телом на концерта, а духом на
луната. Както винаги, и сега мечтите го отнасяха натам – представяше си как ще скочи на нея и как ще извика „квааак“ към
земята. До него се потриваше Потривко, който от време на време
не забравяше да го поощрява:
– Днес беше добре. Още малко тренировки и – готово!
Тържествено бяха посрещнати козите от Голямата планина,
поканиха ги напред и им дадоха почетни места. Долетя и ятото на
Добрушко, накаца вляво от сцената.
Когато пристигна семейството на Лисан, зрителите пожелаха
да видят Лиско и се изправиха, но лисичето го нямаше и татко
Лисан извика:
– Къде е Лиско?... Да сте го виждали?
– И моят изчезна – извика майката на Острото рогче. – Ей сега
беше до мен и изчезна!
Настъпи суматоха.
В това време, недалеч от Метличина поляна, Лиско и Острото рогче стояха един срещу друг и се наблюдаваха с интерес.
Най-после козлето рече:
– Значи... ти си Лиско, а?
– Да.
– Дето вдигна всички на крак.
– Аха. А ти кой си?
– Аз съм Острото рогче.
– За теб ли се говори, че по интелигентност в известни отношения се доближаваш до мен?
– За мен се говори доста. А за твоята интелигентност можем
да поспорим.
Лиско се засмя.
– Твоята самонадеяност ми харесва... Ти бил ли си в гнездото
на орел?
Без да му мисли, Острото рогче отвърна:
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– Бил съм... А ти можеш ли да играеш на писателски имена?
– Мога! – отвърна Лиско, макар че не знаеше такава игра.
– А бил ли си някога в арест?
Без да му мисли много, лисичето излъга:
– Няколко пъти!... А ти бил ли си герой на роман?
– Седем пъти – рече козлето. – Чел ли си приказката за седемте козлета?
– Чччел съм я.
– А знаеш ли кой е най-високият връх на света?
– Знам... Ами ти знаеш ли коя е най-дългата река на света?
– Знам.
– Кажи де.
– А ти кажи кой е най-високият връх на света.
– Какъв си, че да ти казвам.
Двамата замълчаха.
– Аз съм ходил в Америка – внезапно рече Лиско.
– Къде е Америка?
– Зад гората, вляво.
– Утре ще отскоча.
– А мен в момента отново ме търсят, разбра ли?
– И мен ме търсят.
Лиско разгледа събеседника си.
– Лъжеш, че се казваш Острото рогче.
– Бреей!
– Нямаш никакви рогца.
– Но ще имам. Татко и мама казаха.
– Но опашката ти е по-къса от моята и изобщо нямаш опашка.
– В това отношение стоя по-близо до човека.
– Голяма работа!... Намерил с какво да се перчи!... А знаеш
ли, че предавам частни уроци на Клюнчо и Черноперко по вегетарианско изкуство?... Чакай, чакай! Ти чел ли си речника за
чуждите думи?... Веднъж едно момче и едно момиче отишли на
екскурзия...
Но да се върнем при естрадата. Една коза разправяше на съседката си:
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– Навлякохме си беда, да ти кажа. Вече няма с кого да плашим
децата си.
– Защото няма Каменари?
– Ами да... Затова бягат спокойно.
Пристигна и семейството на Мецан. Мечето Лапчо лапаше
пръста си и майка му непрекъснато го удряше. Съобщи на Мецан
за двамата изчезнали. Той се усмихна:
– Невъзможно.
– Защо мислиш така? – запита с надежда Лисан.
– Ами не виждаш ли, че романът свърши. Омръзна ни да търсим.
Време е да заживеем спокойно... Заемайте местата си и почваме.
Той се качи на естрадата и каза:
– Обявявам тържествената част на концерта за открита!...
Първо – награждаване на светулките. Второ – награждаване на
козите. Трето – награждаване на гълъбите. И четвърто – награждаване на калинките.
Публиката стана на крака, заръкопляска и завика ура. Десетте
хиляди калинки почервеняха от смущение, но не се забеляза, тъй
като всички и без това си бяха червени.
– Аз върша главното, а други обират славата – забеляза Великия детектив.
– Така е – съгласи се с усмивка Таралежко. – Вие, великите,
сте винаги в сянка.
– И така трябва, Таралежко... Но всички тия, дето ръкопляскат, съм ги разпитвал.
Внезапно гръмна хоровата песен на славеите.
Лиско вдигна глава.
– Чуваш ли?
– Програмата! – рече Острото рогче.
– Да побързаме. Имам да рецитирам.
– Какво?
– Не знам. Винаги го измислям в момента. Сега ми хрумна
една приказка за един лешник, който попаднал на един камък.
Немирниците се отправиха към Метличина поляна.
А славеите пееха възторжено химна на Тихата гора:
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Хубаво е в нашата гора!
Хубаво във нея се живее!
Разбирате ли какво ви казвам?
Хубаво е!
Питайте, когото щете –
хубаво е в нея да живееш!...
Песента трептеше в настъпващия здрач, подета от животните,
издигаше се високо и се разнасяше надалеч във всички посоки,
сякаш се стремеше да залее света.
Край
„Приключенията на Лиско в гората“, роман 1957 г.
Издателство „Народна младеж“, София.

На децата ми Джина и Лора

„Приключенията на Лиско по море“ – Седмо издание
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Гл а в а п ъ р в а

РАЗ М И С Ъ Л
На трийсет и първия ден след приключението в гнездото на
орела Лиско стоеше под едно голяма дърво и мислеше. Беше чувал, че най-добре се мисли, като се гледа непрекъснато в една
точка. Понеже наблизо нямаше подходяща точка, Лиско гледаше
право в хралупата на дървото. Хралупата беше много дълбока
и от това мислите на Лиско ставаха дълбоки, стигаха до другия
край на дънера, откъдето излизаха навън и се разпръскваха. „Разбирам... трийсет дни, но трийсет и един – не!... Трийсет дни можеш да бъдеш примерен, но трийсет и един – това е невъзможно.
Трийсет и един ден никой не може да бъде послушен, колкото и
послушен да е той.“
„Освен това – продължаваше да разсъждава Лиско, – примерен може да бъде само този, който не е видял широкия свят. Аз
съм го видял. Той е много дълъг и много широк... Добре, но само
това ли е широкият свят? Само това, което видях от гнездото на
орела?... Смешно е да се твърди такова нещо. Ако е така, той не
ще да е много широк и само дето го хвалят наляво и надясно...
Следователно време е да напусна Тихата гора и да поема по големия път.“
„Да поема по големия път – мислеше си Лиско, – но нали обещах да кротувам и да не създавам главоболия? Животните и без
това си имат грижи. Защо да ги тревожа и аз.“
Изглежда, че последната мисъл надделя.
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Лиско прекъсна разсъжденията си и тръгна да се разхожда.
Утрото беше слънчево. Тихата гора ухаеше с всичките си аромати, които излизаха от чашките на цветята и влизаха в носа на
Лиско. Той ги вдишваше и си казваше, че да се живее, е наистина хубаво. Край него бързаха животните – кой на работа, кой на
училище. Птиците огласяха простора с песните си, защото това
им беше работата – да пеят от сутрин до вечер, да създават удоволствие. За тези птици казваха, че служат на изкуството. Лиско
не знаеше какво е това „изкуство“ и защо цял живот трябва да му
се служи, но смяташе, като порасне, също да служи на изкуството и още отсега се опитваше да пропее като славеите.
Преди няколко дни той бе посетил главния славей на Тихата
гора и от дума на дума му даде да разбере, че желае да служи на
изкуството – да се качи на някой клон и да запее като птиците.
Главният славей му каза:
– Може, но преди това се научи да се качваш и слизаш по тоновата стълбичка.
– Добре де, ще се науча – обеща лисичето и се отдалечи, но
го досрамя да пита каква е тази „тонова стълбичка“. Напразно
търси такава стълба из гората. Не можа да я намери.
Като повървя още малко, Лиско съзря сестричките си Хитруша и Рунтавка. Те се прескачаха. Лиско ги заобиколи отдалече. Никак не му се играеше с тях. За тях казваха, че се развиват
по-бавно, но се радваха на послушанието им.
Лисичето отново потъна в размисъл. Интересно, палавникът за
първи път разбра, че може да върви и да мисли. Това го изненада.
Затова се спря, за да види дали няма да спрат и мислите му. Нищо
подобно. Мислите му продължаваха да си текат в следния ред:
„Трудно е да си послушен. Мога да извърша сто героични
постъпки, мога да изям сто ябълки и да подскоча сто пъти, но
да бъда послушен – не мога. Интересно, да бъдеш послушен, на
пръв поглед изглежда лесно – трябва да стоиш на едно място, да
не подскачаш, да не вършиш героични дела, които никой няма да
ти признае. Просто трябва да стоиш и да изпълняваш това, което
искат татко и мама. А е трудно. Какво? Трудно?... Невъзможно
е!... И въпреки това възрастните казват за мене с усмивка: Всъщ126

ност Лиско е едно доста симпатично лисиче... Защо животните
говорят така?“.
Ето въпросите, които се вплитаха в мислите на Лиско, когато
се движеше и когато спираше, за да разбере дали и мислите му
спират. Ето как лисичето разбра, че мислите на живите същества
не спират.
„Добре де, не спират – започна отново хлапачето, – ами... като
спим? Тогава какво правят мислите? И те ли спят? Може би, но не ми
се вярва. Струва ми се, че когато спим, мислите използват, че никой не
ги безпокои, и започват да се забавляват. Забавляват се, като си правят
представления, и е прието тези забавления да се наричат сънища.“
„Добре – каза си Лиско, – ами като умрем?... Какво става тогава с мислите ни? Продължават ли да вървят?“
Този въпрос го изплаши. Той се озърна и реши незабавно да
иде при шефа на Тихата гора. Реши да го посети по две причини:
Първо – да разбере истинската истина и
Второ – Мецан да разбере, че Лиско не е глупаво лисиче, което знае само да се губи, че е любознателен и иска да се добере до
най-важните истини.
Палавничето подскочи и хукна към дома на Мецан. Пътеката
се провираше между дървета и папрати. Лиско се чувстваше лек
и радостен и както винаги в такива случаи, неусетно запя. Откъде бликаха тези негови песни, как му хрумваха, самият Лиско не
можеше да си обясни. Този път песничката, която му дойде наум,
имаше следното съдържание:
Нека, нека, нека, нека. Нека, там-та-рам!...
От цялата песничка лисичето разбираше само думата „тамтарам“. Какво означаваше другата думичка „нека“ и какво нека
– на този въпрос трябваше също да си отговори. Но преди това
трябваше да си обясни нещо друго: какво е това?
Върху заоблен мраморен камък беше клекнала неподвижната
фигура на една жаба. Лиско спря неочаквано и започна да я разглежда.
– Паметник ли си? – запита тихо той.
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– Не.
– Какво си?
– Аз съм си аз.
– Кой си ти?
– Мечтаещият жабок Скоклю от първата част на романа.
– Аха!... Какво правиш тук?
– Мечтая.
– Аха!... За какво мечтаеш?
– Някога мечтаех да скоча на Луната.
– Така ли? Защо?
– И оттам да извикам едно мощно и хубаво „кваак“.
– Аха... Интересно.
– Добре, но всички ми се подиграха и сега съм решил просто
да си мечтая заради самото мечтаене. Нали си има специални
мечтатели? Стоят, мечтаят, мечтаят, мечтаят и никога не се намечтават.
– Разбрах – съгласи се Лиско. – Тогава приятно мечтаене... Аз
бързам.
– Закъде бързаш?
– Търся истината.
– И ти ли? – поклати глава Скоклю и отново замръзна в своята
неподвижност.
Лиско се отдалечи, но няколко пъти се обърна да види паметника. Няма ли да се раздвижи поне за миг? Не може да бъде –
помисли си той. Все някак трябва да се помръдне... Лиско спря и
се обърна. Нещо може да го засърби и нали трябва да се почеше.
Затова той се върна назад да разкрие загадката.
– Хей! – започна лисичето. – Чувал съм, че някои могат да
стоят известно време неподвижно, но какво правиш, когато те
засърби? Нима вас, мечтателите, не ви сърби никъде?
– Защо? Понякога чувстваме такова нещо.
– Какво правите тогава?
– Почесваме се... Например в момента аз се почесвам.
– Така ли?... А как?
– Мислено. Това се постига с редовни тренировки и напрягане на подсъзнанието.
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– Аха!... – учуди се лисичето, но после реши да бъде по-откровено и добави: – Виж какво, аз още не съм разбрал какво значи
съзнание, а ти ми говориш за подсъзнание.
– Ще дойде време, ще разбереш – важно рече жабокът Скоклю, без да нарушава позата си.
– Постоянно ми говорят за някакво си време, което идва – намуси се Лиско. – Изглежда, че времето е нещо, което постоянно
идва и което обезателно се разваля. Омръзна ми все да идва и все
да се разваля... Хайде, довиждане!
Както винаги, шефът на Тихата гора бе зает. Довършваше написването на някаква реч, която трябваше да произнесе в Съвета.
– Седни и почакай – рече Мецан. – Още едно изречение и ще
завърша. Мисля го от вчера и не мога да го измисля. Трябва ми
нещо просто, да се отличава от изреченията, с които свършвах
досегашните си речи.
– Благодаря, ще почакам – отвърна Лиско.
– Идеално! – извика Мецан. – „Благодаря ви за вниманието,
господа!“ Това е изречението, така ще завърша, ще благодаря на
тези, които са се измъчвали да ме слушат... Благодаря ти, Лиско.
– Няма защо – отвърна лисичето. Мецан прибра молива си и
запита:
– Какво те води при мен?
Лиско наведе глава и реши да мине направо към целта:
– Един въпрос, чичко Мецан... Днес ще прекарам деня си в
размишления и след туй ще взема някои решения.
– Правилно, Лиско... Неправилно щеше да бъде обратното.
– Например?
– Да вземеш някои решения, а след туй да потънеш в размишления и да съжаляваш. Ти си умно лисиче и ние с нетърпение
чакаме да пораснеш.
– Какво ще правите тогава?
– Ще те включим в работата на Съвета. – Лиско изтръпна
при мисълта, че като порасне, ще седи на едно място и ще
взема решения. Мецан сякаш предугади неговия страх и се
усмихна:
– Кажи сега.
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– Искам да знам – започна лисичето – какво става с мислите на
всяко живо същество, когато то умре. Мислите също ли умират?
Мецан се почеса внимателно по ухото, след това по носа, а
накрая се закашля. Лиско се зарази от кашлицата и също започна
да кашля, докато се засрами.
– И така – започна Мецан, – всичко зависи от мислите... Ако
мислите са били важни, остават да живеят и след смъртта. Ако са
незначителни, умират заедно с нас... Нещо повече – има толкова
глупави и дребни мисли, които умират, преди да е умрял този,
който ги е измислил... Разбираш ли ме, или да ти повторя? Ако
искаш, ще ти го обясня с чертежи.
– О, не – рече Лиско, – струва ми се, че разбрах. Значи, мислите все пак остават да живеят след смъртта на този, който ги е
измислил.
– И мислите, и делата – поясни Мецан. – Зависи какви са.
– Стана ми съвсем ясно – каза лисичето. – Благодаря ви за
всичко.
Мецан хвърли поглед върху бюрото си и след туй се обърна
към госта:
– Имаш ли някакво листче?
– Нямам.
Мецан се принуди да откъсне празното късче хартия от края
на речта си и написа на него: „На заседание съм цял ден. Не се
безпокойте за мен. Мецан.“
– Какво написахте? – запита Лиско.
– „На заседание съм цял ден. Не се безпокойте за мен. Мецан...“ – оставям бележка на домашните си... Хайде, че закъснях.
Излязоха от дома на шефа. Мецан измъкна карфичка и забоде
бележката на вратата. След това се сбогува и тръгна към Съвета.
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Гл а в а вт о р а

К А К С Е О С ТА ВЯ Б Е Л Е Ж К А
Ветрецът поклащаше бележката, както поклаща листата на
дърветата, паяжините и желъдите. Лиско стоеше пред нея, изпълнен с вълнение. В главата му се зараждаха нови мисли. Никога не
си е представял, че една висяща бележка може да породи толкова
много мисли. „Значи така? – питаше се той. – Освен всичко останало, в живота е уредено и това: когато някой иска да изчезне,
достатъчно е само да остави една такава бележка... Всичко си е
уредено в живота, само че ние, малките, не знаем и затова вършим грешки.“
– Какво се пулиш срещу мен? – неочаквано запита бележката.
– Не се пуля – отвърна лисичето, – а те гледам и си мисля.
– Какво си мислиш?
– Значи така се оставя бележка, а?... Чувал съм, но не съм
виждал.
– Така се оставя – потвърди бележката. – Написваш, забождаш и тръгваш!...
– Където си искам, нали?
– Да... Пишеш, забождаш и тръгваш.
– Забождането и тръгването е лесно – рече Лиско, – но писането... Нямаш си представа колко трудно пиша.
– Не ме интересува – отвърна бележката. – Моят живот е кратък.
Окачват ме и щом ме прочетат, ме скъсват. Нямам време да се радвам
на живота. Затова върви си и ме остави да се любувам на природата...
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Малчуганът погледна бележката с яд и каза:
– Може да си бележка, може да си висяща и говореща, но си
невъзпитана и вече не искам да се занимавам с теб!... Няма да ти
кажа дори довиждане.
Той обърна гръб на бележката и тръгна по пътеката. Спря се
чак при кукувицата.
– Как не ти омръзна цял живот да повтаряш една и съща песен!... Ку-ку, ку-ку... Разбрахме!...
– Лиско, какво те е прихванало?
– Лошо настроение. В тази гора на всяка крачка те обиждат.
– Така ти се струва – отвърна кукувицата. – Нещо тайно си
наумил и затуй ти се струва така.
Палавникът изчезна веднага и като вървеше, непрекъснато се
питаше дали тази бъбрица не бе прочела мислите му и дали няма
да се раздрънка. По-късно се успокои, върна се в лисичата дупка,
намери хартия и молив и отново излезе.
За първи път държеше молив в ръцете си. Огледа се, хвърли
поглед на хартията, а след туй се озърна и допря изострения край
на молива до хартията. Там се появи нещо като чертичка. Лиско
се възхити.
– Това е написано от мен, а?... Може би съм написал нещо
извънредно интересно, но нали не знам да чета, така и ще си остане тайна. Голяма е трагедията ми – мога да пиша, а не мога да
прочета написаното.
Полюбува се още малко на творбата си и тръгна към дома
на вълка Кафявко. Преди да отиде в Съвета, вълкът се грижеше
за сутрешния си тоалет – гладеше козината си, а тя блестеше на
слънцето.
– Добро утро, чичко Кафявко.
– Добро утро, Лиско. Какво правиш?
– Нищо особено – отвърна скромно лисичето. – А вие какво
правите?
– Подновявам козината си и гледам все пак нравът ми да си
остане същият. Трябва да се съобразяваме с поговорките... Сигурно ще искаш някоя услуга.
Навсякъде отгатваха мислите му.
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– Нещо подобно – отвърна Лиско. – С мене се случи беля.
Тази сутрин, когато се събудих, изведнъж усетих, че съм забравил как се пише буквата Н. Спомням си началото, но краят ѝ се
губи някъде. Ако обичате, да ми я напишете тук.
Кафявко пое молива и написа буквата Н в началото на листа.
– Точно тъй – рече Лиско, като разгледа буквата. – Сега си я
спомних цялата... Благодаря ви! Довиждане.
Палавникът се отдалечи бързо, докато Кафявко зяпаше учудено след него. Щом излезе на Голямата пътека, Лиско запя новата
си песен:
Имам си, ура-ура, цяла буква Н!...
Таралежко миришеше едно хубаво синьо цвете. Като вдишваше дълбоко, той се превръщаше в едно голямо кълбо, а като
издишваше, отново ставаше продълговатият Таралежко. Лиско
издебна най-удобния момент и се приближи.
– Добро утро, чичо Таралежко!... С какво се занимавате?
– Уча се да мириша цветя, Лиско.
– Разбирам, разбирам... Това е нещо, което всеки трябва да знае.
Така се придобива навик да се различават цветята от одеколона.
– Какви ги бъбриш? – учуди се Таралежко. – Нали знаеш, че в
къщата на обесения не се говори за въже?
– Говоря за одеколон – поясни Лиско.
– Тъй де, нещо свързано с бръсненето... Навярно знаеш какво
представлява един бръснат таралеж...
– Да ви кажа правата, вече не знам с кого как да говоря – оскърби се лисичето. – Ето, сега смятам да напиша на това място
буквата А, но не смея. Кой знае какво ще си помислите.
– И сега не те разбрах.
– Впрочем, защо не я напишете вие?... Да си имам една буква
от вас, за спомен.
– Дай молива!
Таралежко завъртя внимателно буквата, после я украси с бодли и заяви, че това е личен негов почерк. Лисичето благодари и
отново пое по пътеката, право към жилището на Сивко. Заекът
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Сивко се занимаваше с една голяма ряпа. Гризеше я внимателно,
от всички страни. Лисичето започна да следи всяко негово движение. Ряпата ставаше все по-малка, но винаги запазваше предишната си форма. Най-после Лиско не изтрая и запита:
– Защо така?
– Нов начин на ядене – обясни Сивко. – Винаги имаш чувството, че ряпата е цяла. Отначало е била една голяма ряпа, после се
превръща в друга, по-малка, в още по-малка и така нататък; получаваш илюзията, че си изял десетина различни по големина репи.
– И какво от това?
– Как какво?... Едно е да изядеш само една ряпа, съвсем друго
е да изядеш десет репи.
– Не е така – поклати глава Лиско.
– Защо?
– Репите се броят по опашките.
– За съжаление си прав – натъжи се Сивко и добави: – Останалото е илюзия.
– Сивко, думата ЗЕЛЕ със З ли се пише или с Б?... Мисля, че
по-рано се пишеше с Б.
– Не ми е известно такова нещо – рече Сивко. – Винаги си я
пиша със З.
– Сигурен ли си?
– Напълно. Тази дума ми е най-позната.
– Тогава можеш ли да напишеш думата ЗЕЛЕ на това място?
– С удоволствие.
Заекът Сивко пишеше бавно, изглежда, че усещаше вкуса на
думата и гледаше всичко да продължава колкото може повече.
– Щом напишеш първата буква, спри, да ѝ се полюбувам –
помоли се Лиско.
– Готово!
– Значи, това е буквата З?
– Да.
– Ще проверя тая работа при Бухльо.
Бухалът спеше в клоните на дъба. Лиско го поздрави с добро
утро, но Бухльо се намръщи и каза нещо неопределено.
– Не разбрах – наостри уши лисичето. – Казахте ли нещо?
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– За един бухал утрото никога не може да бъде добро – отвърна птицата. – Друг е въпросът, ако ми кажеш „добър вечер“ и ако
е нощ. За мен нощта е благодат.
– Така си е – съгласи се лисичето. – Извинете.
– Какво те води при мен?
– Можете ли да ми услужите с една буква?
– Докога?
– Трябва ми една буква А... – Тук лисичето си спомни, че вече
има таралежовата буква А, бързо извади листа и я преписа. След
това отново се обърна към птицата: – Нуждая се от една хубава
буква С за неопределено време.
– Хм! – въздъхна дълбоко бухалът. – Искаш буква... Хм!... И
защо тъкмо буквата С?
– Трябва ми.
– Какво ще я правиш?
– Ще си играя с нея. Нали знаете, ние, децата...
– Знам. Каква я искаш, главна или обикновена?
– Има ли значение?
– Има.
– Може ли да е нещо средно? – Лиско се замисли.
– Не... Поръчваш ми буква и трябва да зная каква да я изработя. Това е буква, не е нещо друго... Едно е главна, друго е
обикновена.
– Ох – въздъхна Лиско. – И при буквите ли има главни и неглавни?
– А ти как мислиш?... Чакай, какво толкоз ти е притрябвало
буква, и то именно С, която е особено важна?... Да не си намислил нещо лошо?
– Че какво може да се намисли с една нищо и никаква буква?
– Всичко може. Когато с буквите се злоупотребява, може да се
случат какви ли не работи... По-добре е да питам жена си... Тук
ми искат една буква! – извика високо бухалът.
От хралупата на дървото излезе съпругата Бухла.
– Кой ти иска? – запита сънно тя.
– Лиско... Имал голяма нужда от една хубава буква С.
– Че как така? – учуди се Бухла. – Къде ще му излезе краят, ако
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всеки започне да ти иска букви? Току-виж че ти взели всичките
букви и за нас няма да остане нищо.
– Това му казвам и аз.
– Не може тъй – продължи Бухла, – безобразно е да се раздават букви!...
– Питай го, не му ли казах същото.
– Нищо не си му казал – развилня се Бухла. – Ти си един разсипник! Раздаваш наляво и надясно буквите ни!
Тези силни крясъци, естествено, възбудиха любопитството на
сврака Нешка, която долетя мигновено.
– Какво става, комшийке?
– Моят хубостник раздава буквите ни!... Виж го ма, всичките
ни букви иска да раздаде на чужди, а за нас да не остане нищо!...
– Че то не може така – намеси се сврака Нешка. – Такива неща
трябва да се пазят за лоши дни, а не да се пилеят!...
– Това му викам! – изпадна в истерия Бухла. – На!... Вижте го
моя непрокопсаник!... Вижте го всички!... Пилее, раздава!...
Започнаха да долитат много други птици. Лиско се хвана за главата, хиляди пъти съжаляваше за всичко и докато скандалът горе се
развихряше, той се промъкна в папратите, откъдето запраши към
другия край на гората, към стройната и красива сърна Грациоза.
Грациоза стоеше на полянката до своето сърненце Еди и му
говореше нещо съвсем неразбираемо, а Еди ѝ отговаряше на висок глас, кратко и ясно, но също така неразбираемо.
– Из Лийвърпул а порт ъв Инглънд? – питаше майка Грациоза.
– Йес, сър!... Лийвърпул из а порт ъв Инглънд – отговаряше
сърненцето Еди.
– Не казвай сър, а лейди! – поправи го майка му.
Лиско издебна затишието и рече:
– Добро утро!
Мама Грациоза се обърна и се усмихна. След това погледна
рожбата си и запита:
– Еди, какво ще отговориш на Лиско?
– Гуд морнинг! – отвърна Еди и подгъна крачетата си за поклон.
Лиско също подгъна коленете си, но падна и се търкулна на
тревата. Еди се спусна да му помогне, вдигна го и успя да му
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прошепне в ухото:
– Съсипаха ме с този английски!
– Какво те води насам, Лиско? – запита мама Грациоза.
– Дойдох да ми напишете една буква С. Вчера, като си играех,
изведнъж я забравих, пък днес ми потрябва и рекох...
– Разбира се! – усмихна се мама Грациоза. – Веднага... Къде
да я напиша?
– На този лист.
Сърната взе молива и се замисли, отново се усмихна, този път
свенливо, и каза:
– Как да ти обясня?... Ние вкъщи се занимаваме само с модерни езици и просто съм забравила нашата азбука. Мога да ти
напиша буквата С, но на английски.
– Какъв е този език? – запита Лиско.
– Моля ти се, това е езикът на Шекспир!... Еди го учи, та като
порасне, да чете Хамлет в оригинал.
– Дадено – отсече Лиско, – праснете буквата на този език.
– Да си взема стилото. Не мога да пиша с молив.
Мама Грациоза тръгна грациозно към чантата си, а Лиско
прошепна в ухото на Еди:
– Какво представлява това нещо „Хамлет“?
– Един ловък убиец с хладно оръжие. С нетърпение чакам да
прочета този криминален роман.
Мама Грациоза завъртя една красива английска буква, лисичето поблагодари и си тръгна весело по пътя. Еди го гледа със
завист, докато го сепна гласът на майка му:
– Из Лийвърпул а порт ъв Инглънд?
– Мамо, колко пъти ще ти отговарям, че Ливерпул е пристанище на Англия?
Мама Грациоза изблещи изненадано очи, тръсна крак и извика строго:
– Еди, ти излезе от добрия тон!... За наказание днес ще изя
деш два десерта!
Еди заплака и веднага даде правилния отговор на английски, както го искаха майка му и световноизвестният учебник на Екърсли.
А Лиско продължаваше своя лов на букви.
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На другия ден сутринта слънцето не се показа. Висока облачна завеса покриваше небето. Тихата гора тънеше в сумрак,
а зелените ѝ цветове бяха потъмнели. Без светлина, лабиринтите между дърветата приличаха на тайнствени подземия. Лиско
подаде муцуната си извън лисичата дупка и се учуди, че е спал
толкова дълбоко през такъв важен ден. Сестричките му Хитруша
и Рунтавка вече играеха на полянката, подскачаха и бъбреха, но
не толкова весело, тъй като настроението им винаги зависеше
от слънцето. „Идеално време за бягство – помисли си Лиско. –
Слънцето сякаш нарочно се бави. В такава тъмнина могат да се
осъществят хиляди планове.“
Той намери бележката, поизглади я с лапите си и я прочете
може би за стотен път. Всъщност не я прочете, но я разгледа и
изпита удоволствие. На листа пишеше:

Лиско се движеше бавно, тъй като избягваше пътеките, но все
пак, преди слънцето да разпръсне облаците, той успя да излезе от
пределите на Тихата гора. Беше се озовал при къщата на Великия
детектив Костенурко. Каменният замък на Костенурко тънеше в
мълчание. През открехнатия прозорец излизаше тънка струя дим.
Малкият палавник се промъкна под прозореца и започна да разглежда дима. Като го помириса, той долови неприятното ухание на тютюневи стърготини и разбра: димеше прочутата лула на детектива.
Тук всичко му напомняше за опасност, която го дебне да сложи край
на големия му план. Най-нежелателното нещо в началото на новото
му приключение би била срещата с Костенурко. Само с един поглед
детективът можеше да разкрие замислите му и да го издаде.
Въпреки това обзе го онова, което е характерно за всички
живи същества – любопитството. Какво ли правеше в момента
великият детектив? Лиско заобиколи внимателно къщата и погледна през ключовата дупка на вратата. Костенурко седеше на
каменното си кресло, четеше вестник и пушеше. До него се изпаряваше сутрешното му кафе. Десетки други вестници и списания
се търкаляха по пода и писалището на легендарния самотник.
– Ти, който гледаш през ключовата дупка, отвори и влез! – заповяда резкият глас на домакина.
Лиско трепна, ушите му се изостриха от страх: ясно е, че с
този демон не се излиза наглава. Като прокле хиляди пъти любо-

НА ЗАСЕДАНИЕ СМ НЕ СЕ БЕСПОКОЙТЕ
ЩЕСИ ВЪРНА СЛЕ2МЕС ЕЦА
ЛИСКО

Лиско се огледа на всички страни, повдигна се на пръсти към
входа и закачи бележката с кабърче. Ветрецът духна листчето и
то се залюля.
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питството си, лисичето сломено отвори вратата и влезе в опушения кабинет.
Домакинът извърна леко глава и го погледна.
– Лиско, здравей! Какво те води насам?
– Мен ли?... Аз...
– Може би си дошъл да изпием по чашка кафе?
– Може би – съгласи се Лиско.
– Или пък да си поговорим за ония славни дни, когато те открих и измъкнах от гнездото на орела Каменар.
– Да, може би...
– Един от най-великите ми подвизи – добави замечтано детективът. – Умирам да се случи нещо подобно, някой да се изгуби
или да изчезне безследно... Както направи ти.
Лиско усещаше сърцето си, което туптеше в гърдите му и го
блъскаше насам-натам.
Докато трепереше, лисичето съзнаваше, че трябва да каже нещо.
– Да – каза то. – Но... Вие... как успяхте да разберете, че гледам през ключовата дупка?
Великият детектив смукна малко дим от лулата си и захвърли
вестника. На лицето му се появи една от прословутите му загадъчни усмивки:
– Разреши ми това да си остане моя тайна.
– О, моля ви се, не желая да се меся в тайните на другите,
както не желая и те да се месят в моите.
– Прав си – отсече Костенурко. – Всеки си има малки или големи тайни. Никой няма право да прониква в тях без разрешение.
Това накърнява неговата лична свобода.
– Но вие прониквате без разрешение – примигна лисичето и
погледна мъдреца в очите.
– Аз ли? – Костенурко се облегна удобно. – Аз се намесвам
само когато трябва да предотвратя някакво престъпление или пък
да го разкрия.
– И сега вече прониквате ли?
– Защо – учуди се детективът.
Лиско си пое въздух.
– Четете вестници, нали?
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– Чета, пуша си лулата, пия любимото си кафе – изобщо правя
неща, присъщи само на прочутите детективи. Ние си имаме стил
и си го спазваме. В противен случай ще заприличаме на обикновените същества.
– А аз обикновено същество ли съм?
– В известен смисъл – да.
– А какъв друг смисъл съществува?
– Слушай, Лиско, започваме сериозен разговор в самото начало на деня... Не е ли по-добре да пием кафе, а след туй да кажеш
направо за какво си дошъл?
Сега си почивам.
– Добре – съгласи се лисичето, – макар че не идвам с определена цел.
– Това ще видим после – отсече детективът и му поднесе чашка с кафе.
Лиско пое чашката, която се заклати в лапичките му. Какво му
трябваше да се пъха в подобен разговор!... Той реши да кривне в
друга посока и каза:
– Колко много вестници?!... Всичко ли четете!
– Обезателно.
– Тогава знаете много.
– Живея от двеста години на този свят и мога да се похваля, че
съм научил много неща... Например... Питай ме какво е написал
Бетовен.
– Какво е написал Бетовен?
– Петата симфония... Питай ме кой е създал Теорията за относителността.
– Кой е създал теорията за относителността?
– Айнщайн... А сега ме питай от коя планина извира реката Нил.
– От коя планина извира реката Нил?
– От Килиманджаро.
Великият детектив гледаше победоносно в очите на Лиско, а
горкият беглец чувстваше как четат мислите му.
– От вестниците се научават много неща – промълви най-после палавникът. – За пръв път виждам толкова вестници на едно
място. Какво пише сега в тях?
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– По това време на годината вестниците пишат най-много за
пътешествията. Хората обичат да пътуват. Просто тръгват и обикалят света.
– Какво значи да обикаляш света?
– Ами, как да ти кажа... Земята има форма на кълбо, нали?
– Дда.
– Те тръгват по кълбото и го обикалят: с кораби, лодки, салове, автомобили, велосипеди... Някои предпочитат пеша. Тръгват
и вървят.
– Като мен!
– Моля?
– Искам да кажа... тръгват и вървят, обикалят ли, обикалят.
– Всеки търси най-оригиналния начин, за да го забележат и да
го пишат във вестниците.
– Хубаво ли е да те пишат във вестниците?
– Много. Събудиш се някоя сутрин, отвориш вестника и погледнеш името си в него. Седиш, гледаш – във вестника твоето
име. Много е хубаво.
– Трябва да е хубаво! – съгласи се Лиско. – Седиш и си четеш
името.
– А още по-хубаво е – въздъхна детективът, – ако ти напечатат
снимката. Гледаш се – отвсякъде си ти, твоето лице, твоите очи...
И си казваш: това съм аз.
Събеседниците замълчаха Всеки потъна в мислите си. По
едно време се чу гласът на Костенурко:
– Ти, който гледаш през ключалката, отвори вратата и влез! –
После се обърна към Лиско и добави: – И така, за какво си дошъл?
– Аз ли?
– Точно ти.
– Аз съм дошъл... Чакай, за какво бях дошъл?... Аха!... Дошъл
съм да ми обясните какво е това нещо свят.
– Светът – това е нещо много красиво – отвърна Костенурко.
– Не можеш да си представиш по-красиво нещо. Направено е от
вода и суша, като е спазена следната пропорция: две трети вода
и една трета суша.
– Много са го разводнили – разочарова се лисичето. – Не мо142

жаха ли да го направят само от суша?
Великият детектив се усмихна по своя загадъчен начин, погледна над събеседника си и рече:
– Моретата и океаните – този горчиво-солен дар на планетата!...
След туй пое дим от лулата си и сложи крак връз крак. По
старите бръчки на челото му плъзнаха хиляди дълбоки мисли,
като луна изплува мъдростта. Лисичето чакаше нетърпеливо. Но
Великият детектив отвърна със свойственото си мълчание.
– Няма ли да говорите? – запита Лиско. – Вие, възрастните,
винаги ни измъчвате с мълчанието си, и то когато очакваме да
говорите най-много.
– Наш изпитан трик – избоботи Костенурко. – Интригуваме ви.
– Защо смятате, че трябва да има морета и океани? Освен туй,
аз още нямам представа за морето.
– Там е работата, че и аз не съм го виждал лично. Изчислил
съм, че ако река да отида на морето, ще ми са нужни деветстотин
и четирийсет дни. Почти три години. И още толкова да се върна.
Все пак мога да ти го покажа на снимка.
Костенурко измъкна старо списание от чекмеджето и му показа няколко големи снимки от морето.
Лисичето подсвирна:
– Толкова много вода!...
– Много – потвърди Костенурко. – Вода, вода: от единия край
на света до другия, солено-горчива вода, в която има повече живот, отколкото на сушата, има кораби, китове, акули, моряци, скариди и пет континента, наредени по големина – Азия, Америка,
Африка, Европа и Австралия.
– Почти всички започват с буквата А – учуди се Лиско.
– Уви, допуснало се е такова еднообразие и не може да се поправи. Само нашият континент започва с буквата Е... Ти, който
гледаш през ключалката, отвори и влез!
– Защо от време на време повтаряте тези думи?
– Професионална тайна.
Лисичето гледаше към вратата.
– Искаш да си вървиш ли? – запита Костенурко.
– Защо никой не влиза?
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– Професионална тайна – повтори великият детектив. – Не
задавай повече въпроси.
– Трябва да си вървя – каза внезапно лисичето. – У дома ще се
безпокоят. Вече разбрах какво е това свят.
Костенурко изпразни лулата си в пепелника. Лицето му изразяваше тъга.
– Не си разбрал – прошепна тихо той. – Не си разбрал и няма
да разбереш до края на живота си. Светът, природата, човекът и
животните – една непрекъсната верига от загадки. Нито науката,
нито философията, нито изкуството могат да отворят завесата
докрай.
– Смятам да си вървя – настоя Лиско.
– И така – подхвана Костенурко, без да се интересува какво
смята да прави събеседникът му, – как да се живее? Кой начин да
се избере?... Мнозина ми възразяват, но според мен има само два
начина да се живее...
– Само два?... Ами ако са заети, какво ще остане за мен?
– Само два начина – повтори невъзмутимо Великия детектив.
– Два прости начина: първо, да се живее по посока на вятъра и
второ – да се живее срещу вятъра.
– Аха! – отегчи се Лиско. – Мога ли да си вървя, понеже разбрах всичко?... Нашата дупка се намира на завет, така че не ме
интересува духа ли, или не духа вятър.
– Това исках да ти кажа – настоя Великия детектив. – Останалото ще научиш сам... В застой или вечно движение – това е
въпросът. Лично аз съм привърженик на вечното движение.
– Да, но се движите най-малко от всички.
– Затуй съжалявам, че съм костенурка. Живеем векове – в застой. И въпреки туй, говоря ти за движението на духа, на мисълта.
Лиско си помисли колко малко е познавал Великия детектив,
колко малко го познават и другите, и сигурно другите се познават
малко помежду си. Помисли си го за няколко секунди, тъй като
много-много не му се мислеше в този момент пред бягството.
– Що се отнася до мен – рече лисичето, – обещавам ви да се
движа много. Нямате си представа колко много ще се движа и
колко скоро ще научите за това.
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– Всеки мисли, че всичко и навсякъде е открито – подхвана
отново Великия детектив. – А според мен нищо не е открито и
всеки ден трябва да се открива. Дори Париж трябва да се открива.
– И аз съм на това мнение. Мога ли да си вървя?
Докато очакваше нова верига от мисли, той чу тъжния глас на
Костенурко да казва:
– Да.
– Да?
– Да.
– Мога да си вървя?
– Да.
– Вие ме пускате?
– Да.
– Толкова лесно?
Мълчание.
– Аз съм свободен?
Мълчание.
Лисичето не усети как изхвърча от дома на Великия детектив
и как се намери сред широкото голо поле, далеч от Тихата гора.
Лиско припкаше и си мислеше: „Кога най-после ще порасна?...
Омръзнаха ми поученията на възрастните. Те винаги гледат да те
напипат някъде и да те поучават. Кога най-после ще порасна?“
Постепенно забави крачките си, защото все повече си спомняше за тъгата на Великия детектив, и му стана мъчно, че не го
изслуша както трябва, че не беше достатъчно учтив, че ей сега
трябва да се върне, да оправи някак нещата. Така си мислеше той,
но постепенно зачести крачките си, отново забърза през полето,
вече забравяше тъгата на Костенурко и нравоученията му. Така
са устроени децата: да забравят такива неща, да бягат, да бягат
по своя път.
По едно време само се усмихна. Беше разбрал тайната на Великия детектив, който седи в креслото си и повтаря: „Отвори вратата и влез!“...
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МАГАРЕТО СИ ИМА ПСЕВДОНИМ,
А НИЕ ДА НЕ ЗНАЕМ
Понякога дори магаретата скучаят. Понякога дори магаретата
се ядосват. Особено ако слънцето се вдигне повече и заблести
в очите им. Тогава магарето си казва: тъкмо тук ли намери да
блести? И защо изгрява все пред очите ми?... Познатото ни от
първата част на книгата магаре се стараеше да не гледа срещу
слънцето, но понякога си казваше: чакай да погледна пак, да видя
наистина ли е толкова лошо да ти блестят в очите, но веднага
навеждаше глава и от скука захапваше своя магарешки трън. И
така, застанали един срещу друг, магарето и слънцето си разменяха враждебни погледи или пък се разговаряха както в басните.
Например:
– Не ми харесваш! – кресна магарето. – Защо трябва всеки ден
да изгряваш?
– Това ми е работата – измънка като оправдание слънцето.
– Това работа ли е, да изгряваш и да залязваш?... Само изгряваш и залязваш. За друго не те бива.
Слънцето се замисли върху думите, които му бяха казани, и поруменя от срам. Домъчня му – какво по-жалко съществувание от това – цял ден да изгряваш и залязваш, да се
търкаляш без цел по небето, докато всичко долу се пребива
от труд.
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– Какво да сторя? – оплака се то. – Не мога да променя реда на
нещата. Друго нещо сте вие, магаретата – пасете си, пиете вода...
Много се извинявам.
– Не се извинявай, ами се махай от очите ми!
Облаците сякаш чакаха да чуят това, наизлязоха на бърза ръка от
бърлогите си и покриха небето. Денят потъмня, дори заваля дъжд.
– Сега е добре – зарадва се магарето. – Нищо не блести в очите, захлади се, а този дъждец ще ме окъпе.
Облаците не се махнаха цели два дни. На третия ден магарето
разтърси мокрия си гръб и каза:
– Какво стана с това слънце?... Къде е?... Премръзнах... Ама
че слънце, знаеш, никакво го няма!...
Тогава облаците се разпръснаха и слънцето се показа. По тревите и дърветата плъзнаха топли лъчи.
– Добър ден! – рече слънцето.
– Това не прилича на нищо – отвърна кисело магарето. – Имаш
едно-единствено задължение, но и него не изпълняваш като хората... Къде изчезна?
– Но, нали... тогава... казахте?...
– Длъжно си да се подчиняваш на реда на нещата, а не да слушаш какво ти казва този или онзи!... Разбра ли?
– Разбрах – отвърна смирено слънцето. – Вече ще си гледам
работата.
То заблестя, както винаги. Гърбът на магарето се затопли.
В един подобен момент се зададе Лиско.
– Здравей! – изненада го магарето. – Какво правиш?
– Кой?
– Ти.
– Аз ли?
– Ти, ами кой?
– Аз... такова...
– Знам. Отново бягаш.
– Защо? – разтрепера се лисичето. – Имам ли вид на такъв?
– Изобщо нямаш вид... На тази възраст животните много бягат от родителите си. Затова ти казвам. Иначе какво ме интересува бягаш ли, или не бягаш. Всеки знае себе си... Някой пита ли
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мен как стоя все на едно място и това противно слънце все блести
в очите ми.
– Тогава се премести.
– Как да се преместя?
– Обърни се на другата страна. Тогава слънцето ще блести в
опашката ти.
– Да се обърна ли?
Магарето се обърна с опашката към слънцето и въздъхна облекчено.
– Идеално!... Изведнъж се оказа на опашката ми. Сега нищо
не ми блести.
– Довиждане! – каза Лиско. – Следобед слънцето отново ще
дойде пред главата ти. Да не забравиш да се обърнеш?
– Е, това е лошото – натъжи се магарето. – Цял ден трябва да
се въртя. А кога ще паса?
– Довиждане! – повтори лисичето.
– Чакай! – извика магарето. – Къде?
– Разхождам се.
– Чакай да си поговорим. Ще се пукна от скука.
– Какво да си говорим?
– Най-обикновени разговори. Да минава времето... Как си?
– Добре съм.
– Радвам се... Сигурен ли си, че си добре?
– Щом ти казвам...
– Обикновено всеки лъже, че е добре, макар и да не е толкова
добре... Но ти не лъжеш, ти си лисиче, което винаги казва истината... Къде отиваш?
– Вървя.
– Защо вървиш?
– Аз ли?
– Ти.
– Вървя и си мисля.
– Какво си мислиш?
– Налегнали са ме едни мисли, например...
– Слушай, ще ми кажеш ли най-после какво правиш?... С теб
човек не може да завърже един светски разговор!... Хайде, от на148

чалото!... Внимавай сега! Аз ще те питам, а ти ще ми отговаряш.
Мечтая да завържа един културен разговор. – Магарето се съсредоточи и наведе галантно глава за поздрав: – Добър ден, как сте?
– Добре съм – отвърна Лиско. Той вече внимаваше да не излезе от добрия тон.
– Какво хубаво време, нали?
– Времето наистина ме изненадва.
Лиско се стараеше да проведе разговора без грешка. Не искаше да започнат отново.
– Такова време не сме имали напоследък.
– Как сте в здравословно отношение?
– Не мога да се оплача. А вие?
– И аз... Какво правят баща ви и майка ви?
– Благодаря, добре са.
– Защо не наминат някой ден на гости?
– Благодаря ви, ще им предам вашата покана.
– Да се надявам ли, че във вторник ще ги видя при мен на няколко стръка свежи бодли?
– О, татко и мама ще бъдат очаровани!... Да смятам ли поканата ви за окончателна?
– Тяхното гостуване ще се превърне в празник за мен... А ти
накъде си тръгнал?
– Слушай, магаре, на това място мога ли да те излъжа, или
трябва да ти кажа истината?
– Зависи от доброто ти възпитание.
Лиско се двоумеше: да излъже, или да не излъже? В последния момент обаче надделя решението и този път да заобиколи
въпроса.
– Видът ви е добър. Нима времето не съществува за вас?
– Наистина ли изглеждам добре?
– Изглеждате много по-добре, отколкото при последното ни
виждане.
– Благодаря... Да си чул нещо ново?
– Нищо. Напоследък вестниците пишат само за пътешествия.
Всеки е тръгнал на път. Кой с кола, кой с лодка или сал, а някои
пътуват пеша.
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– Така ли? – учуди се магарето. – И на мен ми се пътува.
– Сериозно ли? – оживи се лисичето.
– Желая да наруша монотонността на сивото ежедневие, да
потегля на дълъг път... Светът е пълен с интересни неща.
– А знаете ли на мен как ми се пътува? – заяви Лиско. – Дявол
да го вземе, хрумна ми една голяма идея!...
– Каква?
– Щом всички пътуват с параходи и лодки, с автомобили и
салове, не може ли някой да обиколи света с магаре?
– С магаре? – каза неопределено магарето.
– Точно така!
– Какво ще рече да обиколиш света с магаре?
– Ами, как да ти кажа... Качваш се на едно магаре и тръгваш.
– Жалко.
– Защо да е жалко?
– Искаш да кажеш, че ти ще обиколиш света, а аз ще бъда
само едно нищо и никакво превозно средство.
Лиско се замисли и отвърна с тъга:
– Извинявай... Не исках да те обидя... Много извинявай!
– Няма защо – рече магарето – и все пак, казаното – казано.
– Още веднъж извинявай, магаре. Довиждане.
– Чакай!
– Какво?
– Хубаво ли ще е, ако се обиколи светът с магаре?
– Оригинално ще е.
– А как ще се движим?
– Ти ще вървиш, а аз ще те яздя. Друг начин няма.
– Как си на килограми?
– Аз съм едно незначително лисиче.
– Ти си едно хитро лисиче.
– Както и да е, но трябва да се разделим... Чака ме път.
– Качвай се!
– Нима тръгваме?
– Да.
– На пътешествие?
– Да... Трябва ли да се наведа?
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– Малко.
Магарето се наведе, Лиско се метна на гърба му и се намести.
– Ще си направим велико пътешествие! – извика той. – Магаре, тръгваме ли?
– Не ме наричай магаре – помоли се магарето. – Имам си такова хубаво име.
– Нима?... Какво е то?
– Наричай ме Мокси.
– Мокси?... Прекрасно име!... Звучи почти като псевдоним...
Напред, Мокси.
Магарето повдигна предния си крак и направи първата крачка
от великото пътешествие.
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. . . КОЯ Т О Е И З Г У Б Е Н А О Т А В Т О РА

ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕШ РЕШЕНИЕ – ПОМИСЛИ,
ВЗЕМЕШ ЛИ – НЕ ГО ПРОМЕНЯЙ

В нея се описва началото на пътешествието и се разказва как
магарето Мокси се примирява с мисълта да бъде само превозно
средство, а Лиско го убеждава, че не е превозно средство, а верен
приятел, и мисля, че в тази глава имаше доста забавни приключения, особено затъването в едно блато, от което ги спасява прочутият инат на Мокси, който щом каже, че няма да потъва повече в блатото, не потъва повече, но за съжаление, авторът загуби
ръкописните страници на тази глава и не можа да ги възстанови
повторно, понеже някой напише ли нещо веднъж, не може да го
напише втори път и загубената глава си е загубена, като остава
единственото утешение, че ако някой човек или някое животно
си загуби главата, престава да бъде повече човек или животно, а
една книга, дори да се лиши от някоя своя глава, продължава да
си бъде книга.
Това е то изгубената глава, разказана с едно изречение.
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Мокси се спущаше по неравния склон, заобикаляше храстите
и с удоволствие се вмъкваше под сенките на дърветата, където
забавяше крачките си, за да се наслаждава на хладината. Напредваха бавно, никъде нямаше очертан път, прекосяваха хълмове и
поточета, спущаха се по планински пътеки и всеки ден се убеждаваха, че светът е още по-голям, отколкото си го представяха.
Хоризонтът непрекъснато се местеше и това най-много дотегна
на магарето. На едно удобно за разговор място Мокси спря и каза:
– Какво?... Още ли не сме обиколили земята?
– Малко е вероятно – отвърна Лиско. – Според мен, Земното
кълбо едва ли може да се обиколи толкова лесно.
– Кога най-после ще дойде краят на пътешествието?
– Не мога да ти кажа, Мокси. Сега сме в началото.
– Съжалявам, че тръгнах. Напразно си наруших спокойствието. Колко хубаво беше на моята полянка; по цял ден хрупках
тръни и никой не седеше на гърба ми.
– Тежа ли ти?
– Ни най-малко, но като си помисля, че нося някого, става ми
тягостно. А ти на всичко отгоре казваш, че пътешествието започва едва сега.
– Уви, всяко начало е трудно.
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– Ако продължаваш да твърдиш, че това е все още началото,
така ще се пукна от отчаяние.
– Големите пътешествия траят дълго, Мокси. Вземи за пример
Александър Македонски. Той дължи славата си главно на това,
че е изминал разстоянието до Индия и обратно. Наистина много
хора са измрели по пътя, почти всички са пукнали, но Александър Македонски затова е станал Александър Македонски, да се
пишат книги за него и тъй нататък... Да не говорим за Одисей,
който е странствал цели двайсет години. Тези хора са положили
началото на туристическото движение.
Магарето се замисли върху казаното от Лиско, помръдна лявото си ухо и запита с още по-голямо отчаяние:
– Добре, но защо вървим? Имаме ли някаква цел?
– А по-добре ли е да стоим?
– Как да стоим?
– На едно място... Да речем, на полянката до Тихата гора.
– Ох, не ми споменавай за тази хубава полянка. Ще се разплача. С удоволствие бих се върнал там, да си ям, да си ям, ям... ям.
Слушай, аз се връщам.
Магарето се обърна изведнъж и бързо закрачи към планината,
която бяха напуснали преди няколко часа. Лиско продължаваше
да стои на гърба му изненадан – не можеше да продума, а после
предпочете да приложи правило номер едно, да брои. Започна да
брои: едно, две, три, четири, пет... – преброи до трийсет и две, повече не можеше изобщо да брои. Магарето продължаваше да крачи към планината, но вече не тъй енергично, стъпките му ставаха
колебливи, докато най-после спря. Притаил дъх, Лиско зачака. В
настъпилата тишина се чу песен на птичка и ромонът на някакво
поточе. Лисичето реши, че е настъпил моментът, и прошепна:
– Как си?
– Добре съм – отвърна магарето.
– Както виждам, не си много добре.
– Защо мислиш така?... Понеже АЗ съм добре или зле, АЗ трябва да кажа как съм, а не ТИ, а пък АЗ ти казвам, че съм добре, а ТИ
казваш, че не съм. ТИ ли знаеш повече от мен как съм, след като
АЗ съм вътре в себе си и чувствам по-добре какво става в мен.
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– Понякога, Мокси, можеш да бъдеш вътре в себе си и пак да
не знаеш какво става с теб. Например преди малко ти реши да се
върнеш в Тихата гора. После реши да не се върнеш. Когато някой
вземе две противоположни решения в продължение на две минути, значи този някой не е много добре. Преди да вземеш решение,
трябва да помислиш, вземеш ли го – трябва да го устояваш.
– Лиско, не ми говори глупости. Вярвам, си чувал за прочутия
ми магарешки инат... Аз се разколебах, защото си спомних, че човекът или животното трябва да се бори с недостатъците си като
инат и тъй нататък.
– Не, Мокси – продължи спокойно лисичето. – Ината си ти
не можеш да победиш. Чисто и просто, обхвана те страстта да
пътуваш.
– Да сложим точка, Лиско. Можеш ли да ми кажеш поне каква
е целта на пътуването ни? Доколкото си спомням, и Александър
Македонски, и Одисей са имали някаква цел. Каква е нашата цел?
– Нашата цел, Мокси, е да хвърлим един поглед на света. Унизително е да се родиш и да живееш само на едно място, па било
то и Тихата гора. Не мога да се помиря с мисълта, че ще умра, без
да видя морето. Освен това, там ще срещнем автора на тази книга.
– Какво, като го срещнем?
– Искам да му задам няколко въпроса.
– Това е интересна цел – съгласи се магарето. – И аз искам да
му задам няколко въпроса.
– Но главното е да се движим – настоя Лиско. – Казвал съм
ти сто пъти, страшно е цял живот на едно място. Без движение
животът е безсмислен... Тръгваме ли?
– Разбира се. – Мокси се намръщи. – Жалко, че се върнахме.
Сега трябва да извървим едно и също разстояние два пъти.
– Нищо, Мокси... Извлечи поуката и не съжалявай!...
Потеглиха отново на изток. Те вървяха винаги на изток, натам, откъдето всяка сутрин изгрява слънцето. Все по-голяма ставаше равнината, все по-смътни ставаха контурите на планината.
Привечер пред тях неочаквано се изпречи една черна река.
Пипнаха я и разбраха, че е твърда. Освен това, реката не течеше
наникъде. Магарето протегна лявото си копито за втори път на
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пред и я пипна отново.
– Тази река е много черна и твърда – забеляза смутено то.
– Това не е река – отвърна Лиско.
– Какво е, щом не е река?
– Това е големият асфалтов път.
– Откъде знаеш?
– В гнездото на орела ми прочетоха нещо от енциклопедията... Ще тръгнем по него и ще ни отведе при брега на морето.

Гл а в а о с м а

АС ФА Л Т Ъ Т Н А С В Е ТА
Каменната ера, бронзовата ера, ерата на първата машина – всички
те бележат развитието на човечеството. Сега хората живеят в света
на своята най-нова ера – ерата на асфалта. Някога камъкът бе нужен
на човека да убива, бронзът, освен за убиване, му служеше и за изковаване на съдини, па̀рата му даде по-голяма скорост на движението. Асфалтът пък разви пързалянето с летни кънки. Представете си
какво би било едно детство без асфалтови площадки и летни кънки.
Щом осигури достатъчно асфалтови площадки за децата, човекът
отдели останалото количество асфалт за направата на пътища.
За късо време всички шосета бяха покрити с тази черна дъвка.
Друсането по шосетата бе ликвидирано с един замах. За да оползотворят гладките пътища, хората започнаха да си купуват автомобили. А сега погледнете първата картинка на 35 страница.* В
най-кратко време подобни картинки станаха обикновено явление.
По-късно човекът започна не само да пътува по асфалта, но и
да живее върху него.
В тези подвижни къщички има спално помещение, салонче,
кухня с баня и хладилник, както е показано на третата картинка.*
За човека това не е нищо ново, тъй като циганите отдавна са познавали този вид пътуване, в което ще ви увери четвъртата картинка.*
А да не говорим за цирковите артисти.
* Отнася се за илюстрациите в първото издание.
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По този начин човекът неусетно заприлича на костенурката:
където и да отиде, отива с дома си, а шосетата сякаш се изпълниха с хиляди пътуващи циркове.
Във въздуха се понесе сладникавото ухание на асфалта, което
започна да измества аромата на полските треви и цветя.
Асфалтът се оказа мек и нежен, удобен само за гумени колелета. Той не може да понася веригите на танковете и лафетите на
оръдията. На танковете и оръдията вече се забранява да се качват
по асфалта, а може би ще бъдат изхвърлени и от полетата, където
мачкат посевите и цветята.

Гл а в а д е в е т а

ГО С П ОД А РЯ Т Н А С В Е ТА
По асфалта се вървеше добре. Нямаше какво да се заобикаля,
нищо не ги спъваше, никъде не затъваха – просто вървиш и си
мислиш нещо, каквото си щеш, дори можеш да заспиш и пак да
вървиш – пътят те води, той определя посоката, той ще ти подскаже къде да спреш. Лиско седеше удобно върху гърба на Мокси
и се прозяваше. Спеше му се, но се стараеше да бъде буден, да не
обиди магарето, което отдавна спеше, но пристъпваше ритмично
и от време на време отваряше едното си око.
Така ги завари големият ръмжащ звяр. Мокси се събуди и изви
глава назад. Лиско вече трепереше. Докато се усетят, големият
ръмжащ звяр се зададе, профуча край тях и изчезна зад завоя.
– Уплаши ли се? – запита Лиско отгоре.
– Ти се уплаши – отвърна Мокси отдолу.
– Не – рече Лиско отгоре, – ти се уплаши и трепериш.
– И двамата треперим – отвърна Мокси отдолу.
– Какво беше? – запита Лиско отгоре.
– Исках да ти задам същия въпрос – отвърна Мокси отдолу. –
Беше някакъв огромен ръмжащ звяр.
– Много огромен и много ръмжащ – съгласи се лисичето. –
По-огромен, отколкото можеш да си помислиш.
– Помислих си го точно такъв... Да се връщаме ли?
– Не вярвам да си го помислил точно такъв.
– Доколкото си спомням, предложих да се връщаме.
– А пък на мен ми се стори, че вече се връщаш.
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– Кой, аз ли?
– Ти.
– Моля ти се... Никога няма да се върна, докато не решим двама.
Неволно магарето бе дало заден ход, без да се обръща, и бързаше ли, бързаше.
– Решавай! – рече то. – Да се връщаме ли?
– Да си помисля – отвърна треперещото лисиче. – Трябва
най-напред да си помисля и да реша, но докато реша, ти както се
движиш, тоест, нние ссе движжим като сссветкавица и току-виж,
че сме се озовали в Тихата гора.
– Тогава мисли по-бързо.
– Не мога да треперя и да мисля.
– Опитай се да не трепериш, а да мислиш.
– По̀ ми се удава да треперя, без да мисля... Знаеш ли колко
бързо се движим назад?
– Не.
– Не можеш ли да поспреш?
– Невъзможно. Движа се, без да искам. Навярно защото треперя. Не чувстваш ли как треперя?
– Не. Чувствам, че аз треперя, а пък ти се движиш назад.
– Какво да правя? Кажи!
Вторият ръмжащ звяр се оказа по-голям, той ръмжеше
по-силно и като го погледнеш, веднага ти прави впечатление
на огромен. Да, той беше около десет пъти по-голям от първия и пътят се тресеше под него. Когато ги наближи, Мокси,
без да ще, започна да бяга напред и за първи път демонстрира
своя магарешки тръс. Известно време звярът се движеше до
самата му опашка и Лиско не разбра как се намери върху врата
на Мокси, като се хвана за ушите му; Мокси помисли, че са го
уловили, и изрева, след което изрева и звярът. Големият звяр
избълва дим върху тях и изчезна пред очите им. Развълнуваният Мокси започна да хвърля къчове и Лиско се строполи в
канавката. Магарето спря до него с подкосени и разтреперани
крака. Без да го погледне, защото се взираше към изчезналия
звяр, то запита:
– Няма ли най-после да вземеш решение?
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Лиско не отвърна. Не можеше да произнесе каквато и да е
дума, макар че в момента искаше да каже: „Да бягаме незабавно!... Тук ще ни изядат без остатък.“
– Взе ли решение? – извика за втори път Мокси, но гласът
и краката му трепереха до изнемощяване. Почувствало, че губи
сили, магарето се отпусна до своя приятел. Двамата останаха да
лежат дълго, докато се успокоят всичките им треперещи крака.
Но преди да се успокоят, сърцата им – за първи път тъй близо,
завързаха чудесен разговор:
– Тик-тик-чик! – каза сърцето на Лиско.
– Так-так! – каза сърцето на Мокси.
– Чик-тик-чик, чик-чик? – запита сърцето на Лиско.
– Так-тук-так, тук-тук! – отвърна сърцето на Мокси.
– Тик! – не се съгласи сърцето на Лиско.
– Так-так, тук-тук-так! – настоя сърцето на Мокси.
Но след това двете сърца започнаха да си шепнат по-спокойно и си изрекоха много хубави неща, един напълно характерен
разговор между сърца. Защото устните на хората и животните
говорят едно, а сърцата им съвсем друго. Да видим сега какво си
казаха устните на двамата герои.
Те се съвземаха бавно в настъпилата тишина. Дишаха по-спокойно и се учудваха на светлината, която продължаваше да се излива от залязващото слънце. Всяко дърво блестеше със зелените
си листа, тревата дишаше нежно, оранжевите скали мълчаливо
нагряваха плещите си, вееше лек привечерен ветрец, от някаква
близка река прииждаха хлад и ведрина.
Лиско извърна глава и погледна приятеля си. Мокси се бе изтегнал до него, само ушите му стърчаха нагоре като антени, готови да доловят всеки подозрителен шум.
– Разви голяма бързина – рече лисичето.
– Не зная как стана – отвърна магарето.
– По едно време помислих, че летим.
– Наистина летях.
– Удиви ме.
– Сега какво да правим?
– Колкото може по-скоро, назад! – предложи Лиско.
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– Така те искам – зарадва се Мокси. – Но трябва да вървим по
асфалта. Оттук не можем да хванем пътеката... Слушай, какви
бяха според теб тези... зверове?
– Не знам, но бяха истински зверове, а се движеха по пътя.
– Аха!
– Да, Мокси, да не би това да са автомобилите, за които пише
в енциклопедиите?
– Де да знаеш, никога не съм виждал автомобили.
– А такова нещо виждал ли си? – Лисичето посочи с глава.
Магарето погледна нататък.
– Виждал съм – отвърна то.
– Моля?
– Казах, че съм виждал.
– А защо не ми отговори какво е то?
– Защото ти не ме попита какво е, а ме попита дали съм виждал
и аз ти отговорих, че съм виждал. Трябва да се отговаря само на
въпроси, които ти задават. Иначе се получава объркване, бъбриш
и се превръщаш в празен бъбривец. Има много животни и хора, на
които, щом им зададеш въпрос, отговарят едновременно на няколко въпроса и се получава бръщолевене. Освен това, има и такива,
които обичат да задават много въпроси и стават отегчителни.
– Отегчителен си ти – рече Лиско. – Питам те какво е това
приближаващо се животно? Вече ме хваща страх.
– Кое? Това, дето се приближава ли?
– ДА!...
– Дето вече е съвсем близо, така ли?
– Да, да, да!
– А, това е човек.
Лиско изтръпна.
– Какво?
– Човек.
– А?
– Това е именно човекът, за когото си слушал толкова много.
Господарят на света.
– Не думай!
– Да.
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– Какво – да?
– Казвам ти – да.
– Защо – да?
– Отговарям на въпроса ти.
– Какво те питах?
– Дали днес времето ще бъде хубаво?
– Не те питах това.
– А какво?
– Питах те дали това е човекът.
– И аз ти отговорих.
– Защо тогава ме занимаваш с времето?
– Иронизирам те, понеже хитруваш.
– А не сме тръгнали да се иронизираме, нали?
– Да, но ти хитруваш.
– Как?
– Ами отначало се изплаши и се учуди, че това идващо нещо е
човекът, защото никога не си го представяше така, а после – нали
си едно прочуто хитро лисиче, взе, че се осъзна, и реши да не
издаваш учудването си. Магаре съм, но все пак и аз съм животно
– не се подигравай с мен.
– Слушай, Мокси – рече сериозно лисичето. – Прав си. Аз съм
наистина едно хитро лисиче, което не желае да мине за наивно
и за страхливо... Извинявай. Надявам се вече да не хитрувам на
дребно... Значи, това е човекът?
– Да.
– Господарят на света?
– Аха.
– Знаеш ли, малко съм разочарован.
– Защо?
– Другояче си го представях. Струва ми се, че нещо не му достига. Много е дребен, два крака му липсват и се движи бавно като нас...
Не, Мокси, човекът ме разочарова. Ония зверове биха го схрускали
като нищо. Боже, колко много съм чувал за това животинче, а какво
излезе?... И моят автор ли представлява нещо такова?
– Сигурно. Те, хората, са все такива типове... По един тертип
са създадени, като нас.
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Този, за когото ставаше дума, вече се приближи съвсем. Пристъпваше бавно, запотен и приведен под тежестта на раницата, но
в лицето му имаше нещо бодро и весело, изглежда, умората не
се бе отразила на настроението му. Човекът спря до тях и също
се отби от пътя; смъкна раницата на земята, избърса челото си с
кърпа и седна на тревата. Раницата му приличаше на планина.
Не толкова голяма, разбира се, колкото една планина, но пред нея
той приличаше на дете. Позволете ми да се намеся и да ви я опи
ша по-обширно. Сигурно сте виждали такива раници – дълги,
нарамиш ли ги, стигат кажи-речи до коленете и съдържат всичко,
каквото може да си помислите: малка палатка, спален чувал, тенджера, чиния, лъжица, вилица, нож, чаша, бельо, пуловер, бански
гащета, принадлежности за бръснене (макар че този човек беше
с брада), четири книги, от които поне една от Хемингуей, перодръжка, паспорт с визи, карта на света, пари (малко), цигари, кибрит, яке, примус, носна кърпа, кърпа за лице, сапун, снимка на
едно момиче и всичко друго, каквото може да ви хрумне.
– И вие ли обикаляте? – запита човекът, след като си запали
цигара.
– Да – отвърна Лиско.
– На автостоп ли сте?
– Не. Единият носи другия.
– Добре – отвърна човекът.
На него не му направи впечатление, че единият носи другия,
защото бе видял какво ли не по пътя си. Само пушеше, почиваше
и се оглеждаше назад.
– Откъде сте? – запита Лиско, понеже трябваше да поддържа
разговор.
– От Холандия.
– Жив холандец, нали?
– Това е страна, пълна с вятърни мелници и лалета – поясни
човекът.
– Знам – побърза да излъже лисичето. – Там всички хора са
холандци, нали? Вятърни мелници, лалета и холандци.
– Да. Били ли сте там?
– Не! – побърза да каже истината Лиско, защото си знаеше, че
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ако забави отговора, току-виж, че е изтърсило някоя лъжа, от която трудно ще се измъкне. – Чел съм в енциклопедията – все пак
излъга то, а всъщност бяха му чели от енциклопедията.
Холандецът го погледна, но не се усмихна, тъй като хората от
тази нация се усмихват рядко, нито пък се учуди, понеже човекът,
тръгнал да обикаля света, рядко се учудва. Например: види Айфеловата кула и си казва – значи това е Айфеловата кула; изправи
се пред Ниагарския водопад и си казва – аха, Ниагарския...Много
нещо бе видял и този холандски скитник, затова не се удиви от
факта, че седи и разговаря с лисици и магарета.
– Слушайте, господин холандецо – започна отново Лиско, –
какво значи това да пътуваш с автостоп?
– Да се движиш с автомобили на други хора, които не познаваш – отвърна холандецът. – Не си ги чул, не си ги виждал, но
вдигаш ръка, автомобилът спира и те взема... Ей така!...
Холандецът се изправи и вдигна ръка, но автомобилът профуча, без да спре, и се изгуби зад завоя. Вътре имаше само един
човек.
– Така ли? – запита магарето.
– Не точно.
– Защо?
– Някои не спират.
– Защо?
– Хората са различни.
– Как различни?
– На вид са еднакви, с крака и ръце, но се различават по характера.
– Както при животните – въздъхна магарето. Холандецът се
поусмихна и каза:
– Имаш право... До този извод може да стигне дори едно магаре... Къде отивате?
– Към морето – отвърна Лиско. – Значи, звярът се оказа автомобил, така ли?
– Не, в автомобила имаше един звяр... Към морето, така ли?
Холандецът измъкна някакъв огромен лист и го простря на
тревата. Разгледа го и съобщи:
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– Имате още двеста и десет километра.
– Така ли? – запита лисичето, макар че и този път не му беше
чак толкоз ясно. – Само толкова?
– Защо? Не са малко... Пътешественикът се замисли. – Както
се движите, ще вървите пет дни. На шестия ще видите морето.
– А какво е това, което погледнахте и от което разбрахте след
колко дни ще бъдем там? – запита магарето.
– Карта – осведоми го холандецът. – Подробна карта на България. Вие се движите с четирийсет километра на ден... Да, на
шестия ще видите Черното море.
Той скочи и махна с ръка. Един автомобил спря и го взе. Холандецът се сбогува, пожела им добър път и отлетя.

Гл а в а д е с е т а

Х Ъ Л М Ъ Т Н А М Е Д Е Н И Т Е С О КО В Е
Мокси напредваше равномерно и спокойно по асфалта заедно
с другите превозни средства. В горещината – почиваха, в хладината – вървяха. Вървяха към онова нещо, наречено МОРЕ. Разбира се, през цялото време магарето протестираше. Обикновено то
мрънкаше така:
1. Изобщо, защо тръгнахме?
2. Не е ли по-добре да се връщаме?
3. Как можах аз, възрастният и разсъдливият Мокси, да се повлека по ума на някакво си четиримесечно лисиче?
4. Кога най-после ще свърши този път?
Но въпреки това Мокси вървеше напред, защото след всяко
разколебаване Лиско му отговаряше така:
1. Следвай целта си докрай!
2. Да се върнеш, можеш винаги, защото това, което си оставил
назад, ти е известно.
3. Неизвестното винаги лежи някъде напред, а това, което лежи напред – зове. Това, което лежи назад, никога не зове.
Ако ОНЕЗИ се бяха върнали, нямаше да има нито Северен, нито
Южен полюс, нямаше да има Магеланов проток, нито Америка,
а кой знае дали щеше да има и Тихата гора.
4. Движи се!... Движи се дори когато си принуден да стоиш на
едно място.
– Това не го разбирам – учудваше се магарето. – Да стоиш на
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едно място и все пак да се движиш.
– Трябва да се движиш с мисълта си – отвръщаше Лиско. –
Мисълта ти да бъде пъргава, да подскача, да подскача – напред,
назад, наляво, надясно – непрекъснато да се движи.
– Така ли?... Тогава моята мисъл е доста подвижна и скоклива,
тъй като непрекъснато си мисля за магарешки тръни и мисълта
ми подскача ли, подскача по тях от трън на трън, после ги блъска
в устата ми.
– Е, това са друг род мисли, но все пак са подвижни – съгласи
се Лиско.
– Да, но си оставам гладен – натъжи се магарето. – Защото човекът или магарето не може да си яде мислите и всички мислени
магарешки тръни не съдържат никакви хранителни вещества.
– Понеже са нарисувани във въображението – отговаряше
Лиско. – По този начин тръните се превръщат в плод, стават плод
на твоето въображение... Орелът Каменар един ден ми разказа
в гнездото си, че орлите ще станат миролюбиви птици и няма
да пиратстват над Тихата гора само ако се научат да се хранят с
плодовете на своето въображение. Иначе, щат-не щат, трябва да
нападат мирните животни... Според мен неговите мисли са мисли на нападател. Всеки нападател си изработва по една подобна
философия.
– Разправяй, каквото щеш – клатеше глава Мокси, – но искам
да се върнем.
– Добре. Тръгвай назад!
– Да, но пътят пред нас е по-къс, отколкото пътят зад гърба ни,
а на мен винаги ми се върви по-малко.
– Тогава?
– Ще вървим напред.
Тъй се приключваха споровете. Седнал върху Мокси, Лиско
си мислеше за морето. Спомняше си думите на Великия детектив за него, но те не му казваха почти нищо и лисичето реши, че
трябва да си го представи с фантазията си. Поне да опита. И ето
че си представи потока. След туй – още един поток до него. После притури още един поток до двата потока. След туй още един
и още един, после още един до тях – докато станаха трийсет и два
168

потока. Лисичето можеше да брои само до трийсет и две. Значи,
заключи Лиско, морето е голямо, колкото трийсет и два потока.
Но щом размисли още малко, той реши, че чак пък трийсет и два
потока са много, затова намали три от тях и тъй като не можа
да ги пресметне добре, установи, че морето е голямо, колкото
двайсет и осем потока. В края на десетия ден от потеглянето на
път туристите се отделиха от шосето. Смрачаването ги завари в
подножието на един хълм.
– Да повървим още малко – предложи Лиско.
– За днес нито крачка повече! – заяви Мокси. – Достатъчно
вървяхме и както виждаш – няма море. Според картата на холандеца тук трябваше да има, а няма. Колкото и да зяпаш – няма...
Според мен морето изобщо не съществува.
– Как да не съществува?
– Сигурно е измислено. Хората измислят всичко. Знаеш ли какви глупости измислят? Въобразят си нещо и бягай се оправяй... Тъй
си мислех и аз, не може да има море. Толкова много вода не може
да се събере на едно място. Кой ще я събере, откъде ще дойде? И
все така ли ще си стои тук да чака нас? Ами че тя ще се изпари или
нещо друго... Ето, на това място трябваше да го има, а, както виждаш, гол хълм, по който се разхожда вятърът... Освен това...
– Какво, освен това?
– Страх ме е.
– От какво?
– Чувам някакъв подозрителен шум. Някакво огромно животно вие ли, вие. По-страшно от автомобилите и автобусите.
– Прав си – съгласи се Лиско. – И аз го чувам. Какво ли може
да бъде?
– Съжалявам, че тръгнах – затюхка се Мокси. – И май че този
път няма шега. Зад този хълм става нещо необикновено и страшно. Добре ще сторим, ако се върнем. Към милата Тиха гора, а?
– Пак ли започваш?
– А ти нямаш ли уши? Не чуваш ли какво става там?
– Само това слушам – отвърна плахо лисичето. – Този шум
надминава всичко чуто досега. Какво ли ни е писано да видим?
– Нищо не ми се вижда!... Искам да се върна.
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– Мокси, хайде да преспим, а утре ще решаваме. Може би
този път ще се съглася да се върнем. Не мога да понеса такъв
страшен шум.
– Никакво преспиване. Да бягаме.
– Добре... Хайде!
– Ти ли каза хайде?
– Аз.
– Оставаме!
– Защо?
– Защото непрекъснато ми се налагаш... Ще преспим. Утрото
е по-мъдро от нощта.
– Страх ме е.
– И мен ме е страх, но инатът ми е по-голям от страха.
Лиско се усмихна и се изтегна върху тревата. Мокси се строполи до него. Двамата се гушнаха и се умълчаха, вслушани в
страшния рев на чудовището.
– То е зад хълма – прошепна Мокси.
– И реве ли, реве – прошепна Лиско.
– Сякаш си няма друга работа.
Лиско се притисна до приятеля си и усети познатите тръпки.
Откакто бяха тръгнали, това магаре непрекъснато се страхуваше.
Но времето минаваше и постепенно започнаха да се успокояват.
Ревящото животно зад хълма сигурно нямаше засега свободно
време да се занимава с тях. Обикновено чудовищата са твърде
заети с други неща и само ако се паднеш на пътя им... Лиско се
сгуши още до магарето... И защо трябва да реве непрекъснато?
Някои реват, реват, па спрат, поемат си въздух и започват отново.
Така не може да се реве.
– Мокси – прошепна отново лисичето.
– Какво? – прошепна магарето.
– Иди да погледнеш.
– Шеги не обичам. Иди ти!
– Аз съм едно малко, безпомощно...
– Чак сега стана малко и безпомощно.
– Мокси, какво ли правят нашите?
– Какво друго, освен да те търсят.
170

– Не вярвам – прошепна Лиско. – Омръзнало им е да ме търсят още от първата част на книгата... Освен това, оставих им бележка.
– Вярно – съгласи се магарето. – Затова се оставят бележките,
да не пада излишно търсене.
– Лека нощ.
– Лека нощ.
Вятърът се плъзгаше по хълма и галеше тревата. По небето
се клатушкаха коли, вървяха мечки, пълзяха разни раци и лаеха
кучета – забъркваха се хороскопи. По Млечния път се търкаляха
няколко спътника. Всичко беше хубаво и дори прекрасно, само
този звяр...
– Мокси.
– Кажи, Лиско.
– Чуваш ли как реве?
– Да ти кажа правата, само това чувам – как много и силно реве.
– Мокси, защо не изревеш и ти?
– Защо да изрева?
– Докажи, че и ние можем да ревем... Изреви му два-три пъти
на този невъзпитан звяр. Стига са ревали срещу нас. И ние можем. Може би ще го сплашим.
– Това няма да стане.
– Защо?
– По две причини. Първо – не съм сигурен, че ще изрева
по-силно от него. И второ... Чакай, какво беше второто?...
– Спомни си де.
– И второ – не съм сигурен дали мога да бягам по-бързо от
него. И трето.
– Нямаше трето.
– Нямаше, но то е най-важното. Трето – да ме убиеш, няма да
го сторя.
– Тогава да не ревем.
– Най-добре.
Въпреки страховете членовете на експедицията спаха сладко
и сънуваха най-хубавите си сънища. Насън Лиско четеше Шекспир на английски, а Мокси цяла нощ гризеше огромен бодил,
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който не свършваше и не свършваше. Когато се събуди, Мокси
погледна тъжно действителния свят. Той беше боядисан с прозрачен виолетов цвят, а хълмът тънеше в сочна оранжева мекота
– добре заоблен, измайсторен от всички страни; един достоен за
уважение хълм, по който се оттичаше зората.
Лиско също отвори очи и първата му работа бе да се ослуша.
От снощните ревове на великана нямаше и помен. Някъде пееха
птици. Над хълма висеше голямо червено слънце.
– Да вървим – предложи той и скочи на крака.
– Един момент – помоли магарето и замълча.
– Какво ти е – разтревожи се лисичето.
– Отдаден съм на мисли.
– Какво те вълнува?
– Питам се защо хората са тъй глупави понякога, като казват
„пътят му е осеян с тръни“. Лошо ли е по пътя ти да има тръни?
– Сега можем ли да вървим? – предложи повторно лисичето.
– Уви! – въздъхна Мокси. – Ще продължа да вървя по моя скръбен път, където няма нито една светла звездичка, нито една радост.
Магарето се изправи и вдъхна голяма глътка въздух.
– Знаеш ли какво? – рече то.
– Кажи.
– Ухае ми на магарешки бодли.
– Мираж! – отвърна горчиво Лиско. – Обикновен мираж... Да
вървим през хълма.
– Знам, че е мираж – съгласи се Мокси. – На мен винаги ми се
изпречва нещо, което не се яде.
Лиско скочи върху него и тръгнаха по склона. Слънцето се издигна още малко. Вече можеше да се вижда напред. Двамата ахнаха...
Целият хълм, както си беше заоблен, обширен и красив, бе покрит с тръни. Все огромни, сочни и апетитни тръни, полуузрели,
със свежи сини цветове, от които лъхтеше на нещо сладко, достойно да предизвика апетита дори на Лиско. Мокси спря, изрева
и потръпна от удоволствие – трапезата е наредена, остава само да
наведеш глава и да захрупаш.
– Жесток мираж! – проплака магарето. – Кажи ми, Лиско, какво зло съм сторил, та ми изпречват такова наказание?
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– Може би...
– Никого не съм обиждал...
– Може би...
– Нито подигравал...
– Но, може би...
– Какво, може би?
– Може би не е мираж. Ами ако е наистина?
– Остави, братко!... Нима може да съществува тъй красива
действителност?
– Все пак наведи глава и опитай!
– Не ме занасяй!
– Опитай, ти казвам!
Мокси наведе глава. Стърковете запяха между зъбите му. Той
завъртя опашка и се ухили.
Лиско бе разбрал, че днес няма да направят нито крачка напред от този божествен хълм на тръните. Той скочи на земята и
тъй като магарето не му обръщаше внимание, след като погледа
малко, запъти се сам към билото. Искаше да разбере какво се разкрива зад възвишението.
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Гл а в а е д и н а д е с е т а

РАЗ Н И Ж И В О Т Н И – РАЗ Н И И Д Е А Л И
Разбира се, отдавна сте се досетили, че зад Хълма на медените
сокове лежи морето. Лиско го видя отгоре и извика: „Ооооооооооооооо!“. Едно много дълго възклицание, достойно за гледката,
която се бе открила пред него. То още спеше, тихо, като котенце.
Нищо повече. Нали знаете как може да си кротува и да блести
морето? Гледаш го, гледаш го, пък си кажеш: „Чудно нещо е това,
морето! Отвсякъде е направено добре, изработено до най-малката подробност, да гали погледа и да краси света“.
Така горе-долу си каза и Лиско, но после добави: Наистина много вода, повече, отколкото предполагах, много повече от
двайсет и осем потока.
Той тръгна обратно по склона на хълма да съобщи на Мокси, че е дошъл краят на пътуването им. Приближи се внимателно и започна:
– Мокси, така, както си хрупаш, можеш ли да си... да си представиш... Например, ти, Мокси, както си хрупаш... Искам да кажа, както
си дъвчеш твоите любими тръни... Мокси, повдигни глава и чуй каква
новина ще ти съобщя!... На теб говоря... Искам да те питам, можеш
ли да си представиш... така, както си пасеш... Казвам си, дали можеш
да си представиш, че най-после... Ти, който тъй дълго питаше кога
най-после... Чуваш ли бе, Мокси?... Искам да ти кажа, че най-после
нашето пътешествие свърши... Целта е постигната!... Няма вече да
вървим, защото... Можеш ли да познаеш защо?... Морето бе, Мокси,
174

морето е пред нас!... Черното море, което се оказа синьо, е пред нас!...
Очаквах да видя едно доста черно море, или поне отчасти черно, а то
се оказа едно така забавно синьо и ние сме пред него... Чуваш ли?...
Мокси, какво става с теб? Вдигни най-после глава!...
Най-после магарето вдигна глава, погледна с невиждащ поглед и каза:
– Лиско, крайно време е да ме оставиш на спокойствие...
– Ама...
– Доколкото...
– Но...
– Доколкото разбрах, стигнали сме при морето!... Радвам се.
Да ти е честито.
– Мокси...
– НО трябваше да знаеш, че дори да не бяхме стигнали до морето, аз нямаше да мръдна от Хълма на медените сокове. – Хълмът на медените сокове е моят осъществен идеал. Цял живот съм
мечтал за един подобен хълм, с едни подобни тръни, където по
цял ден да си хрускам и рева, но това надмина очакванията ми...
Моят път свършва тук. Тук оставам и ако някога пожелаеш да ме
видиш отново, тук ще ме намериш. Разбра ли?
– Разбрах.
– Чао, приятелю!
– Но няма ли да хвърлиш поне един поглед на морето?
– Не.
– Защо?... Нали тръгнахме към него, нали заедно си мечтаехме за него?
– Казах ти – искаш ли някога да видиш верния си приятел, ще
го намериш на това място, на този хълм... Според мен няма какво
повече да си кажем. Искаш ли да добавиш нещо?
– Не – отвърна Лиско.
– Трябва ли отново да ти казвам довиждане на италиански?
– Но все пак... аз съм доста учуден.
– Учуден ли?... От какво?
– Ами как да ти кажа... Удивлява ме фактът, че можеш да
имаш такива скромни идеали. Това ли е стремежът ти в живота,
да се наядеш?
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– Защо да се наям? Аз няма да се наям... Аз ще ям непрекъснато. Сутрин, обед, вечер – винаги ще ям. Дори когато спя, ще ям.
– Разочарован съм, Мокси. Това не е идеал.
– Лиско, не забравяй, че аз съм магаре. Всяко животно си има
своите идеали. Аз съм магаре и не мога да стана кон. Не ми се сърди, да се разделим като приятели. Моята цел е Хълмът на медените
сокове, твоята – морето. Иди си при морето, налудувай се, намери
си и твоя автор, поговорете си. Колкото до връщането, ще те закарам обратно, но пак ще се върна тук. Тук ще умра, разбра ли?
– Почти – промълви лисичето. – Ще се постарая да те разбера... Чао!
Лиско се отдалечи заднишком, не откъсваше поглед от приятеля си, но Мокси не му обърна внимание, беше загубил време
и сега бързаше да изхрупа колкото се може повече тръни. После лисичето се обърна с лице към билото. Когато го изкачи за
втори път, отново погледна морето. Сега то имаше друг цвят,
по-светъл. От тази страна Хълмът на медените сокове се раздробяваше на големи и малки скали, които се врязваха остро
във водата; за да създадат няколко малки заливчета и две пясъчни плажчета. Лиско слезе по скалите и стъпи на пясъка. Една
табелка привлече вниманието му. Застана пред нея и започна
да я оглежда. Какво ли пишеше там? Кой ли го е написал? Сигурно е нещо важно. В този момент лисичето за сетен път завидя на всички, които знаят да четат. Нищо не можеше да стори,
освен да я погледа. Повъртя се около нея, заобиколи я, подуши
я, дори я близна – нищо повече... Когато някой не знае да чете
– не знае и толкоз!...
– Хеей! – извика Лиско. И понеже никой не му отвърна, той
извика повторно:
– Хееей!
– Какво има!? – обади се някой отнякъде.
– Нищо – отговори уплашено лисичето и подскочи върху
най-близката скала. Огледа се и се ослуша. Бистрата вода се
плакнеше между камъните. През нея се виждаха песъчинките на
дъното.
– Хеееей! – извика за трети път лисичето.
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– Каквоо?
Лиско изтича до голямата скала, от която, ако потрябва, можеше да офейка на хълма, а оттам при магарето.
– Хеееееей! – извика за четвърти път той.
– Какво има? Нещо тревожно ли?
– А, нищо. Често обичам да си казвам „хей“.
– Кой си ти?
– Ами ти кой си?
– Аз съм Прочутия ленив рак.
– Ами защо не мога да те видя?
– Слез и ще ме видиш.
– Защо ТИ не дойдеш при мен?
– Защото съм много мързелив и при това те виждам добре.
– Как да те видя и аз?
– Ела при водата... Ето ме.
Лиско подскочи на ниската скала и огледа пясъчната ивица.
– Между камъните – подсказа му Прочутия ленив рак.
– Аха, видях Ви. Значи, Вие сте Прочутия ленив рак?
– Да. Ти кой си?
– Аз съм Лиско.
– Само Лиско ли ти казват?
– А, не... Казват ми още Прочутия Лиско.
– Не съм чувал за теб. С какво си прочут?
– Ако заразправям, ще Ви отнема много време.
– Тогава не започвай. Напоследък времето ни е малко. Просто
не знам откъде да си взема още. Не знаеш ли някой да предлага
повече свободно време.
– Не, защото и на мен ми трябва. Ако имах повече свободно
време, щях да прочета какво пише на табелката.
– На тази табелка пише нещо много интересно. Да ти прочета ли?
– Може.
Прочутия ленив рак се покатери върху сухата част на камъка и рече:
– Тази табелка е визитна картичка на морето... Виж какво пише...
– Нямам време да видя.
– А имаш ли време да чуеш?
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– За това имам доста време.
– Тук пише:
ЧЕРНО МОРЕ
Едно от най-сладководните в света.
Приятно за къпане. Не щипе очите.
Няма човекоядни акули.
Меридиани № 28–42
Паралели № 40–46
– Разбра ли какво пише на табелката?
Лиско не отговори. Мислеше си, че докато идеалът на Мокси
е голям, колкото един хълм, неговият идеал е поне трийсет и два
пъти по-голям.
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ПРОЧУТИЯ ЛЕНИВ РАК, САФРИДА,
СРЕБЪРНИЯ КЕФАЛ И ТЪГАТА
Прочутия ленив лак имаше осем крака и две огромни щипки,
между които стърчаха два дълги мустака – левият мустак с три
сантиметра по-къс от десния. Прочутия ленив рак винаги разказваше някаква история за героична битка, при която му откъснали
върха на тази лява антена, но злите езици говореха съвсем друго,
за някаква случка, свързана с прекаленото му любопитство да си
навира антените, където не трябва, и как той я промъкнал в отворените черупки на една мида, за да разбере има ли бисери в нея,
или няма, и как мидата си затворила черупките. Разправят още,
че тази мида и до днес показвала три сантиметра от мустака на
Прочутия ленив рак, държала си го за спомен...
Откъдето и да го погледнеш, Прочутия ленив рак представлява
плетеница от крака, щипки и мустаци, между които трудно можеш да
забележиш самия рак. Вгледаш ли се обаче, ще откриеш забележителното му тяло и изпъкналите му очи. Лиско направи така и започна
да разбира къде е истинският рак и къде са крайниците му. Но не
можеше да го запомни. Затвореше ли очи, той виждаше пред себе си
само огромните щипки. За да му бъде по-лесно, Лиско реши да си
представя само щипките. Другото от рака сякаш не бе толкова важно.
– В теб виждам само една опашка – рече Прочутия ленив рак.
– Колкото повече се взирам, виждам само опашка и нищо повече.
Лиско подгъна опашката си и каза:
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– Аз пък виждам у вас само щипки.
– Това ме радва – отвърна ракът. – Ние, раците, се мерим по
щипките.
– А ние, лисиците, по опашките.
– Интересно – удиви се Прочутия ленив рак, – и морските
лисици имат дълги опашки.
– О!... Че има ли морски лисици? – Малкият пътешественик
просто не повярва на ушите си. – Лисици, които живеят във водата?
– Разбира се. В морето има всичко, каквото има и на сушата.
Има морски лисици, морски кончета, морски кучета, морски вълци, морски котки, морски игли, морски ястреби, морски гълъби,
морски лястовици, морски свинчета, морски лъвове и така нататък. Дори има и морски бълхи.
– Извинете – заинтересува се Лиско, – а морски магарета има ли?
– Такова нещо няма.
– Някой ден ще ми покажете ли една морска лисица?
– Сигурно... Знаеш ли да плуваш?
– Знам.
– Трябва да се усъвършенстваш... Влез във водата.
– Къде?
– Тук.
– Сега ли?
– Сега.
– Веднага ли?
– Да.
– Нннепременно ли?
– Да.
– Нннеобходимо ли е?
– Разбира се.
– Толкова ли е нннеобходимо?
– ДА!... А бе ти не можа ли да разбереш, че трябва незабавно
да влезеш във водата?
– Разбрах.
– Защо не влизаш?
– Аз съм сухоземно животно... Искате ли да ви разкажа една
приказка за Лешника, който паднал на един камък?
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– Виж какво, хлапенце. Аз съм този, който разправя приказки,
а не ти. Освен това, прочут съм със своето твърдоглавие.
Че Прочутия ленив рак беше твърдоглав, се разбра след четири часа увещаване, когато най-после успя да вкара лисичето
във водата. Един сафрид наблюдаваше как го учи да плува и се
усмихваше. Щом мина задъхано край него, лисичето го запита
защо се усмихва, а сафридът отвърна, че се смее на едно доста
интересно обстоятелство.
– Мога ли и аз да знам какво е това обстоятелство? – запита
лисичето.
Сафридът с удоволствие задоволи любопитството му:
– Смешно ми е, защото Прочутия ленив рак никога не е плувал и не може да плува. Той само пълзи по дъното, а умира от
желание да учи другите.
– А как ви се струва моето плуване? – заинтересува се Лиско.
– Добре е, но правите някои грешки. Държите главата си над
водата. Такава грешка допускат всички деца, когато се учат да
плуват.
– Искате да я потапям?
– Когато вдишвате въздух, изкарвайте я над водата, когато издишвате, издишвайте във водата. Това ще ви улесни.
– Наистина е по-добре – съгласи се Лиско, след като опита да
плува с потопена глава. – Сега напредвам по-бързо.
– Потопете и опашката!... Така... Всичко трябва да бъде във
водата...
– Гмурнете се!... Добре!... Не, не затваряйте очите! Винаги
гледайте под водата! Няма по-красиво нещо от морското дъно.
Долу се полюляваха водорасли. Между тях се промъкваха
рибки. Стотици рачета пълзяха по пясъчната ивица, а един кефал
кротко пасеше от зеленината и плавно размахваше опашка.
– Добър ден – каза Лиско.
– Здравей! – поклати глава кефалът. – Кой си ти?
– Лиско.
– Браво, Лиско!...
– А вие кой сте?
– Сребърния кефал.
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– Излизам на повърхността... Въздухът ми се свърши.
– Добре – усмихна се кефалът. – Ще се видим отново, нали?
Лиско не можа да го осведоми дали ще се видят отново. Бързо
изскочи горе и пое въздух. Чувстваше се освежен и весел. Леко
запъхтян, той се отправи към брега, където го чакаше неговият
учител по плуване. Излезе на пясъка и се търкулна. Почувства
топлината на песъчинките. Притвори очи срещу слънцето и усети как вижда фойерверки. От младата му козина се вдигна пара.
Лисичето обърна глава към Прочутия ленив рак и го погледна с
благодарност. След това отправи поглед към хоризонта на морето. Вече духаше бризът, водата трептеше и вълничките прииждаха към брега.
– Нима животът е тъй хубав! – удиви се Лиско. – Нима Светът
е толкова красив!... А аз така и щях да си живея само в Тихата
гора и нямаше да го видя...
Лиско си представи как чичо Мецан, татко Лисан и другите негови приятели ще си останат цял живот в Тихата гора, без да видят
тези неща, и му стана тъжно, дори доста тъжно, ала после му стана
още по-тъжно, като си помисли за Мокси. Той сигурно продължава
да пасе своите магарешки тръни на петстотин метра оттук.
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ЕТО ГО И МОМЧЕТО С БЛЕДОТО ЛИЦЕ
Лиско прекара нощта между скалите в постеля от суха морска
трева. Привечер морето се надигна и отново зашумя – оня рев,
който бе изплашил вчера пътешествениците. По едно време вълните започнаха да прииждат към леглото на лисичето. То скочи и
побягна, ала скоро се върна и си зае мястото. Вълните достигаха
на една педя от него и се връщаха назад. На сутринта морето
стихна пак. Прочутия ленив рак стоеше до ухото на Лиско и шепнеше:
– Събуди се, събуди се, събуди се...
Щом ракът прошепна думите за осемхиляден път, Лиско наистина се събуди, протегна се и се усмихна.
– Добро утре, Прочутий ленив рако!
– Добро утро, Лиско!... Ставай, че ми е скучно.
– Какво ще правим днес? – заинтересува се лисичето.
– Каквото си щем.
– ТИ ще правиш, каквото си щеш, а аз ще продължа своя път.
– Къде ще ходиш?
– Ще търся своя автор.
– Дано го откриеш. Във всеки случай, когато си във водата,
пази се от Синята акула.
– Каква е тази Синя акула?
– Единствената кръвожадна акула в нашето море. Никой не
знае как е попаднала тук.
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– И какво прави?
– Всеки ден изяжда някого.
– Пазете се вие – отвърна безгрижно Лиско. – Аз съм сухоземно животно.
– Накъде ще тръгнеш?
– На юг... Все на юг. Моят автор живее в малка къщичка на брега.
– Защо ти е притрябвал?
– Да му задам няколко въпроса.
Изпъкналите очи на Прочутия ленив рак бяха тъжни. На Лиско му се стори, че пуснаха няколко сълзи, и въпреки това той се
сбогува и потегли по брега, като запя своята трудна за запомняне
песничка.
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! Ла-ла-ла, ла-ла-ла...
Но какво е това?
И така: Какво е това?
Това е едно момче.
– Добър ден – поздрави весело лисичето. – Кой сте вие?
– Добър ден – прие поздрава момчето. – Аз съм Момчето с
бледото лице.
В погледа му нямаше нищо весело и момчешко.
– Този автомобил ваш ли е? – запита Лиско.
– Да.
– А палатката?
– И тя.
– Каква е тази музика?
– От магнетофона в палатката.
– Тук ли живеете?
– Не, аз съм французин.
– Лошо ли е да си французин?
Най-после Момчето с бледото лице се усмихна.
– Не, защо?
– Питам... Казват, че е лошо да си тъжен, пък аз питам да не
би случайно да е лошо да си французин.
– Ти си забавно лисиче – усмихна се за втори път Момчето с
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бледото лице. – И много хитро.
– Вие сте първият, който ми го казва... Освен това, вие сте
най-тъжният французин, когото съм срещал. И музиката, която
слушате, е тъжна.
– Музиката е от Брамс. Отговаря на настроението ми.
– Чудни животни сте хората – забеляза лисичето. – Автомобили,
палатки, музика по настроение и пак тъжни... Какво да кажем ние?
– Кои вие?
– Така си е думата... Вие, французите, имате голяма заслуга
към човечеството, задето измислихте думата МЕРСИ. Крайно
необходима е. Ненапразно е преведена на всички езици.
– Мерси за комплимента.
– Няма защо... И така – защо напуснахте родината си?
– Защото съм скръбен.
– И напуснахте Франция?
– Там всичко ми напомня за НЕЯ.
– За Изабел?
– Откъде знаете името ѝ? – подскочи Момчето с бледото лице.
– Ами почти всички французойки се наричат Изабел.
– Може би искате да ви разкажа историята си?
– Знаете ли каква е разликата между Тихата гора и Морето?
– Не.
– В Тихата гора историите ги разказвах аз, а тук обратно...
Слушам ви.
Говорейки, Лиско се мъчеше да си спомни на кого прилича по
начина да разпитва, и изведнъж се досети: подражаваше на Великия детектив. Големите личности и зловещите фигури от историята винаги са се налагали... Лиско инстинктивно настръхна и си
обеща да не подражава на Великия детектив. Костенурко не е зловеща фигура, но защо пък да подражава? Винаги трябва да се мис
ли и това, което се нарича АЗ, да се пази като зеницата на окото...
– Къде сте? – запита Момчето с бледото лице.
– Тук съм – успокои го Лиско. – Отърсих се от нещо опасно...
Разкажете всичко, да ви олекне.
Момчето с бледото лице подгъна нозе и сключи ръце над коленете си.
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После погледна хоризонта, разбира се, без да го вижда, и
започна.
РАЗКАЗ НА МОМЧЕТО С БЛЕДОТО ЛИЦЕ:

С Изабел се познаваме от деца. Живеем на една малка уличка
в Париж – не мислете, че в този град има само големи улици.
Заедно учихме във всичките класове на училището, заедно завършихме – тази година. Не минаваше ден, без да се видим.
Веднъж Изабел получи възпаление на гърлото, трябваше да
лежи у дома си. Тогава и двамата разбрахме, че е невъзможно да
преживеем дори двайсет и четири часа разделени. Нещо повече,
почувствахме, че се обичаме.
Всяка сряда и събота ходехме на кино. Щом Изабел оздравя,
случи се в събота, отидохме да гледаме филма „За седемдесет
дни около света“. Там, още при заглавието на филма, без да знаем как и защо, хванахме ръцете си. Държах ръката ѝ до края на
филма, чак до надписа край. Когато лампите светнаха, ние се погледнахме и мисля, че се засрамихме. После влязохме в сладкарница, ядохме сладолед и се прибрахме по домовете си.
След като вечерях, повиках майка си настрана и прошепнах:
– Мамо, искам да ти съобщя нещо.
Тя ме отведе в спалнята и докато татко четеше вестника си,
разказах ѝ случката в киното. Мама се усмихна:
– Е?
– Това е – наведох глава аз. – Мислиш ли, че е редно да хванеш ръката на едно момиче и да я държиш чак до надписа край?
– Разбира се – рече мама. – Нали става дума за Изабел?
– За нея.
– Тогава, нищо... Чисто и просто, държали сте си ръцете.
– Да, но вече с нетърпение чакам да стане сряда и отново да
хвана ръката ѝ.
В сряда отново държахме ръцете си, после в събота за трети
път хванах ръката ѝ, все до надписа край. И така една година наред. Всяка сряда и събота държахме ръцете си. Но.
– Ах, това „но“... Винаги има по едно „но“ – рече Лиско.
– Но една сряда Изабел не дойде на кино, на другия ден тя
отказа да ми даде обяснение, а в събота се случи най-страшно186

то – бяха ни разпуснали, реших да се разходя в градината и там
срещнах Изабел с нашия съученик Марсел, едно пъпчиво и противно момче.
– Не го наричайте пъпчив и противен – намеси се неочаквано
Лиско. – Тук не ми харесвате.
– Да, но бяха заедно в градината.
– Държаха ли ръцете си?
– Не.
– Продължавайте.
– Няма продължение – въздъхна Момчето с бледото лице. –
Тогава разбрах, че е настъпил край и на нашия филм с Изабел.
За мен нямаше повече живот в Париж и Франция. Колкото може
по-далеч от Изабел!... Взех колата на татко, натоварих палатката,
натиснах газта и потеглих по първия асфалт, който ми се изпречи. Реших да карам, докато се свърши бензинът. Пътувах няколко
дни, пресякох няколко граници и точно тук, на това място, бензинът свърши. – Момчето с бледото лице погледна лисичето в
очите: – Какво ще кажете?
– На хубаво място ви е свършил бензинът... На моя приятел
бензинът взе, че му свърши при Хълма на медените сокове.
– Моля?
– Нищо.
– Няма ли да кажете нещо?... Защо ви разказах историята си?
– За да ви олекне.
– Все пак кажете нещо за подлостта на Изабел или пък...
– Или пък да ви разкажа по-кратката история на Гошко – предложи Лиско.
ЗНАЧИТЕЛНО ПО-КРАТКАТА ИСТОРИЯ НА ГОШКО,

която Лиско разказа на Момчето с бледото лице:
– И така – започна лисичето, – Гошко си имаше една много
красива приятелка на име Мария.
– Не може да бъде по-красива от Изабел! – протестира тъжно
Момчето с бледото лице.
– Така де – поправи се Лиско, – исках да кажа, че Гошко и Мичето ходеха също като вас на кино, само че всеки вторник и петък.
Държаха и ръцете си. Това продължи няколко години... Добре, но
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един ден Мария не отиде на кино с Гошко, а с неговия приятел
Тошко... Като разбра това, Гошко се прибра у дома, затвори се и
започна да мисли. Към полунощ той се удари по главата и почти
извика – Ясно!... На другия ден Гошко отиде при Мария и каза:
– Миче, виж какво, кажи ми кога няма да бъдеш на кино с
Тошко, за да те заведа на екскурзия.
– Още в петък! – плесна с ръце Мария.
Двамата отидоха на екскурзия. В планината Гошко запита Мария кога е свободна от Тошко, да я заведе още по-далеч с една палатка и изобщо не може ли тя през ваканцията да поскита с него
насам-натам, както подобава на сериозни хора, а не да киснат по
кината. Мария му отвърна, че е време да напуснат душното кино.
Сега двамата са на палатка.
– Това ли е историята? – запита Момчето с бледото лице.
– Да.
– Повече няма ли?
– Няма.
– Добре, но защо ми я разказахте?
– За да си извлечете поука.
– Не разбирам поуката...
– Ваша си работа.
– Извинете, но нищо не разбирам.
– Тъжните хора се досещат по-трудно... Хайде сега да послушаме нещо весело. Нямате ли друга музика освен Брамс?
– Имам цели пет ролки.
– Тогава пуснете първата.
Като послушаха малко весела музика, Момчето с бледото
лице повдигна внезапно глава и каза:
– Сетих се!...
– Беше крайно време – забеляза Лиско.
– Да, но нямам бензин да се върна.
– А примус имате ли?
– Имам.
– Налейте бензина от примуса в резервоара на колата. Ще ви
стигне до близката бензиностанция.
– Вие сте гениално лисиче!
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– Омръзна ми да слушам все това... Тръгвате ли?
– Не точно сега.
– А кога?
– След като видя делфините. Имаме среща на това място – отвърна Момчето с бледото лице.
– Какви делфини?
– Моите приятели. Наближава времето да се появят.
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В Е С Е Л И Т Е Ч Е Р Н И Т ОЧ К И
Малко преди да се появи вятърът, морето става синьо като
море. Искам да кажа, че придобива цвят, който не може да се опи
ше, и вие ще си го представите само ако сте го виждали по-рано
лично. Едно такова синьо, неповторимо, каквото няма дори по
крилете на пеперудата. То е по-тъмно от синия цвят на небето.
Синият цвят на небето е размесен с много въздух и кислород, те
го правят по-блед. На морския хоризонт си дават среща два сини
цвята, две сини платна, които не могат да ви предложат в никой
магазин на света. Хората правят опити да получат подобни бои в
текстилната индустрия, но напразно – остава само бледата имитация. Мнозина велики художници, преди да умрат, също са се
мъчили да получат тия цветове върху палитрите си, но отчаяно
са захвърляли четките и са заявявали: „За какъв дявол съм следвал разни академии, щом не мога да постигна двете сини петна
– едното отгоре, другото отдолу?“ Един особено велик художник,
след няколко подобни опита, поискал да се самоубие, попречили
му, тогава той зарязал изкуството и отишъл в манастир, което е
равносилно на самоубийство... Само децата понякога получават
тези цветове в блокчетата си, но те не съзнават какво са сторили
или пък няма кой да го оцени.
Та в такъв светлосин час на хоризонта се появяват веселите
черни точки.
Убийте ме, не мога да ви кажа как едни черни точки могат да
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бъдат весели, защото нищо черно не може да бъде весело, както
смятат хората, макар че моето мнение по този въпрос е особено.
Веселите черни точки отначало са едва забележими, но с приближаването си към брега нарастват и почват да скачат над водата.
Ето по какъв начин те се превръщат във весели черни и подскачащи точки, а още по-късно – в делфини. Делфините кръстосват
денонощно морето. Кръстосват на запад, кръстосват на изток,
кръстосват на север, кръстосват на юг... Те скитат и скитат, и скитат, и скитат... И търсят, и търсят, и търсят, и търсят – радост. А
като търсят, създават радост на тия, които ги наблюдават.
Лиско следеше с любопитство приближаващите се към брега
делфини; цялото стадо се разгъваше като ветрило, внезапно придобиваше клинообразна форма и накрая се източваше като стрела.
– Всеки ден! – заяви с гордост Момчето с бледото лице. –
Явяват се все по това време!... При мен!... Защото сме приятели...
Отпред е Водача... Виж какъв е голям и красив!... Забеляза ли как
се появяват делфините?
– Не – отвърна зашеметеният от изненада Лиско. – Как се
появяват?
– Също както се появява плачът.
– Не разбирам.
– Защо не разбираш?
– Никога не съм виждал делфини.
– За мен те са най-чудните същества на света! – Момчето с
бледото лице беше станало неузнаваемо: никаква тъга, никакъв
Брамс, нито следа от Изабел. – Боже мой, как ще се разделя с тях!...
Най-напред се приближи Водача и още в движение извика:
– Здравей, Бледо момче!...
– Здравей, Водачо!...
– Здравей!... – изкрещя след него някакво тънко гласче. Това
беше подскочилото малко делфинче.
– Здравей, Мони!... Днес подскочи повече от вчера.
– Нали?... Кое е това интересно нещо до теб?
– Това е Лиско.
– Аа, това ли е Лиско?
– Здравей, Мони! – извика Лиско и погледна Момчето с бледо191

то лице. – Кой е този Мони?
– Най-сладкото делфинче на света!
– Много е сладко – съгласи се лисичето.
– Водача е негов баща.
– Сега ми стана по-симпатично.
– То не свети със светлината на баща си – обади се Момчето с
бледото лице. – Мони е неповторим.
Стадото нахлу в заливчето и водата пред палатката закипя.
Всеки делфин каза поотделно „добър ден“ и Момчето с бледото
лице отговори на всички с „добър ден“, а Мони погали по гърба.
Но вниманието на гостите бе насочено към Лиско. Той се запозна
с тях, отговори на няколко въпроса и се държа много скромно,
просто не можа да се познае, не пророни нито една излишна дума.
Разговорът между Водача и Момчето с бледото лице протече така:
Водача: Момче, как прекара днешния ден?
Момчето: Къпах се и се запознах с новия си приятел.
Водача: Как е тъгата?
Момчето: Лекувам я.
Водача: Колко пъти помисли за Изабел?
Момчето: Днес тръгвам обратно за Париж.
Водача: Така ли? Защо?
Момчето: Лиско ме научи какво да правя.
Водача: Това е добре... Добре, че те е научил какво да правиш. Лошото е, че трябва да се разделим... Значи, тази е последната ни среща?
Момчето: Мъчно ми е, но...
Водача: Спокойно. Трябва да се разделим. Всеки има свой
път. Ти си парижанче, а ние сме делфини. Работата на парижаните е да си седят в Париж, а нашата работа е да кръстосваме морето. Няма цял живот да ни чакаш на този бряг, я... А щом духнат
студените ветрове, и тогава ли ще ни чакаш тук?
Момчето: Да ви кажа правата, така си мислех сутринта. Трудно ще се разделя с вас, но Лиско ми подсказа какво да правя с
Изабел, и ще си вървя. Животът ми без нея не струва пукната
пара... Какво става с кръвожадната Синя акула?
Водача: Днес не сме я срещали. Сребърния кефал ни осведоми, че вчера изяла един тюлен.
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Момчето: Големи грижи ви създава тази акула. Съжалявам, че
не можах да я срещна с харпуна си.
Водача: И да я срещнеш, трудно ще пробиеш дебелата ѝ кожа.
Тя по-лесно ще пробие твоята.
Момчето: Ще се борите ли с нея?
Водача: Трябва... Макар че още не знаем как. Вече дадохме
много жертви. Така не бива да продължава. И всичко – защото
има страшни зъби и напада неочаквано. Не можем да проумеем
кога се появява... Предупредихте ли Лиско да се пази?
– Да! – взе думата Лисичето. – Но не знам защо да се пазя,
като съм сухоземно животно.
– Имаш топла кръв – забеляза Водача. – Тя обича такава кръв.
Момчето с бледото лице си замина след един час. То наля бензина от примуса в колата, качи се и докато се отдалечаваше, непрекъснато махаше за сбогом. Делфините му отговаряха с опашки, Лиско вдигаше лапата си чак до оня момент, в който колата
изчезна по посока на Париж.
А сега какво да се прави? Просторите зовяха делфините.
Мони помоли баща си да го оставят едно денонощие с Лиско.
Водача се съгласи, но ги предупреди да не напускат Малкото
заливче на Момчето с бледото лице. Като всички деца Мони и
Лиско обещаха, без да се замислят. Водача поведе приятелите си
към хоризонта. От делфини те отново започнаха да се превръщат
в черни весели точки, после в още по-малки черни весели точки, накрая изчезнаха, стопиха се в ония сини цветове, за които
говорихме, дето не могат да бъдат получени нито в индустриалните предприятия, нито върху палитрата на художника, а само
децата понякога успяват да ги постигнат в блокчетата си, и то с
най-обикновени боички – сините цветове на небето и морето.
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ДОЛЧЕ ФАР НИЕНТЕ!
– И така – рече делфинчето Мони, – вече сме сами... Какво ще
правим?
– Ще плуваме.
– Можеш ли да плуваш?
– Да.
– Ами... можеш ли със затворени очи да виждаш слънцето?
– Мога... А ти можеш ли да си захапеш опашката?
– Ама ти не можеш да говориш човешки език, а пък ние, делфините, сме най-близки по мозъчните си гънки до човека. Някои
наши събратя от Калифорния говорят английски език.
– А ти виждал ли си жив холандец?
– Да, ама ти не си виждал потънал кораб.
– Пък ти не си спал в гнездото на орел.
– Аз изобщо никога не съм спал.
– Как да не си спал?
– Ами така... Рибите и морските бозайници не спят.
– Какво? – Лиско беше изумен. – Лъжеш!... А как си почиваш?
– Делфините никога не почиват. Денонощно плуват. Цял живот плуваме и подскачаме.
– Не вярвам.
– Хората и другите животни проспиват една трета от живота
си, а ние живеем непрекъснато, разбра ли?... В това отношение
стоим над човеците.
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Този странен факт развълнува лисичето. То си представи как
бащата на Мони, майка му и приятелите му плуват цял живот по
морето, докато умрат, без да затворят очи, без да си полегнат... Че
тогава те нямат и сънища!...
– Че тогава вие нямате и сънища! – удиви се Лиско. – Знаеш
ли какви хубави сънища има?
Делфинчето не знаеше. Лиско изпита внезапна тъга – Мони
няма да лети никога насън, никога няма да пълзи по въже до Луната или пък да се превръща в жирафа и с дългата си шия спокойно да достига крушите от най-високото дърво на Тихата гора.
В своите сънища Лиско посещаваше най-отдалечените места на
земята, омръзнеше ли му тя, тръгваше по Млечния път, отбиваше
се на някоя по-красива звезда и вършеше лудории, за които никой
не му се караше.
– Мони, знаеш ли, някой ден ще те науча да спиш. После ще те
науча да сънуваш. Уверявам те, че е лесно. Дори бебетата сънуват.
– С удоволствие ще взема няколко урока по сън – съгласи се
Мони. – Сега да поплуваме. Умориш ли се, ще те взема на гърба си.
Заливчето на Момчето с бледото лице надминаваше по красота Залива на Прочутия ленив рак. След няколко гмуркания Лиско
забеляза на дъното огромни подводни скали, пясъчни лабиринти,
зелени и кафяви водорасли. Слънцето проникваше през бистрата
вода чак до корените на цистозириите. По склоновете на скалистите хълмове зееха мълчаливи миди; най-лошо наказаните животни – да мълчат, закотвени на едно място. Има ли по-голямо
наказание от това да мълчиш и да стоиш цял живот на едно и
също място? По-нататък, по дъното тържествено шареха няколко
рапани.
Мони запозна новия си приятел с една от тях. Рапаната побърза да подчертае, че е дошла от Японските морета, че тук живее по
неволя, пренесена от странстващите кораби, по които от глупост
са били полепени някои от дедите ѝ.
– Япония! – побърза да избърбори лисичето. – Една страна, в която всичко е дребно на ръст – транзисторно. Радиоприемниците са вградени в пръстени. Понеже страната е
малка, а броят на хората се увеличава, японците са на път да
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измайсторят съвсем мънички, транзисторни човечета, които
да не заемат много място, лесно да се поберат в страната си
и да се изхранват леко.
– Забавни разсъждения – засмя се рапаната. – Интересно е да
се разговаря с вас. Приятно ми е, че се запознахме. Както виждате, аз се движа навсякъде с къщичката си и при опасност мога да
се скрия... Например, ако в момента се появи Синята акула, ще
изчезна. А какво ще правите вие?
– Стига! – намеси се Мони. – Оставете неприятните разговори!... Лиско, виждаш ли оная скала в морето?
– Виждам.
– Да отплуваме до нея.
Сбогуваха се с рапаната, Лиско не пропусна да ѝ каже, че му
прилича малко на Великия детектив, който също носи къщичката
си на гръб, и заплуваха. Още при първото задъхване лисичето
се качи върху гърба на Мони и пак се пусна във водата, отново
плуваше и отново се качваше да си почине, и отново плуваше.
Мони зорко обикаляше около него и невинаги успяваше да сдържи смеха си.
– Защо се смееш?
– Просто не разбирам как някои животни не могат да плуват
– обясни делфинчето.
– А ти можеш ли да вървиш по земята?
– Не.
– Пък аз мога да вървя по земята и да плувам... Ето, сега
съм в морето, а ти никога няма да ми дойдеш на гости в Тихата гора.
Лиско се изкачи на скалата и се отпусна под топлите лъчи на
слънцето. Мони остана във водата. Единствена главата му се подаваше навън. Иначе как ще разговарят, а?
– Долче фар ниенте! – протегна се Лиско.
– А?
– Нищо.
– Не е ли време да ти изпея една песничка?
– Отдавна стана време – съгласи се лисичето.
Делфинчето пое въздух и започна да пее една чудновата
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ПЕСЕН ЗА СТАРИЯ КАПИТАН

– Капитане, твойта шапка
падна в морската вода!...
– Пет пари не давам, юнга!
Туй за мен не е беда.
– Капитане, твоят кораб
е пробит на две места!...
– Пет пари не давам, юнга!
Туй за мен не е беда.
– Катастрофа, капитане!
Блъснала ни е скала.
– Пет пари не давам, юнга!
Пука ми... Не е беда.
– Капитане, капитане,
падна твоята лула!...
– Е, това е вече, юнга,
най-голямата беда.
Делфинчето пееше невероятно фалшиво и въпреки това на
Лиско не му се щеше да свърши, защото след това трябваше да
изкаже мнението си. Но лесно ли е да се изкаже едно мнение?
При това обстоятелство съществуваха три възможности:
1. Да заяви, че Мони пее много хубаво; така става между нови
приятели, така си го изисква и учтивостта.
2. Да каже истината; както не става никога между нови приятели, което се изключва и от елементарната учтивост.
3. Да смънка едно „хм“, което не означава нищо, но може да
значи нещо средно – полуодобрение.
– Ще кажеш ли нещо за изпълнението ми? – запита нетърпеливо делфинчето.
– Ужасно!
– Моля!
– Никога не съм чувал по-фалшиво пеене.
– Точно така!... Лиско, мога ли да ти кажа нещо важно?
– Разбира се.
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– Ти си истински приятел.
Лисичето се обърна по гръб, протегна се. Кожата му вече изсъхваше. По нея бе останала още малко влага, оная лека хладина,
която прави момента приятен. Заклати опашка и рече:
– Долче фар ниенте!...
– Какво значи това? – запита Мони повторно.
– Поговорка, която означава: „Ех, че е хубаво!“.
– Не е вярно – усмихна се делфинчето. – Това е латинска мъдрост, която казва: „Сладко е да не се върши нищо.“.
– Така де – смути се Лиско. – Изразих се в свободен превод.
– Ти си едно хитро лисиче – усмихна се пак делфинчето.
– А ти си първият, който ми го казва – смигна Лиско.

Гл а в а ш е с т н а д е с е т а

ГЛ А ГОА Б АЗУ Б А Д У З А
Много хора са ме питали вярно ли е, че съществува такова
име, и аз съм отговарял, че наистина съществува, макар че е
почти невъзможно да се запомни и изговори. Затова, който иска
да се обръща с малкото име към тази голяма медуза, трябва да
отдели известно време, да го заучи безпогрешно. Правени са
опити да се наложи съкратено име, глезено обръщение, но тогава медузата или не отговаря, или се сърди. Глагоабазубадуза
много прилича на името си – разпростряна, разлята на шир и
длъж, не можеш да откриеш къде е началото ѝ, къде е краят ѝ.
Нито пък да определиш цвета ѝ. Особено е невъзможно да определиш нейния цвят. Правени са опити, разбира се, но безуспешни. Глагоабазубадуза съчетава всичките цветове на дъгата,
производните им и комбинациите им, като се започне с бялото и
се завърши с черното, но между тях се изреждат най-вълшебните тонове на жълтото, розовото, синьото и червеното, украсени
с точки и чертички. Този подвижен панаир плува по морето с
плавните движения на ресните си и с грациозното поклащане
на чадъра си. Къде плува, защо плува? – никой не знае. Можеш
да я срещнеш навсякъде, да се полюбуваш на цветовете ѝ. Глагоабазубадуза не се движи сама. Около нея се носят стотици
по-дребни медузи, специално подбрани, от пъстри по-пъстри,
цяло съзвездие, което тече по водите – мълчаливо, бавно, сякаш
времето няма никакво значение.
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На Лиско тя бе представена като императрица на медузите.
– Императрице Глагоабазубадуза – обърна се към нея делфинчето, – можете ли да ни осведомите колко са вашите поданици?
– Три милиарда и сто – отвърна царицата. – Почти колкото
цялото човечество.
– Три милиарда само в това море, нали?
– Да... И сто.
– Извинете – и сто.
– Защото често правят грешки. Искат да ни омаловажат.
– Медузите не мислят за нищо – продължи да обяснява делфинчето. – Нито за храна, нито за въздух. Нямат и неприятели.
Никой не ги мрази, никой не ги обича. Между тях не съществуват
въпроси за разрешаване, просто живеят... Студена ли е водата, топла ли е, вали ли, не вали ли – няма значение. Какво е скръб, какво
е радост – не знаят и не искат да знаят. Само Глагоабазубадуза
може да се обиди, ако произнесеш неправилно името ѝ... Медузите се носят по течението, вълните ги тласкат по всички посоки,
ако ги разрежеш, не усещат болка, не знаят какво е и удоволствие.
– Това е страшно! – поклати глава лисичето. – Най-страшното
от страшните съществувания.
– Казахте ли нещо? – запита Глагоабазубадуза.
– Казах, че сте очарователна и притежавате вълнуващо име.
– Кой е този симпатичен господин? – обърна се царицата на
медузите към делфинчето.
– Това е моят приятел Лиско.
– Приятно е да се разговаря с него... Компанията на изисканите кавалери ми е била винаги приятна. Поздравете го от мое
име и му направете достояние, че ще се радвам, ако пътищата ни
се кръстосат повторно. Тогава ще си поговорим по-обстойно за
също такива умни неща.
– Ще предам поздравите ви и ще му направя достояние вашите думи – поклони се Мони. – Накъде сте тръгнали?
– Където ни изтласка това приятно течение, Мони. Желая ви
хубави неща... Поздравете родителите си.
Лиско се поклони на свой ред мълчаливо и проследи как императрицата се отдели от близостта на скалата. Заобиколена от
200

поданиците си, тя се разля като разноцветен сироп по водата.
Сред стадото на медузите цареше мълчание.
– Другите не говорят ли? – заинтересува се той.
– Само царицата може да говори – каза делфинчето. – Поданиците ѝ мълчат и слушат, вървят след нея.
– Ужасно!... Най-страшното зрелище, което съм виждал.
– Направи ми впечатление твоята учтивост към нея.
– Не знам – отвърна Лиско. – Не знам защо. Нещо ми подсказва, че с нея мога да бъда само учтив. Може би от съжаление.
– Медузите не са нещастни – рече делфинчето.
– Но не са и щастливи.
– Е, да.
– Нито пък изпитват каквото и да е друго чувство.
– Нито глад, нито студ, нито болка – потвърди отново делфинчето. – Просто стоят във водата и често пъти не можеш да ги
различиш от нея.
– Чудно! – продължаваше да скърби Лиско. – Тези безлични
същества не познават щастието да се усмихваш, потребността да
пролееш сълза и удоволствието да вършиш нещо... Нали?
– Точно тъй... Не познават тия неща.
– Защо живеят тогава?
– Мислил съм по този въпрос... Струва ми се, че тъй като на
света трябва да има всичко, има ги и тях.
– Но защо?...
– Понякога си мисля, че медузите съществуват като пример
– предположи Мони. – Да бъдат сочени като пример... За нищо
друго.
– Убедителен отговор – сякаш се съгласи Лиско. – Бедните
същества!...
После се гмурна след приятеля си. Вече чувстваше по-голяма
увереност сред водата, махаше по-леко крачката си, спокойно потапяше глава и използаше опашката си като кормило. Делфинчето Мони подскачаше напред. При всеки скок от гладкото му тяло
се изцеждаха бисерни капки.
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ПАК ЛИ БЕ, ЛИСКО!?
Навътре в морето брегът изглежда като кафява връвчица и ти
се струва, че може би съществува, може би не, добиваш чувството
за пълно откъсване от света. Тук е много тихо, особено ако няма
вятър и чайки. В подобни часове на спокойствие можеш да...
– Ха-ха! – извика Синята акула, която всъщност бе тъмносиня.
Непочистените ѝ след сутрешната закуска зъби блеснаха с
жълтеникав оттенък.
– На гърба ми! – извика Мони.
Според лисичето всичко беше безполезно, но трябваше да се
направи нещо и се остави да го поемат.
– Ха-ха! – засмя се Синята акула и зъбите ѝ изтракаха.
Мони удари с опашка водата и понесе приятеля си напред.
– Ха-ха-ха! – продължаваше да се смее акулата или, по-точно,
тя си мислеше, че се смее.
Никой не е успял да опише смеха на акулата. Този, който е
имал щастието да го чуе, е нямал възможност да го опише, понеже в стомаха на това чудовище е тясно, липсва перо и хартия и
най-важното – чувства се недостиг на светлина.
– Дръж се здраво! – пищеше отдолу Мони.
Делфинчето пореше водата; зад опашката му пропукваха меки
виолетови мехури. Тялото на лисичето тръпнеше. Лиско знаеше,
че текат последните секунди от неговия живот. Дори не мислеше да поглежда назад. От време на време зъбите на преследвача
202

хлопваха като врата на затварящ се шкаф.
– Безсмислено е – прошепна той в ухото на делфинчето. –
Спасявай се поне ти.
– Дръж се! – настоя Мони.
– Нямам за какво да се държа.
– Притисни ме с краката си!
– Краката ми треперят.
– Захапи кожата ми!
– Челюстите ми треперят.
– Захапи ме, ти казвам!
– Ще те заболи.
– Глупости!... Знаеш ли как боли от зъбите на акулата?
Щом чу това, Лиско се разтрепера съвсем и се отпусна, но
все пак успя да се съвземе. По едно време изпита чувството, че
някой гали опашката му. Кой можеше да бъде този някой?... Ако
някой гали опашката ми – рече си лисичето, – този някой може да
бъде само Синята акула, защото освен нея зад нас няма друг... Но
какъв смисъл има преследвачът да гали опашката му? Никакъв.
Следователно Синята акула не гали опашката му със сламка, а я
опипва с уста, да разбере как е на вкус... Лиско побърза да прибере опашката си и отново изтракаха ония, жълтеникавите зъби.
На това място палавникът не издържа, разтрепера се повече, отколкото трябва, после се отпусна, всичко му стана безразлично...
и тупна във водата. Жълтеникавите зъби щракнаха. Лиско усети,
че нещо стисна гърба му.
Наоколо се простираше все това спокойно море, а горе блестеше слънчевото небе – навсякъде тишина, пълно безразличие
от страна на природата; никой не ще да знае, че акулата стиска
кожата на гърба ти и те носи, за да обядва или вечеря с теб.
„Закусила е – мислеше си Лиско. – Остава ми да разбера сега
за какво ще ѝ послужа – за обяд или вечеря... Де да знам колко
пъти на ден ядат акулите... Навярно някъде пише нещо по този
въпрос, но къде?... Подобна литература не ми е попадала.“
Тя го носеше внимателно, едва усещаше зъбите ѝ по гърба си.
„В най-лошия случай ще живея до обед – гадаеше лисичето, –
пък, ако имам късмет, ще видя и залеза на слънцето.“
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Ненадейно устата ѝ се отвори и Лиско се почувства свободен.
Да, никой не го държеше и можеше да си плува сам.
– Качи се на гърба ми! – заповяда хищникът. – Ще те отнеса
на една скала сред морето.
– Ей сега – отвърна жертвата.
Гърбът на акулата беше по-широк и далеч по-разкошен от
малкото гръбче на делфинчето. По такъв гръб можеш дори да
се разхождаш – гръб автобус; нещо като тераса с изложение към
всички посоки на света. Чудовището го носеше спокойно напред.
Навлизаха още по-навътре в морето, вече не се виждаше брегът.
Жертвата се оглеждаше дали ще зърне някъде делфинчето? От
Мони нямаше и следа. Какво е станало? Къде е изчезнало?
Синята акула мълчаливо цепеше водата. Нима акулите са толкова мълчаливи? Или пък само ТАЗИ е такава? Какво ще стане,
ако я заговоря? Лиско си спомни колко приятно се разговаряха с
орела Каменар, когато оня го носеше във въздуха.
– Вие сте Синята акула, нали? – запита наивно лисичето.
– Да. Какво желаете?
– Не желая нищо. ВИЕ желаете нещо от мен.
– И ще го получа – рече Синята акула. – Ще ви изям, и то
доста сладко.
– Не ми се вярва – отвърна Лиско.
– Какво? Не вярвате ли?
– Не.
– За пръв път срещам такава нахална жертва. И защо не вярвате?
– Защото и други са ме яли и, както виждате, пак съм си жив...
И тогава ме отнасяха на някаква скала, и тогава ме грабнаха внезапно... Да ви кажа, омръзна ми да ме отвличат и разнасят насам-натам. Става банално... Слушайте бе, вие, злодейците и похитителите, вечно ли ще се повтаряте?
– Не знам за какво намеквате, знам само, че отдавна не съм
хапвала топло сухоземно месо.
– А не ви ли омръзна да бъдете злодеец?
– Такъв съм си, такъв ще си умра.
– И злодейците няма да свършат. Винаги ще се намери някой
да безпокои живота: бил той орел във въздуха или акула в морето.
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Дявол знае какви ги има още... Знаете ли колко щастливо си плувахме с новия ми приятел Мони? Откъде се взехте да развалите
хубавата ни игра?
– Устато животно сте вие – рече акулата. – Не ви липсва и
самочувствие.
– Делфините разправят, че никой не ви е канил в това море.
Имате си цели океани. Какво търсите тук?
– А вие допущате ли, че съм тук по своя собствена воля?
– Разбира се, че допущам. Кой може да ви натика в това малко
море? Кой е по-силен от вас?
– Човекът.
– Хайдеее!... Стига!... Всеки се извинява с човека.
– Слушайте какво ви казвам – настоя Синята акула.
– Да не искате да кажете, че човекът ви е грабнал и ви е докарал тук?
– Това исках да ви кажа.
– Приказки!
– Моят случай звучи наистина като приказка. Докато плуваме, ще ви я разкажа.
ИСТОРИЯТА НА СИНЯТА АКУЛА

разказана от самата нея.
Сега съм на седемнайсет години. Когато се родих, бях симпатично акулче, което започна да заяква още от първите месеци и
да се отличава с дързостта си.
– Ще станеш превъзходна акула! – рече веднъж баща ми. –
След две-три години пред твоята кръвожадност ще трепери целият Тихи океан.
– А Шумният? – запитах аз.
– За такъв океан не съм чувал – засмя се баща ми. – Ние сме
родени в Тихия океан, най-големия на света, затова го наричат и
Велик. Гордей се, че именно той е твоя родина.
Наистина се гордеех с родината си. Минаха три години. Заякнах, добих сръчност, за дръзките ми нападения започнаха да
говорят със страхопочитание. Челюстите ми се превърнаха в стомана, перките ми станаха гъвкави, а на четиригодишна възраст
ме признаха за абсолютен шампион по бързо плуване. С наедря205

ването си започнах да получавам синкав оттенък и ме кръстиха
Синята акула. Под това име бях известна не само сред обитателите на океана, но и сред моряците. Чувах ги как се провикват:
– Слушай бе, Джим, това не е ли Синята акула?
– Май че е тя.
– Сигурен съм, че е тя.
– Може би е тя.
– Обзалагам се на бутилка уиски, че е същата. Ти обзалагаш ли се?
– Не, защото наистина прилича на нея.
– Не може да бъде – намеси се трети моряк. – Вчера видях Синята акула, не можем да я видим и днес по простата причина, че
нашият кораб е най-бързоходният в света и никоя акула не може
да върви с него.
Първият моряк и третият моряк се обзаложиха на бутилка
уиски, повикаха капитана и го запитаха дали това е Синята акула, а той изненадано рече: „Кълна се в бенката на носа си, че е
самата тя!“
Морякът спечели бутилка уиски, а от разговора разбрах, че аз
съм по-бързоходна и от най-бързоходния кораб в света. Това ме
накара да се възгордея и да се прехвърля в Атлантическия океан;
той е по-малък от Тихия, но по него се кръстосват най-важните
параходни линии. И така, аз се прилепих към един луксозен кораб, започнах редовно да си плувам зад него от Америка до Европа и обратно. Разглезените богаташи, особено жените им, ми
подхвърляха сладки неща за ядене и много деликатеси. Трябва
да се знае, че акулите се бият за подобни кораби. Тази, която е
най-силна, изгонва другата и се прилепва за кораба, докато бъде
изместена от друга, по-силна... Посрещах плячката си високо
във въздуха, извършвах огромни скокове, като се стараех да постигам съответната красота и грация. Пътниците се любуваха на
ловкостта ми, правеха ми снимки и ме филмираха. Щастливо си
живеех тогава до оня ден, в който срещнах баща си.
Случи се някъде към Бермудските острови. Татко ме погледна
намръщено и го попитах:
– Какво търсиш тук? Нали никога нямаше да напускаш
Тихия океан?
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– Дойдох специално за теб – отвърна все тъй намръщено баща ми.
– Така ли?
– Научих, че се влачиш позорно след корабите и чакаш да ти
подхвърлят трохи... Вярно ли е?
– Вярно е, татко – казах аз, – но знаеш ли колко са сладки тези трохи? Освен това, снимат ме на филми. Вече ме познават в целия свят.
– Но не затова те родихме и отгледахме, Синя акуло! – процеди иронично баща ми. – Не искаме синче просяк. Веднага напусни корабите и ела в родния океан!...
Не ми се щеше да се върна, добре ми беше с корабите и рекох:
– Какво ще стане, ако не се подчиня?
– Лично аз няма да ти причиня нищо, но лекият и скучен живот, който водиш, ще ти отмъсти жестоко. Филмовата кариера
няма да те отведе далеч... Вече не си Синята акула от миналото,
мускулите ти са омекнали и ако се наложи по-тежко изпитание –
загубен си, синко.
– Свободен си, татко! – отвърнах аз. – Нямаме какво да говорим повече. Оставам си тук.
Баща ми се обърна и си отиде без сбогом. И само няколко дни
след това се убедих в правотата на неговите думи.
Една сутрин до моя кораб се появи Иглата – самонадеяна и
също така бързоходна акула. Заявих ѝ да се маха, докато е време,
понеже параходът е мой, но тя ми се изсмя. В същия миг някаква дама от палубата хвърли един бифтек – любимата ми закуска.
Имай предвид, че корабните готвачи са прочути с майсторството
си. Полетяхме едновременно към плячката. Случайно имах известна преднина, но Иглата се оказа по-бърза и налапа бифтека.
Това ме учуди. До този момент минавах за най-бързата акула в
света. Разбира се, не можех да оставя постъпката на Иглата безнаказана. Спуснах се към нея. Започнахме бой на живот и смърт.
Ако не искаше да умре, едната от нас трябваше да напусне кърмата
на кораба, от който валят закуски и се насочват филмови камери.
Защракаха челюсти, зъбите ни проблясваха, готови да се впият,
където трябва. След половин час отстъпих. Оттеглих се, напуснах
бифтечния рай, защото все още ми се живееше, а развоят на битката показа, че ако не побягна, ще ми прегризат гърлото.
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Дълго кръстосвах Атлантическия океан с кървящи рани.
Плувах бавно и чаках да се оправя. Отбягвах срещи с опасни
себеподобни, заобикалях дори делфините. Налапвах случайно
изпречили се на пътя ми рибки, но повечето гладувах и чаках
да зараснат раните. Когато оздравях, реших да се върна към
стария начин на живот – далеч от корабите и камерите, готова
да извоювам храната си с бой. Минаваха месеци, силите ми
се възстановяваха, мускулите ми закрепваха и след още две
години успях да възвърна авторитета си. Величието ми изгря
за втори път, за мен се заговори отново. Печелех битка след
битка, наложих се и като шампион по бързина – беше време
да поема към родния океан, да срещна баща си, да му разкажа
патилата си и да поискам прошка.
Само едно нещо ме спираше. Исках да срещна повторно Иглата. Заради тази тъпа амбиция сега, вместо в Тихия океан, живея в
Черно море, което е тясно за мен; засилиш се и току-виж – озовал
си се на другия му бряг.
Реших да издебна Иглата и зашарих по пътя на кораба ѝ. Най-после той се появи и чух гласа на третия капитан, който извика:
– Синята акула отново зад борда!
Ах, каква гордост изпитах тогава!... Екипажът, който ме познаваше, започна да ми маха с ръце и се почувствах поласкана.
– Сега да видим какво ще стане! – извика вторият механик.
– Къде ли е Иглата? – заинтересуваха се матросите. Вдигна се
голям шум, десният борд се напълни с хора, запяха камери, прозвучаха покани за обзалагания. Всичко туй ме трогна. Но къде е
Иглата?... Ето я Иглата!... До мен. В този момент хвърлиха и бифтека. Полетях като вятър, скочих по всички правила и го улових
във въздуха. Вкусът му беше чудесен, но леко изменен, изглежда,
бяха сменили готвача.
Иглата се помъчи да се гмурне под мен, търсеше най-нежната
ми част – корема, – но аз се извърнах по гръб. Челюстта ѝ щракна, зъбите ѝ се плъзнаха по гръбната ми перка. Сега беше мой
ред. Преди всичко я зашеметих с бързи маневри нагоре-надолу
и щом видях разголения ѝ корем, захапах го и вдигнах тялото ѝ
над водата. До слуха ми долитаха насърчителните викове и ръко208

плясканията на публиката. Яростно подхвърлих Иглата нагоре,
посрещнах я и я захапах под челюстта.
Цял ден ядох, подбирах най-крехките меса от тялото на врага
си и щом останаха само трудносмилаемите части, го напуснах.
Оставих остатъците му да се мятат към дъното, да го глождят
рибките. Не бях очаквал такава победа. Отдадена на лек и неподвижен живот, Иглата бе загубила силите си.
Нанесъл жестокото си отмъщение, отправих се към родния
океан. Плувах спокойно, чувствах се безспорен господар на моретата. По пътя си чувах гласове: „Синята идва, пазете се!“...
Славата ми кръстосваше пространствата.
На третия ден от моя триумф към мен се приближи нищо
и никакво корабче – дървено, незначително. Един от моряците
хвърли уж нехайно някакъв къс месо. Глътнах го моментално.
И от тоя миг вече не помня и не зная какво е станало с мен.
Когато отново усетих, че живея, разбрах, че плувам в Черно море,
където съм единствената кръвожадна акула, нямам противник и
храната просто се тика в устата ми.
– Ха-ха! – извика внезапно Синята акула, която всъщност
беше тъмносиня. – Моето смешно островче!... Пристигнахме!...
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ДИСКУСИЯ
Нейното смешно островче беше наистина смешно – една проядена от вълните скала, едва подадена от морето; при вълнение тя
сигурно изчезва и на нейно място остава само пяна.
– Кога смятате да ме изядете? – запита Лиско, след като акулата го постави на камъка.
– Защо се интересуваш?
– Тук ми е неудобно. Добре е да свършим тая работа веднага.
Знаете ли как боцка по петите?
– Не мога да те изям по-рано от 23 юли – отвърна Синята акула.
– Така ли? Защо?
– Тогава е рожденият ми ден. Навършвам седемнайсет години
и искам да го празнувам пищно, със сухоземна жертва.
– И заради вашите прищевки трябва да чакам цели три дни?
– Налага се.
– Това няма да стане. Или ще ме ядете веднага, или...
– Какво или?
– Или няма да ме изядете изобщо.
– Според теб как мислиш, че ще стане тая работа?
– Ще видите... И други са отлагали вечерята и... останах жив.
– Не те разбирам.
– Нещо ми подсказва, че ако не ме излапате веднага, не ви
гарантирам приятен рожден ден.
– Не можеш да избягаш – рече Синята акула. – Постоянно ще
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се навъртам край скалата. Ще се храня с дребни рибки до 23 юли
вечерта. След тази дата скалата ще престане да ви боцка...
– Говорите ми ту на ВИ, ту на ТИ... Що за възпитание?... Малък съм и най-добре ще е, ако ми говорите само на ТИ.
– Съгласна съм.
– И все пак нещо ми подсказва, че няма да ме изядете.
– Слушай! – нервира се Синята акула. – Никой не може да ти
помогне. Всички делфини са безсилни срещу мен. Разбра ли?
– Добре де – разбрах.
– Казвам ти, да го знаеш. Живей си спокойно до 23 юли. Тогава, привечер, ще те чукна с опашката си, ще те сваля във водата
и ще те изям.
– Добре де – разбрах.
– Стига с това „разбрах“!
– Добре де – какво да правя?
– Ще мълчиш!
– И ще чакам вашия кеф, така ли?
– Така!
– Ще имате да вземате... Или яжте, или се пръждосвайте!
– Слушай, келеш, на кого държиш такъв тон?... Забрави ли, че
пред теб е Синята акула?
– Това го разбрахме вече.
– Млъкни!... Ще изляза от кожата си!... В края на краищата, и
аз имам нерви!...
– Нищо нямате. Злодеите нямате нито сърце, нито нерви...
Просто не разбирам защо светът не се съюзи срещу вас, да ви
премахне, та да си заживеем както трябва.
– Кои сте вие и как мислите да живеете?
– Ние сме добрите животни, на никого не мислим зло и мечтаем да живеем в непрекъсната радост. Искаме да си играем, а не
да ни отвличат и лапат по разни рождени дати!... Не съм се раждал да ви ставам вечеря! Татко и мама имат някакви намерения
спрямо мен.
– Знаеш ли колко ме интересува?
– Някой ден ще ви заинтересува и ще ви стане тясно... Ама
хаа!... Омръзнахте ни, разберете!
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– Ха-ха-ха!
– Защо се смеете?
– Ако научат в океана, че едно хлапе ми държи подобен език!...
Няма да повярват. Затова се смея. Ще пукна от смях.
– Няма да пукнете от смях, а от злоба.
– Ха-ха-ха!
И не мислете, че като сте прочута, ще се отървете без наказание. Много авторитети си отидоха безследно.
– Ха-ха-ха!
– Смеете се доста неестествено.
– Млъкни! – изрева Синята акула.
– А вие не ме дразнете – отвърна уплашено Лиско.
– Млъкни, ти казах!
– Докога да мълча?
– До 23 юли.
– Да ти пикая на датата и на рождения ден!
– Какво?
– Такова!... Такива като вас се раждат, за да умират хиляди
други.
– Млъкни, ти казвам!
Акулата удари с опашка морето и вдигна пяна.
– Сега сте наистина синя – засмя се Лиско. – Посиняхте от яд.
И всичко заради туй, че не ме е страх да умра. Ако се плашех от
смъртта, щяхте да бъдете властна, а ето че силата ви не важи. Вие
и подобните на вас сте силни пред страхливите. На това държат
славата си потисниците.
– Моля те!... Млъкни! – викна за не знам кой път акулата и
заплака.
Обреченото на изяждане лисиче с удоволствие видя как от
очите на Синята акула бликнаха сълзи. Злодеецът ревеше и огласяше простора със звуци, които никой никога не е чувал и описвал. Дългото му тяло се гърчеше и мяташе вълни върху скалата.
Пленникът чувстваше водата, тя го плискаше по крачетата, но
сега му правеше впечатление само сърцераздирателният плач
на страшилището. Лиско си представи как това жалко в момента същество се впуща в кръвожадни набези към беззащитните,
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как ръфа телата им, опиянено от кръвта, и това в продължение
на седемнайсет години. Хиляди живи и симпатични същества са
умирали между зъбите на Синята акула, уплашени предварително при появяването ѝ, защото от години са слушали страшните
предания за непобедимостта ѝ.
– Успокойте се – рече Лиско. – Все пак нищо особено не се е
случило. Пошегувах се. Ето, продължавам да си бъда ваш пленник
и ще ме изядете, когато ви скимне. Двамата с вас ще отпразнуваме
рождения ви ден. Първо ще ви честитя, а после ще ме глътнете.
– Знам, че е тъй – хлипаше злодеецът, – и все пак злоупотребихте с доверието ми. Постъпихте несправедливо с една бедна
акула, която в момента няма възможност да ви изяде. За пръв път
се чувствам безсилна и подиграна.
– Няма вече – обеща Лиско. – Влизам в положението ви. Съзнавам грешката си. Не беше джентълменско от моя страна...
– Благодаря ти – рече Синята акула.
Тя изплакна лицето си и сякаш се успокои.
– И все пак – въздъхна лисичето, – макар че сте синя, вие сте
доста глупава акула.
– Защо мислите така?
– Какво толкоз държите за рождения си ден?
– Как така? – изненада се акулата. – Че това е моят рожден
ден! Тогава за пръв път видях света. Празнувам го всяка година.
– Черен ден за останалите – рече Лиско, – но карай да върви.
– Моля, да не почваме пак.
– Гладен съм – заяви Лиско. – Знаете ли колко съм гладен?
– Гладен? – учуди се злодеецът.
– Гладен съм. Само вие не ядете, я!
– Трябва да ти е безразлично дали си гладен, или не. И без
това след три дни ще умреш.
– Омръзнало ми е да умирам и да ми дават срокове. Орелът
Каменар пееше същата песен.
– Мога да ти наловя няколко рибки – предложи акулата.
– Не ям неща, които живеят и дишат. Нуждая се от растителност.
– Да ви наскубя водорасли? Напоследък усилено се говори за
хранителните им качества.
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– А вие защо не ги ядете?
– Защото съм акула.
– Време е и акулите да преминете на водорасли. Така ще се
оправи светът.
– На мен не ми е удобно да се оправи светът.
– С вас не може да се спори... Наберете ми водорасли, че ще
пукна от глад. Дошъл съм да ме ядете, а не да гладувам.
– Извинявай, но така се случи... Сега ще ти набера най-крехките водорасли – витаминозни и пълни с фосфор. От това ще
станеш силен и жизнерадостен.
Акулата се гмурна по склона на скалата, обрасъл с морски
треви. Скоро се появи на повърхността и изсипа пред лисичето
цял куп от най-различни видове. Лиско си избра най-вкусните и
започна да яде с апетит. Синята акула извърна очи с отвращение.
– Защо ти и подобните на теб ядете трева? – запита най-после тя.
– За да не се ядем помежду си, така решихме в Тихата гора –
отвърна Лиско.
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А В И Е К А К В О С И П О М И СЛ И Х Т Е
ЗА ДЕЛФИНЧЕТО
Мони почувства, че товарът от гърба му се смъкна, но не извика. Той знаеше какво се е случило: Лиско бе паднал в морето.
Или пък това бе най-вероятното – Лиско се е отпуснал нарочно,
защото знаеше, че нищо не може да го спаси.
След падането на Лиско делфинчето се бутна под водата и
зачака решителния момент; чудовището да глътне жертвата си.
Тогава Мони можеше да го захапе по корема. Не искаше да се
предадат без борба и през ум не му минаваше да бяга – ако ще се
мре, да умрат заедно.
Съществуваше и друга възможност, която Мони по-късно нарече „невъзможната възможност“. Тя е интересна като хрумване
и трябва да се скицира:
1. Да се издебне секундата и
2. когато Лиско влезе в глътката на акулата,
3. Мони да я захапе за корема
а) колкото може по-неочаквано и
б) колкото може по-силно:
4. да я стресне,
5. да я задави,
6. акулата да изплюе Лиско,
7. но от задавянето да ѝ се пукне сърцето
8. (така нареченият инфаркт).
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Но акулата не глътна Лиско, а го метна на гърба си, после
най-неочаквано между нападателя и жертвата се поведе разговор
за какво ли не, дори за някакъв рожден ден.
Делфинчето плуваше незабелязано до тях и подслуша всичко.
Особено ясно чу дискусията на скалата. Тук му станаха ясни няколко важни житейски неща:
1. Винаги имаш възможност да се държиш достойно, ако презреш смъртта.
2. Физическата сила не е решаваща.
3. Не вярвай на прехвалени авторитети. В даден момент могат
да зареват на глас.
4. Най-важното (не във връзка с горните мисли): Лиско няма
да бъде изяден в следващите три дни.
Мони напусна скалата и се понесе по морето. Но накъде?
Къде ще намери делфините, за да им разкаже всичко?... Три
дни!... Какво ли можеха да предприемат за три дни?... Триста
години не са достатъчни да се победи една акула! И все пак –
цели три дни.
Делфинчето подскачаше над водата и надаваше призивните
си звуци. Някъде в морето скиташе стадото, но иди го намери...
Вместо делфините на пътя му се изпречи Сребърния кефал.
За всеки случай Мони му разказа всичко. Сребърния кефал трябваше да разкаже това на други – за късо време да се разгласи по
цялото море, че на скалата стърчи пленник, който ще бъде изяден
на един рожден ден вместо торта.
– Учудва ме склонността на Синята акула към сантименталност – забеляза Сребърния кефал. – Чак пък такова зачитане на
рождения ден!...
– За чудене е – потвърди Мони. – Но това ще ни даде възможност да сторим нещо.
– Едва ли – продума сякаш на себе си Сребърния кефал. –
Според мен Лиско е обречен.
– Което значи, че съм обречен и аз – добави решително Мони.
– Защо и ти?
– Не ще оставя приятеля си да загине сам. Синята акула ще
бъде ухапана от мен на рождения си ден.
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– И какво от това?
– Нищо... Злосторниците трябва да знаят, че започваме да хапем.
– Добре казано – усмихна се Сребърния кефал, – но жертвите
трябва да се пестят. Баща ти и майка ти няма да те прежалят лесно.
– Аз съм виновен за станалото. Аз го увлякох в морето.
– Успокой се, Мони – поклати глава Сребърния кефал. – Когато
две деца искат да поиграят, нищо не може да ги спре. Особено ако
са се сприятелили отскоро... Най-важното сега е да намерим делфините. – Той подаде глава над водата и се огледа. – За пръв път морето ми се вижда голямо... Нямате ли определено място за срещи?
– В Залива на Момчето с бледото лице. Утре.
– Това е добре. За всеки случай аз тръгвам насам, а ти – натам.
Ще търсим до припадък, а утре – среща при Залива на Момчето
с бледото лице. Ясно ли е?
– Напълно.
Когато се раздели с добрия Сребърен кефал, делфинчето се
почувства самотно. Над празното море падаше здрач – най-големият враг на самотниците.
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Гл а в а д в а д е с е т а

П О С И Н И Т Е П Ъ Т Е К И Н А С В Е ТА
Червената светлина на зората обагри делфините и когато
заподскачаха към слънцето, от морето сякаш изригваха късове злато. Морето изстрелваше златни торпили към слънцето
и поздравяваше раждането на деня. Делфините вярваха, че
всеки ден идва да донесе нови радости на живите същества.
Предстояха им нови странствания, ново опиянение от синевата. Очакваха ония сладки мигове, в които се раждат песните и
поривът към красотата – да те пробожда тръпка от това, което
най-умните животни – хората – наричат изкуство. Делфините
усещаха, че им трябва още малко да настигнат човека, но туй
малко все им липсваше. Лишени от него, те все пак чувстваха
красотата, оценяваха доброто и му служеха, ала онова липсващо нещо им пречеше да настигнат човека в полета му към
строеж, създаване на удобства и водене на войни. Делфините
все още смятаха, че човеците водят войни заради удоволствието, което получават от тях. Много неща знаеха делфините, но
и много не знаеха. Те не знаеха, че са се издигнали на един стадий, който им осигурява вечно опиянение и радост, че онова
липсващо нещо не им е нужно, че могат да минат без строежи
и че войната хич не им трябва.
Водача съзерцаваше игрите на своето ято и тръпнеше от доволство. Какъв водач е той? Той е само ТОЗИ, който върви пред
тях. Един ориентир. Наблюдаваше скоковете на Ловкия и одобря218

ваше стила му да се изхвърля над повърхността. Талант!... Ето
го сега, врязан в слънчевия кръг, и пада от него още по-златен, и
пръските около него са златни. Вдясно е Мечтателя. Той не владее скоковете добре, загубил е доста от пъргавината си, все още
лекува сърдечната си рана. Вече не е тайна и може да се разкаже.
Може да послужи и за поука.
Читателю, позволи ми да се намеся и аз, да разкажа случая с
Мечтателя. И така:
И С Т О Р И Я ТА Н А М Е Ч ТАТ Е Л Я ,
разказана от автора.
Делфините прекосяваха залива. Падаше нощ и бързаха да се
озоват в открито море. В привечерния час на затишие се сменяха
ветровете – заспиваше вятърът от морето и се събуждаше вятърът от сушата. Когато се сменят ветровете, обикновено се случват невероятните неща. Тогава се появяват и чудесата. Вятърът
откъм сушата олюля листата на смокините и се хлъзна по водата.
Именно той донесе музиката.
Тоновете бяха верни и сигурни. Прииждаха от пясъчната ивица на залива и разтворени в здрача, превърнаха всичко в смесица
от тъга, копнеж и радост. Водача спря и погледна към брега. Цялото стадо притихна. Нататък не се виждаше нищо. В дъното на
залива, където свършваше пясъчната подкова, извираше необяснимо зеленикаво сияние. Делфините се подчиниха на музиката
и се отправиха към сиянието. Колкото повече се приближаваха,
толкова по-добре се долавяше мелодията. Животните се заслушаха. Тъмнината се сгъсти и сиянието се засили, но не съвсем; то
винаги си оставаше тънко и тайнствено, такова, каквото най-много подхожда на музиката. Минутите се нижеха спокойно. Кротко
лежаха във водата делфините, унесени от магията на тоновете.
Минаваха часове, музиката секна изведнъж, а малко след това
угасна и светлината.
– Хайде – рече Водача. – Няма вече музика.
– Няма вече! – въздъхна разочаровано някой.
Делфините се оттеглиха. Никой от тях не забеляза, че един от
стадото липсва. Те тогава не познаваха Летящия добре – по-късно
го прекръстиха на Мечтателя – и не можаха да предвидят събитията.
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Мечтателя остана цяла нощ в заливчето. На сутринта плажчето се напълни с хора и той се оттегли навътре, но не от страх,
а просто да не наруши някакъв ред. Чакаше търпеливо здрача
и вятъра от сушата. Привечер бризът отново му донесе музиката. Самотният делфин послуша неподвижно около час и когато
опиянението му се примеси с любопитство, той се приближи
още към пясъка. Тук морето беше плитко. Почувствал дъното под
себе си, Мечтателя започна да търси дълбочина, която да го изведе още към сушата. Наистина от това място музиката се чуваше
по-добре, сиянието блестеше по-силно, а какво ли щеше да се
разкрие при самия бряг?
Изведнъж делфинът усети, че не е сам. Извърна се и видя
разлюления чадър на Глагоабазубадуза. Медузата се поклащаше царствено сред придружвачите си. Дори в тъмнината личаха
цветовете на нейната маса, отразила оскъдните проблясъци на
звездите.
– Музика ли слушаш? – запита Мечтателя, колкото да покаже,
че е готов да разговаря.
– Какво?
– Музика ли слушаш? – повторно запита той и съжали за започнатия разговор,
– Нищо не слушам.
– Как?... Нима не чуваш? Някой свири на брега.
– Нека си свири.
– Не те ли вълнува?
– Вълнувам се само когато ме вълнуват вълните – отвърна
Глагоабазубадуза.
– И не изпитваш удоволствие?
– Какво пък толкоз?
– Случайно ли си тук?
– Да.
– И няма да слушаш повече?
– Какво ми говориш?... Чакам вятъра да ме отнесе обратно. Не
ми се правят движения, знаеш.
Делфинът погледна с отвращение царицата на медузите и побърза да се отдалечи. Неочаквано откри дълбока водна ивица. Тя
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се промъкваше край скалите, издълбана от постоянното движение на водата. Мечтателя се плъзна по каньона и разбра, че приближава към най-удобното място пред терасата на малка вила.
Музиката извираше от стаята към терасата. От същата стая извираше и зелената светлина. Зад отворената витрина стоеше малко
човече в рокличка, крехко момиче с бяла кожа. Момичето свиреше на виолончело. Делфинът никога не бе виждал по-красиво
нещо в живота си, нито по-бяло, нито по-нежно. Това красиво
нещо имаше зелени очи и може би от тях струеше сиянието над
заливчето. На Мечтателя му се щеше да е тъй. Той стоеше неподвижно и слушаше, гледаше момичето чак до момента, в който се
отвори някаква врата. Влезе жена с обгорена от слънцето кожа.
Тя застана зад виолончелистката, послуша малко и накрая сложи
ръка на рамото ѝ. Музиката секна.
– За днес достатъчно – каза жената.
– Мамо, ще ми позволиш ли утре да се изкъпя? – вдигна лице
към нея виолончелистката.
– Не, мила. До конкурса никакво къпане.
– Но защо?
– Страхувам се да не настинеш. Трябва да се върнеш с първата награда.
– Искам да се къпя като другите!...
– Ти не принадлежиш на себе си, а на изкуството. След конкурса ще се къпеш, мила... Сега да спим.
Зелената светлина угасна.
На другия ден Мечтателя не се отдели от скалите. Момичето свиреше в стаята си, обратният вятър отнасяше звуците към
сушата, но за делфина бе достатъчно, че вижда през отвореното
витринно стъкло движенията на ръцете и отмятането на главата – привичен жест на момичето, за да оправя падналите напред
коси. Понякога то задържаше погледа си отправен към хоризонта
и отпущаше лъка.
След едно подобно съзерцание момичето излезе на терасата и
се огледа. Тук то пое въздух, огледа се за втори път и заподскача
по камъните; изчезваше и се появяваше зад скалите, докато се
показа с целия си ръст в края на полуостровчето. Рокличката му
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се ветрееше, ветрееха се косите му, а очите му се смееха. Тогава
виолончелистката видя делфина, изненада се и се уплаши. Мечтателя се усмихна по делфински, гмурна се и отново се появи.
– Делфине, какво правиш тук?
Той се излегна неподвижно.
– Знаеш ли как ме уплаши?
Мечтателя поклати опашка.
– Какво търсиш до скалите?
Мечтателя плесна два пъти с опашка.
– Да не си ранен?
Мечтателя подскочи и издаде радостен звук.
– Не си ранен, делфинчо!... У, колко си голям, делфинчо!... Не
се ли страхуваш от мен?
Мечтателя набра сили и подскочи още по-високо. Момичето
плесна с ръце, но веднага се обърна към вилата. На терасата нямаше никого, а плажната подкова гъмжеше от хора.
– Оставих за малко виолончелото – довери му се момичето. –
Излязох тайно. Трябва да свиря за конкурса в Мюнхен...
Мечтателя не разбра нищо, или може би на нас ни се е сторило така. Той се преметна ловко над водата и накара момичето да
се засмее с глас. Този смях напомни нещо на виолончелистката,
тя постави ръка на устата си и пак се озърна към вилата.
– Довиждане! – извика тя. – Ще разберат.
Зад скалите отново се показаха крака, ръце, рокличка и коси.
Привечер вятърът от сушата напълни залива с познатите мелодии. В огромната звездна зала пак стоеше един-единствен слушател на концерта – Мечтателя. Той слушаше с поглед, отправен
към зеленото сияние. В този момент при него доплува Водача.
– Концертът продължава, така ли? – запита той.
– Да.
– Харесва ли ти?
– Да.
– Какво става с теб?
– Не мога да се откъсна, Водачо.
– А ние те търсим. Стадото е в залива и те чака.
Едва сега Мечтателя го погледна и му разказа всичко.
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След това заяви, че за нищо на света не би напуснал това място. Водача го разбра и не го укори. Само запита:
– Докога ще продължава?
– Не знам.
– Храниш ли се?
– Не.
– Щастлив ли си?
– Да... Водачо, кажи ми какво става с мен?
– Нищо, драги... Имаш по-чувствителна душа.
– Това хубаво ли е?
– Зависи... Според мен е хубаво.
– Знаеш ли, тя свири там!
– Знам.
– Аз съм омагьосан.
– Добре – съгласи се Водача, – ще те оставя, но помни едно:
делфините са си делфини, а хората – хора.
– Да, да...
– Ние не можем да проникнем в човешкия мир. – Мечтателя
мълчеше. Водача продължи: – Помни, че когато свърши цялата
тази история, спокойно можеш да се върнеш при нас. Никой няма
да те укори, нито ще те разпитва... Разбра ли?
– Разбрах...
– Не си разбрал – усмихна се тъжно Водача. – Нищо не си
разбрал, ама карай да върви... Наслушай се... После ще разбереш
всичко... Довиждане.
– Прощавай, Водачо!...
На другата сутрин момичето изтича по скалите и отдалеч махна с ръка.
Мечтателя трепна.
– Пак ли си тук? – извика задъхано то. – Какво правиш?... Изхитрих ги!... Пуснах магнетофонен запис с конкурсната пиеса!...
Нека слушат, да мислят, че съм в стаята!...
Мечтателя не отвърна нищо, само се приближи до скалата.
Виолончелистката се наведе и погали гърба му.
– Ще се къпя! – рече тя и съблече рокличката си. – Затуй избягах. Знаеш ли колко трудно намерих банския костюм?... Хайде!...
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Делфинът и момичето заплуваха. Момичето се хвана за опашката му и Мечтателя се отправи към хоризонта, където се остави да го
възседнат. Ездачката се придържаше здраво, когато се гмуркаха под
водата, и извикваше, когато подскачаха. Черната коса на момичето
се прилепяше по раменете, мократа кожа заблестяваше – единственото бяло нещо в цялото море. Бяха сами, хоризонтът ги затваряше
от всички страни, момичето не знаеше в коя посока е вилата – над
главите им висеше похлупак от синьо стъкло и светлина.
Мечтателя непрекъснато пляскаше с опашка и ездачката скоро разбра, че така се изразява щастието. Делфинът продължаваше да плува напред, но синият стъклен похлупак се движеше с
тях, те бяха винаги в центъра му и чак като усети слънцето зад
гърба си, момичето разбра, че се връщат и че пред тях ще се появи заливчето с пясъчната ивица, където лежат или плуват братовчеди и братовчедки, лели и чичовци, а само тя, горката, свири ли
свири, затворена в стаята и никой не смее да я безпокои, защото
наближава денят на конкурса и на световната слава...
Мечтателя се приближи внимателно до скалите, виолончелистката се отпусна във водата и доплува до дрехата си. Грабна
я, обърна се, махна му с ръка и притича в стаята. Магнитофонът
„изпълняваше“ финала на пиесата. Момичето се приближи до
пулта, спря, изключи апарата и засвири. Сега изпълнението беше
бодро и възторжено.
Когато по-късно майката се появи, лицето ѝ сияеше:
– Днес свириш по-добре... В последната пиеса даваш ново
тълкуване на авторската мисъл... Хайде да обядваме!
Вечерта бъдещата участничка в конкурса застана, както винаги, сред зелената светлина и прегърна виолончелото, а Мечтателя
се плъзна по каньона и зае постоянното си място. Концертът с
единствения слушател продължаваше.
Още два дни той я вземаше от скалите и я отнасяше сред
морето. Разбира се, всеки ден момичето свиреше все по-добре
и по-добре. Но всяко нещо има край. Най-после дойде краят и
на измамата с магнитофона. Майката влезе случайно в стаята и
разбра всичко. Тя прекоси терасата, мина по камъните и започна
да търси дъщеря си. Намери само рокличката. Напразно викаше,
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напразно я зовеше... Всички се вдигнаха на крак. Снажни спасители разпениха водата в заливчето, претършуваха дъното. Повикаха катери и лодки. От момичето нямаше и следа.
Мечтателя успя да я върне незабелязано на скалата, след като
извърши десетки маневри.
Но същата вечер зеленикавата светлина не се появи.
Не се чуха и звуците на виолончелото. Момичето беше изчезнало. Мечтателя напразно бдя там до сутринта, напразно чака на
скалите да понесе приятелката си към хоризонта. Никой не се
появи – нито тогава, нито на другия ден.
След като чака още три дни, Мечтателя предприе нещо неочаквано: с огромни усилия на волята и мускулите той излезе на
пясъчния бряг, метър по метър се изхвърли на терасата. И там, с
очи, обърнати към стаята, изгуби съзнание.
Откри го бащата на момичето и веднага повика рибари. Рибарите заявиха, че случаят е невероятен, и казаха още, че от делфина могат да спечелят малко пари, ако го продадат за претопяване.
Но бащата на момичето не се съгласи. Според него делфинът бил
жив и трябвало да го върнат в морето.
Тримата мъже отнесоха Мечтателя до водата, пуснаха го внимателно и зачакаха. Животът на делфина се пробуждаше бавно,
постепенно запълваше тялото му и когато той се обърна с корема
към дъното, бащата на момичето извика:
– Вижте!! Заливът е пълен с делфини!
– А! – учуди се единият рибар. – Ей, колко делфини!
– Виждам – отвърна другият рибар. – Много делфини бе!...
Водача се промъкна безстрашно напред и погали тила на
Мечтателя. Приближиха се още мъжкари от стадото. Те поеха
полумъртвия си другар и го понесоха към дълбоките чисти води.
Бащата на момичето стоеше на брега и продължаваше да наблюдава събитието. Рибарите до него се споглеждаха.
– Сега вярвам на всичко, което се пише за тия животни – промълви бащата. – Какво ли е търсил тоя делфин във вилата ми?...
Каква ли тайна се крие в това отчаяно пътешествие до терасата?
От тази случка измина почти година. Мечтателя отново плуваше с другарите си, но рядко биваше весел. И винаги когато
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стадото прекосяваше залива, над който вечер плуваше зеленото
сияние, той се отделяше и се провираше до скалите. Напразно се
ослушваше да чуе познатата мелодия.
Тогава Водача му прошепваше:
– Разбери, мили мой Мечтателю, светът на човека е различен
от нашия.
Като се забавляваха по пътя, делфините неусетно се приближаваха към Залива на Момчето с бледото лице, да се срещнат с
Мони, да си го приберат и отново да се понесат по сините пътеки
на морето. Разбира се, делфините се оглеждаха внимателно. Понякога морето им поднасяше изненади. Срещаха корабокрушенци, давещи се или спрели сред морето яхти в очакване на вятър.
На корабокрушенците и давещите се помагаха, изтласкваха ги на
брега, а на яхтите, обхванати от безветрие, демонстрираха цели
спектакли, докато се появи бризът.
Днешният ден им донесе друга изненада – цял кораб с деца.
Натрупани по бордовете, децата пееха. Стадото загради кораба
и Водача заповяда да започнат. Животните се наредиха в две линии. Пръв подскочи Ловкия. За вас ще бъде трудно да си представите какво правеха делфините и как забавляваха екскурзиантите.
Присъстващите на спектакъла обаче видяха всичко с очите си – и
прескачанията, и превъртанията във въздуха, и можете да им завидите.
На борда се намираше едно умно дете, което хвърли топката
си сред играчите. Те я грабнаха и демонстрираха най-изискан волейбол чак до момента, в който трябваше да се отбият по посока
на Залива на Момчето с бледото лице. Тогава Водача удари за
последен път топката с глава и я изпрати обратно на палубата,
точно в ръцете на умното момче.
Това си представяте, нали?
А децата видяха всичко, както си беше.
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К А К В О М ОЖ Е Е Д Н А Л АП И Н А
Мони пристигна в Залива на Момчето с бледото лице преди
определеното време. Сега делфинчето не приличаше на себе си
– къде е онова весело делфинче, което познавате!... От вчера то
изживяваше първата неприятност в живота си, и то не обикновена, а голямата неприятност. Щом го видяха в това състояние,
обитателите на залива се учудиха. Най-много се учуди лапината
Па-па-па. За удобство я наричаха само Па-па, за още по-голямо
удобство някои я наричаха само Па, но повечето животни предпочитаха да не споменават името ѝ изобщо, като смятаха това за
още по-голямо удобство.
Лапината Па-па-па изведнъж подуши особеното настроение
на Мони и побърза да напусне подводната скала, известна като
нейна резиденция. Рибите наричаха скалата Плям-плям, заобикаляха я отдалеч, за нищо на света не се приближаваха, защото, започне ли да говори Па-па-па, и гръмотевиците в небето
млъкваха.
– Мони, здравей! – извика Па-па-па.
– Здравей! – отвърна тихо Мони.
– Как си?
– Не особено добре.
Отговорът изненада лапината. Обикновено запитат ли някого
как е, този някой ще каже „добре съм“ и само по интонацията
може да се разбере дали наистина е добре.
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– Искаш да кажеш, че си добре, но не особено, нали?
– Напротив, много съм зле.
– Така ли?... Защо?
– Приятелят ми е в беда.
– Какво е това „приятел“?
– Едно същество, което обичам.
– Така ли?... А ти в беда ли си?
– Аз лично не съм.
– Тогава?
– Какво тогава?
– Тогава защо си в лошо настроение?
– Защото приятелят ми е в беда – натърти делфинчето. – Заплашва го смъртна опасност.
– А теб заплашва ли те смъртна опасност?
– Не.
– Тогава защо си в лошо настроение?
– Защото обичам приятеля си. Аз станах причина да попадне
в лапите на Синята акула.
– А ти попадал ли си в лапите на Синята акула?
– Не.
– Тогава защо си в лошо настроение?
– Слушай, Па – ядоса се Мони, – махай се от главата ми, докато не съм излязъл от себе си!...
– Да – отвърна лапината, – но любопитството ми е по-силно
от желанието да се махна. Искам да знам какво чакаш тук и какво
ще правиш по-нататък. Докато не разбера, няма да се махна, пък
ако щеш, ме убий.
– Разправяш, понеже знаеш, че няма да те убия.
– Повярвай, дори пред смъртна опасност бих останала да узная какво чакаш тук. Ако не разбера, по-добре да умра. Защото
съм такава и всички знаят това, защото...
– Добре, добре... Чакам татко и мама. Имаме среща. Трябва да
им разкажа какво се случи с Лиско и акулата. Да го спасим.
– Защо да го спасявате?
– Защото го обичам!... Колко пъти ще ти повтарям? Махай се
от очите ми!
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– Сега вече мога да си вървя – рече успокоена Па-па-па. – Научих каквото трябва и ще си вървя... Ей сега ще разкажа всичко
на скаридите.
Лапината се отдалечи към Плям-плям. Мони си отдъхна. Три
минути след това вестта, че Синята акула е грабнала Лиско, обиколи няколко пъти залива и се насочи към открито море. Там делфините научиха новината, обработена по следния начин:
ВЧЕРА СИНЯТА АКУЛА
ПОГЪЛНАЛА НЯКАКВО ЛИСИЧЕ
И ОТХАПАЛА ОПАШКАТА НА МОНИ,
КОЙТО УСПЯЛ ДА СЕ СПАСИ,
НО О СТАВА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ БЕ З ОПАШКА
И ЩЕ НАКУЦВА, КАТО ПЛУВА.

Представете си състоянието на Водача и съпругата му след
тази новина. Без да издаде звук, Водача се втурна към Залива на
Момчето с бледото лице, а майката заплака незабелязано, защото
беше горда майка, истинска другарка на великия делфин.
Доближил се вече до сина си, Водача се завъртя няколко пъти
край него и запита:
– Мони, имаш ли опашка?
– Защо да нямам? – учуди се делфинчето.
– Питам те – имаш ли, или нямаш?
– Ето я.
Делфинчето му показа опашката си.
– Чудна работа! Имаш... Опашката му е на мястото си – обърна се той към приближаващата се майка.
– Така ли?... А какво му липсва?
– Сега ще го питам.
Двамата направиха по един кръг около сина си и Водача запита отново:
– Мони, липсва ли ти нещо?
– Нищо не ми липсва.
– А казаха, че нещо ти липсва – обясни делфинката. – Нямал
си опашка.
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– Вече си нямам приятел – рече тъжно Мони и разказа всичко
от самото начало, за Скалата и за рождения ден на Синята акула.
В това време новината, че Синята акула погълнала Мони и
Лиско, кръстосваше морето. Рибите се разтрепераха от страх
пред неизвестността. Само поданиците от империята на Глагоабазубадуза бяха спокойни.
Гл а в а д в а д е с е т и вт о р а

ХА-ХА-ХА!...
За много неща трябва да мисля и доста подробности забравям, а ето че забравих и нещо важно – името на скалата, където
е заточен Лиско. Тя се нарича Скалата, която остава под вълните,
защото – пак повтарям – при тихо време нейните назъбени камъни се подават от водата и служат за свърталище на гларуси;
разбушува ли се морето, тя остава под вълните и само пяната
показва местонахождението ѝ.
Освен това, забравих да ви кажа нещо друго. То може да се
изрази с думите: никой нищо не знае.
В случая никой не знае какво може да хрумне на акулата в
следващия час. Докато се чувстваше сита, Синята акула се държеше прилично, говореше и за рождения си ден, ала ето че минаха двайсет и четири часа и настроението ѝ се промени. Тя започна да нервничи.
– Знаеш ли какво? – започна със заобикалки хищникът.
– Какво? – полюбопитства Лиско.
– Нещо не се чувствам добре.
– Да не сте болна?
– Не знам.
– Как да не знаете?
– Нещо ми е такова... в стомаха.
– Сигурно гастрит – рече Лиско. – Вие злоупотребявате с храната.
– Не е гастрит.
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– Така ли?
– Мисля, че съм гладна. Но да не обръщаме внимание на това.
Синята акула обиколи скалата и отново се приближи до жертвата си. Опашката ѝ подскачаше като камшик.
– Гладна съм! – заяви чистосърдечно тя. – Мисля, че съм много гладна и не знам какво да правя.
Лиско не отвърна нищо. Той отдавна усещаше, че акулата
променя поведението си. Без да иска, уплашено започна да се
вглежда в устата ѝ, където проблясваха скучаещи, готови да заработят зъби. През следващия час хищникът не можеше да се упрекне в недобросъвестност. Непрекъснато се въртеше насам-натам и се стараеше да залъже глада си с дребни рибки, които само
раздразваха апетита му. Нямаше и помен от вчерашната Синя
акула, готова да разказва историята на живота си и да изпада в
сантименталност.
Тогава тя беше нахранена.
– Не знам дали ще издържа – заяви най-после тя. – И всичко,
защото трябва да се навъртам тук, където не минава нещо свястно за хапване.
– Поразходете се! – предложи лисичето.
– И да избягаш, така ли?
– Как мога да избягам?
– Делфините ще те отнесат.
– Е, тогава стойте тук и гладувайте!
– Не ми се гладува!
– Какво? – Според Лиско неговият похитител се готвеше да
изплюе камъчето. – Може би намеквате за нещо?
– Няма смисъл да се спазват традициите – рече повече на себе
си акулата. – Според мен какво от туй, че съм се родила на 23
юли? Представи си, че се бях родила на 21 юли. Тогава рожденият ми ден щеше да бъде днес и можех да те изям.
– Е, да, но понеже не е...
– Защо? Въпрос на предпочитание.
– Не бива – трепна Лиско. – Традициите са добро нещо. Ненапразно са измислени от най-умните на този свят – хората. Казвате
– не на двайсет и трети, а на двайсет и първи...
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– Именно. Няма никакво значение.
– Не е така. Родили сте се на двайсет и трети, ще празнувате
на двайсет и трети!... Не може, когато ви скимне. Всеки се ражда
само веднъж.
– И умира само веднъж – подхвърли Синята акула.
– Стига сте говорили за умиране!
– Гладна съм! – настоя отново акулата. – Ах, защо не се извъртят тези два дни! Много съм гладна... Ще взема да те изям днес,
пък каквото ще да става. Няма да те пазя цели три дни, я!
Очите на Синята акула се присвиха. Лиско потрепера пак и
разбра, че ДНЕС не му се умира. Вчера бе друго. Тогава имаше
настроение да бъде герой, просто не бе размислил добре. А когато някой човек или животно се усамоти на остров, без да ще,
се отдава на размисли и се вглъбява в себе си, да преоцени някои неща, да вземе нови решения. Ненапразно мислителите се
оттеглят на отдалечени острови. Вървиш, скиташ по острова –
няма никой, погледнеш напред – море, погледнеш нагоре – небе,
където се обърнеш – морска шир. И изведнъж в главата ти хрумва
мисълта, дали не си сглупил, като си оставил питомното, за да
гониш дивото. Щом се убеди, че е тръгнал да гони дивото, усамотеният се връща у дома си.
Истината, до която се добра лисичето през своето двайсет и
четири часово изгнание, бе особено горчива. Тук, между небето
и морето, то съзна още едно най-важно нещо на този свят – че да
се живее е хубаво.
Но едно нещо е да ти се живее, друго нещо е някой да не иска
да живееш. Лиско се взираше в кръвожадните очи на акулата,
които горяха от нетърпение да стане 23 юли.
– На 23 юли времето ще бъде много хубаво и ще си прекарате
паметен рожден ден – рече лисичето.
– Няма да изтрая дотогава. Нещо в стомаха ми стърже.
– Калете волята си! Представете си, че ме няма.
– Невъзможно – изскимтя акулата. – Постоянно си представям
как те ям. Говори си каквото щеш, аз си представям само това.
– Липса на въображение – забеляза Лиско. – А защо не си
представите нещо красиво? Например някой красив залез.
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– За мен няма нищо по-красиво от това – да ям!... Тихо!... Не
шавай!... Видях един лаврак!...
– Лаврак! – извика Лиско с пълен глас: – Бягай!
Синята акула изчезна и се завърна в още по-лошо настроение.
– Нямаш право да ми пъдиш жертвите, разбра ли?
– Не ми се щеше да го изядете.
– Глупако, ако бях го изяла, щях да отложа смъртното ти наказание.
– Знам.
– Тогава?
– Чувствах се длъжен да го спася.
– Това пък не го разбирам – каза Синята акула. – Необяснимо
ми е желанието да си помагате... Що за удоволствие?
– Не удоволствие, а дълг... Никога няма да разберете.
– И няма нужда. Вече нищо не може да те спаси. Синята акула
удари морето с опашката си. Този жест, освен че беше неприличен, говореше и за нещо друго. Лиско го разбра и се разпищя.
– Ха-ха-ха! – изсмя се Синята акула, която всъщност беше
тъмносиня, а сега морава от яд.
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Д Е Л Ф И Н И Т Е З АП ОЧ ВАТ Б О Р Б АТА
– Няма да го изяде по-рано от 23 юли! – настояваше Мони.
Членовете на Делфинския съвет замълчаха и се спогледаха, а
след това се усмихнаха загадъчно. Тези усмивки на възрастните
обиждаха делфинчето, но Мони имаше добро домашно възпитание и не се разсърди. В такива случаи той затваряше очи и си
повтаряше няколко пъти на ум:
ВЪЗРАСТНИТЕ РЯДКО ГРЕШАТ,
ВЪЗРАСТНИТЕ РЯДКО ГРЕШАТ...

и обратното:
А Д ТАВРАВЕРПДАН ЕС АТАЦЕД
...!АКШЕРГ ДЕЛС АКШЕРГ ТАШРЪВ

– Да му обясним ли? – наруши мълчанието Ловкия.
– Да се опитаме – съгласи се Водача. – Ако днес не разбере,
когато порасне, ще си спомни думите ни... Аз ли да му обясня?
– Ти.
– Виж какво, Мони – започна Водача. – Не вярвай на акулата
и на подобните ѝ. Особено ако ти кажат нещо, когато са сити.
Нахраненият мисли едно, гладният – друго. Сега Синята акула
е гладна и се обзалагам – ще върти, ще суче и ще гледа да изяде
Лиско веднага.
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– Преди рождения си ден?... Това е традиция!
– Традициите се спазват само от ситите, които са ги измислили. В момента Синята мисли само за едно – как да почне... Освен
ако е налапала нещо обемисто.
– А до Скалата, която остава под вълните, няма нищо обемисто – допълни Ловкия. – Минават и големи риби, разбира се, но
акулата няма време да ги подгони. Трябва да пази Лиско... Имам
предчувствие, че днес твоят приятел ще бъде глътнат.
– Тогава за мен няма живот! – натъжи се Мони. – Аз съм виновен за всичко... Какво гледате? Не можем ли да направим нещо?
Всички се обърнаха към Водача.
– Затуй ще помислим сега – проговори той. – Тази акула трябва да се махне от морето ни. Всеки ден даваме жертви.
– Сега му е времето да скочим! – извика Ловкия.
– Да я смачкаме! – подкрепи го Грапавия.
– А как? – запита спокойно Водача.
– Ще измислим нещо – прошепна Дългия.
– Все пак има някакъв начин – обади се Дебелия.
– Сега му е времето! – повтори Ловкия. – Ще дадем няколко
жертви, но ще я смачкаме!
– Съгласен съм, че без жертви няма да минем – рече бавно
Водача. – Но как да я смачкаме?... Кажете вие.
– Ако всеки изръфа по парче месо, от нея няма да остане и
помен!
– Ако стои на едно място – усмихна се мрачно Водача. – Забравяте, че Синята акула е най-бързото морско животно... Кой
може да я стигне?
– Тогава да стоим и да чакаме! – отвърна Ловкия.
– Не! – Водача мислеше. – Борбата е започната и връщане
няма. Лиско ще бъде спасен или... отмъстен.
– Предпочитам го спасен! – извика Мони.
– Това зависи от много неща – продължаваше да си мисли
Водача. – Ето го и Сребърния кефал.
Прославеният с мъдростта си Сребърен кефал пристигаше
на определената среща, както беше обещал на Мони. Той бе
наистина много умен, ако се сравнява с рибите, но не можеше
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да се сравнява с делфините. И какво ще предложи? Едно не
биваше да му се отрича: от вчера насам е обсъждал всички
възможности.
– Предлагай! – подкани го Водача.
Сребърния кефал отвърна скромно:
– Хрумна ми нещо, което може да се окаже много глупаво, но
като няма друго, реших да ви го предложа.
– Знам какво – рече Водача. – В момента мисля за него. Глагоабазубадуза, нали?
– Точно така! Но как разбрахте?
– Мисълта ми се върти все около нея. Ако пожелае, тя може да
спаси морето ни от Синята акула.
– Тази натруфена кошница! – изненада се Ловкия.
– Тази лепкава... Не мога да измисля друга дума! – присъедини се Грапавия.
– ТЯ.
– Но как?
– Тя и нейната подвижна империя.
Представете си изненадата на Делфинския съвет, а пък аз ще
си представя вашата. Но Мечтателя, който вече се досещаше,
прибави:
– Нейната подвижна империя, състояща се от три милиарда
медузи!...
Настъпи мълчание. Един по един делфините се досещаха.
Един по един повдигаха глави и даваха вид, че им е ясно. А вие
още се чудите, нали?
– Какво чакаме? – запита Ловкия. – Да тръгваме.
– Идеята е гениална! – подскочи Грапавия. – Да действаме!...
Къде е Глагоабамуза?
– Глагоабазубадуза! – поправи го някой.
– Все не мога да запомня името ѝ... Да я потърсим, а?
Но Водача мълчеше.
– Татко, защо мълчиш?... Не разбирам нищо, не ми е ясно как
една медуза може да прогони акулата, но ако има възможност,
какво чакаш?
Водача мълчеше.
237

– Мисля, че да се мълчи при това положение, е обидно за нас
– не изтрая Ловкия.
– Губим време – подкрепи го Грапавия. – Тази акция изисква
време.
– Татко!...
– Млъкни, Мони! По-добре е да се оттеглиш настрана.
Мони послушно се отдалечи. Водача не излизаше от загадъчното си мълчание. Ето че и други членове на съвета замлъкнаха
и навеждаха глави, защото уважаваха своя водач. По изражението на очите му разбираха колко решителен момент преодолява.
Най-после Водача каза:
– Слушайте, мили приятели. Сега не мога да ви изложа причините, които ме карат да отхвърлим услугата на Глагоабазубадуза.
Позволете ми да запазя тайната за себе си. Колкото до решението
– то е взето. Ние сме съвет и важат гласовете на мнозинството.
– Ако причините са важни, да се откажем – рече тихо Грапавия. – Без да ни ги съобщаваш.
– Съображенията си няма да издам за нищо на света. И
така: да се намери императрицата на медузите!... Всеки да търси поотделно.
– Но как да ѝ обясним? – забеляза Мечтателя.
Това беше важно. Как да се обясни на медузата, на това тъпо,
пихтиесто и не знам какво още същество – то не е и същество,
– че трябва да събере поне два милиона медузи и да им възложи
една от проста по-проста задача.
– Отчайващо безчувствена маса! – плю с отвращение Ловкия.
– И все пак, да почнем! – прозвуча бодрият глас на Водача. –
Да се намери Глагоабазубадуза.
– Позволете ми да се отдалеча – помоли Сребърния кефал.
– Къде отиваш?
– Отивам при Па-па-па! – отвърна рибата и се усмихна.
Всички се усмихнаха, доколкото им бе възможно. Дявол да го
вземе, тази лапина трябваше да вкара в действие клюкарския си
език. Даваше ѝ се възможност да свърши нещо полезно.
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О, ЛИСКО,
КАКВО СИ ВЪОБРАЗЯВАШЕ ТИ?
Опашката на Синята акула се издигна над Скалата, която остава под вълните, и Лиско предпочете да скочи доброволно в
морето. Акулата тръгна да заобикаля скалата, а лисичето бързо
се покатери обратно и зачака втория удар. Изненаданият хищник се изблещи, след това се окопити и отново се понесе зловещият му смях.
– Вижте какво – обади се Лиско, – забравих най-важното.
– Какво?
– Ами в суматохата не ви попитах дали знаете какво е това
БАСНЯ.
– В литературата съм бос – призна злодеецът.
– Басня е литературно произведение, в което се говори нещо
за хората, а се отнася до животните.
– Е?
– Какво „е“?
– Защо ме питаш такива неща?
– Интересуваше ме дали знаете.
– Хитрецо, на мен ли тия номера?
Ядосаната акула започна да дебне. В този критичен момент
Лиско мразеше опашката си. Той я подви старателно под себе си,
но съзнаваше, че с опашка и без опашка съпротивата му ще трае
кратко. Преди всичко вторият удар нямаше да отиде във въздуха.
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Лиско внимаваше, всеки момент готов да скочи в морето.
Синята акула обикаляше скалата и ръмжеше яростно. Злополучният скитник от Тихата гора видя опашката си под своята
муцуна и я запита:
– Какво търсиш тук?
– Ами ти ми заповяда да се подгъна.
– Така ще стоиш през цялото време. Знаеш ли как те мразя?
– Недей, че ще заплача – отвърна тъжно опашката.
– Чудя се какво да правя – продължи лисичето. – Теб ли да
пазя, мен ли? Ако не стоиш мирно, ще те дам на акулата.
– Моля те, недей!
– Толкоз ти казвам!... Къде се вреш под носа ми?
– Крия се.
– Гъделичкаш ме, ще кихна.
В това време опашката на преследвача биеше радостно морето, създаваше вълни и пяна, които заливаха скалата. Вълните
блъскаха нещастното лисиче по корема.
– Бъди готов! – подсказа му опашката. – Падай на обратната скала! Докато тя заобиколи, връщай се на камъните и се дръж здраво!
– Не ме учи и млъкни! Защото ме разсейваш.
Вълните нарастваха, вече го блъскаха от всички страни, блъскаше го и това проклето ха-ха-ха, крачетата му не издържаха, тялото му искаше да рухне в морето и да се отпусне, пък... да става
каквото ще.
Горе се въртяха единствените живи свидетели на битката –
гларусите, – крещяха, може би викаха за помощ... Но кого?...
Няма никой!... А и да има, как ще му помогне? Птиците за пръв
път наблюдаваха схватката между акула и лисиче, просто не вярваха на очите си и по-късно сигурно щяха да разправят: нищо не
може да ни учуди, всичко може да се види на този свят, дори бой
между акула и лисиче.
Водораслите се въртяха около крачетата на лисичето, оплитаха го и му пречеха; истински съюзници на злодееца. „И туй
ако е справедливост – помисли си Лиско. – На всичко отгоре и
водораслите. Помагат на силния. В такъв момент някои се присламчват към силния и несправедливия.“
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При втория удар лисичето падна във водата, но не загуби съзнание. Морето му се стори приятно, макар и горчиво на вкус...
Къде е опашката му?... Държи я под корема си... Какво е това?
Уот из диййз?... О, това е устата на акулата... На коя акула?... На
синята!... Толкова ли е голяма устата ѝ?... Толкова...
Една вълна го метна в нея.
О, Лиско, какво си въобразяваше ти?... Че и този път ще се
отървеш?
– Ха-ха-ха! – засмя се гръмко Синята акула и затвори челюстите си.
Абсолютна тъмнина! Естествената тъмнина, която настъпва
при всеки край.
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ПРЕВЗЕМАНЕТО НА КРЕПОСТТА
Вие вече знаете, че е късно за спасяването на Лиско. Но те
не знаеха. Делфините се надяваха, че Синята акула все пак ще
уважи своя рожден ден заради мнението, което имаше за себе си.
Нищо чудно – самовлюбените величия са способни на това.
Върху вълните се полюшваше с разчекната от приказки уста
лапината. Делфинският съвет бе заобиколил Глагоабазубадуза.
Императрицата не проумяваше нищо. А делфините не разбираха
медузата разговаря ли с тях, или се любува на цветовете си.
Преговорите се развиха така:
Медузата: Защо ви трябват моите два милиона поданици?
Водача (за стотен път): Обяснихме ви. Два милиона медузи,
събрани плътно около Синята акула, могат да образуват непробиваема преграда, от която тя не може да се измъкне.
Медузата: Как да не може?
Водача: И това ви обясних. Два милиона медузи ще я притиснат от всички страни... Това е страшна пихтиеста маса.
Медузата: Каква маса?
Водача (за стотен път): Пихтиеста. В нея злодеецът не може
да помръдне дори опашката си. Ще го пленим и ще го махнем.
Медузата: Защо трябва да го махнем?
Водача (опитва се да остане спокоен): Той ни напада и убива.
Медузата: Че какво от това?
Водача: Вие не можете да разберете какво е да те убиват, но
ние усещаме това. Първо – боли, второ – заспиваш завинаги.
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Медузата: Лошо ли е да заспиш?
Водача: Не можете и не можете да го разберете.
Медузата: Защо да не можем?
Водача (лекичко нервиран): Защото не чувствате болка!
Медузата (спокойно): Защо не чувстваме болка?
Водача (малко повече нервиран): Защото сте тъпи, низши същества!
Медузата: Хубаво ли е да сме тъпи и низши същества?
Водача: За вас е хубаво.
Медузата: За вас защо не е хубаво?
Водача: Защото сме по-висши същества; чувстваме и болка, и
тъга, и радост. Разбрахте ли?
Медузата: Добре ли е да не чувстваш?
Водача: Не!
Медузата: Кое е по-добре: да си низше или висше?
Водача (лъже за стотен път): Да си низше.
Медузата (доволно): Значи ние сме много важни. Така ли?
Водача (нервиран): Много!
Медузата: И какво искате?
Водача (за сто и първи път): Искаме да циментирате с вашите
два милиона медузи...
Медузата: Ние сме три милиарда.
Водача (за сто и първи път): Достатъчно е да ни дадете само
два милиона. Да я притиснат отвсякъде. Да я задушим и да спасим Лиско.
Медузата: Защо да го спасявате?
Водача: Защото ще го убият.
Медузата: Как ще го убият?
Водача: Ще го изядат.
Медузата: Какво като го изядат?
Водача: Няма да има Лиско.
Медузата: Какво от това?
Водача: Жалко за него. Той е добър. Близките му ще плачат.
Медузата: Не може ли да не плачат?
Водача: Не може.
Медузата: Тогава да плачат.
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Водача: Ще усещат една особена болка, която вие не познавате.
Медузата: Защо не я познаваме?
Водача: Защото сте тъпи!
Медузата: Добре ли е да си тъп?
Водача: За някои е добре.
Медузата (оглежда цветовете си): За кои е добре?
Водача (извън себе си): За вас!... Понеже сте гадни и безчувствени пихтии, низки твари, които предизвикват погнуса...
Медузата: Ей, толкоз хубави неща, и все ние?
Водача: Все вие.
Медузата (любува се на цветовете си): Обсипахте ме с комплименти... Как да ви се отблагодаря?
Водача: Съберете два милиона и притиснете акулата.
Медузата: Защо да я притиснем?
Водача (от яд ще заплаче): Да я убием.
Медузата: Добре де. Като я убием, няма ли да умре?
Водача: Ще умре.
Медузата: Нали казахте, че да се умре е лошо? Вие искате
Лиско да не умре, а Синята да умре.
Водача: Лиско трябва да живее, защото е добър, а ОНАЯ трябва да умре, защото е изверг!...
Медузата: Не разбирам, ама карай да върви... Какво искате от мен?
Водача (започва да плаче и говори през сълзи): Молим ви да
заповядате на поданиците си... Вие, мадам, най-красивата императрица, да им заповядате да се съберат в тесен кръг около Синята акула и да
стесняват
стесняват
стесняват
кръга, докато я задушат. Освен това, да пускат всички люти сокове от себе си, да ослепят непобедимата акула, просто да я изгорят.
Това страшно ваше оръжие трябва да се хвърли срещу кръвожадния враг.
Медузата: Повторете още веднъж. Не ви разбрах.
Водача: Искаме само два милиона, не повече.
Медузата: Защо ви са?
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Водача грохна и погледна отчаяно приятелите си. Ловкия се
приближи до него и пожела да го замести.
Ловкия (усмихва се колкото може по-приятно на императрицата): Мадам, не намирате ли, че днес времето е хубаво?
Медузата: Може. Какво е това?
Ловкия: Прекрасен ден.
Медузата: Добре де, какво от това?
Ловкия: В такъв ден мантията ви блести чудесно.
Медузата: Тя е красива и през нощта.
Ловкия: Съгласен съм, но през деня все пак...
Медузата: Защо ми разправяте това?
Ловкия: Защото съм влюбен във вас.
Медузата: Какво значи да си влюбен?
Ловкия (яростно): Вървете по дяволите, тъпачко!... Пожелах
да направя маневра, но нищо не излезе. Гадно, гнусно същество!...
За да спаси преговорите от проваляне, пред императрицата
застана Мечтателя.
Мечтателя (безизразно): Мадам, вярно ли е, че поданиците ви
наброяват три милиарда?
Медузата: Разбира се. Всяка година се преброяваме. Три милиарда и нещо.
Мечтателя: Да, но аз не вярвам.
Медузата: Как да не вярвате?
Мечтателя: Че как да повярвам?... Вие се движите заобиколена само от хиляда медузи.
Медузата: Хиляда са ми достатъчни. Това са моите камериерки.
Мечтателя: Значи, не сте три милиарда.
Медузата: Мислите, че лъжа ли?.
Мечтателя: Докато не видя поне три милиона от трите милиарда на едно място, няма да повярвам.
Медузата: Ако поискам, ще ги видите.
Мечтателя: А как ще ги повикате? Можете ли да им заповядате?
Медузата: Само да кажа...
Мечтателя: И ще ви послушат, така ли?
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Медузата: А вие как мислите?
Мечтателя: Аз мисля, че няма да ви послушат.
Медузата: Ще ме послушат!
Мечтателя: Няма... Все още мисля, че не можете да съберете
три милиона медузи около Синята акула, да я притиснат и да изхвърлят отровните си сокове
Медузата: – Мога.
Мечтателя: – Не можете!...
Медузата: Къде да ги събера?
Мечтателя: При Скалата, която остана под вълните. И то веднага.
Медузата: Сега ще видите... Около Синята?
Мечтателя: Да.
Медузата: Близо до нея?
Мечтателя: Просто да я обгърнат.
Медузата: И да изпущат парливи сокове?
Мечтателя: Да.
Медузата: Три милиона?
Мечтателя: Три.
Медузата: Гледайте сега какво става!...
Водача и Ловкия се хвърлиха върху Мечтателя и започнаха да
го целуват. Най-после крепостта Глагоабазубадуза бе разгромена
и превзета.
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Ч Е С Т Н АТА Д У М А Н А А К УЛ АТА
Лиско се провря през нещо тясно и се озова в едно огромно
помещение, където царуваше познатата от устата на акулата
тъмнина. Тук беше по-топло, отколкото в морето, и най-важно –
по-спокойно.
– Ха-ха-ха! – прозвуча смехът на Синята акула, но този път
приглушен, сякаш идваше от другия свят.
Лиско се сви от страх. Това ли е смъртта, за която толкоз много
се говори? Той е мъртъв, това е ясно. Остава само да си припомни
как се развиха събитията: първо – от скалата в морето, второ – от
морето в устата, трето – от устата в тесния тунел, четвърто – от
тесния тунел в широката зала. Остава да помисли какво следва след устата и тунела. След устата обикновено следва гърлото,
след гърлото... Лиско извика от ужас.
– Защо крещиш? – прозвуча гласът на акулата от другия свят.
– Къде се намирам?
– В стомаха ми.
Значи, това е стомахът на акулата!... Край, връщане няма!...
Все пак изядената жертва се учуди. Преди всичко тя не можа да
усети болка от прословутите ѝ зъби. Доколкото разбираше или
усещаше, лисичето си е здраво. Ето, опипва опашката и крачетата, главата и гърба – всичко е на мястото си. Стомахът на злодееца бе изграден удобно, дори уютно – приятно отоплен, липсваше
му само осветление.
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– Какво се случи? – зададе втория въпрос Лиско.
– Глътнах те – отвърна акулата. – Вълната те тласна право в
стомаха ми. – Гласът се чуваше слабо, по всяка вероятност похитителят също викаше.
– И сега? Какво ще стане по-нататък?
– Нищо особено, хитрецо.
Виж ти, нищо особено!...
– Нали щяхте да ме ядете?
– Често ми се случва в практиката – започна да обяснява похитителят. – От лакомия или друго, взема, че глътна жертвата.
– Е?
– Нищо... Така не ми е сладко.
– И като не ви е сладко?
– Изплювам и изяждам отново.
– И с мен ли ще сторите същото?
– Разбира се.
– Отново ще видя света?
– Ако можеш да разгледаш нещо за няколко секунди – да.
– Хайде де!...
– Слушай, пак хитруваш.
– Все пак кога ще стане това?
– Когато искам АЗ.
– Моля ви, изплюйте ме по-бързо, за да ви уважавам повече.
– Това си е моя работа.
Лиско замълча. В стомаха на акулата му беше добре: можеше
да се излегне, да се търкулне, да подскочи или да се протегне чак
до върха на опашката.
За да ви стане ясно какво представлява стомахът на едно подобно животно, трябва да ви осведомя, че Синята акула принадлежеше към раздела „китови акули“, сектор „човекоядни“. Дължината на отделен екземпляр обикновено достига 12 метра, а
някои екземпляри се развиват до 18 метра. Ако вземем за средна
големина 15 метра, колкото бе дълга въпросната наша познайница, можем да си представим стомаха ѝ, в който бе попаднал
Лиско. Има случаи, когато при харпуниране на подобни акули в
стомаха ѝ са откривали цели тюлени. В един стомах е била наме248

рена каса уиски, марка „Джони уокър“. Можем да си представим
какво пиене е паднало сред моряците на кораба. По-важното е
друго. Оказало се, че уискито, отлежало в стомаха на акулата,
придобило изключителни качества. Когато се върнали в Шотландия, моряците уведомили представителите на фирмата. За
доказателство предали две бутилки на дегустаторите. След като
опитали, дегустаторите подскочили от изненада. Тогава фирмата
започнала да подхвърля каси на срещнати по морето акули. Същите акули били отбелязани с малки харпунчета. За съжаление
нито една белязана акула не е предадена до днес на производителите. В случая се правят следните предположения:
1. Харпунистите, без да дочакат контролния срок от две години за излежаване и без да зачитат авторските права на фирмата,
са изтребили уисконосачите и са изпили всичко.
2. Акулите, изнамерили веднъж начин за отваряне на бутилките, сами са изпили бутилките и са се самопогубили, отдадени
на порока пиянство.
3. Въпросните акули, облагодетелствани от факта, че притежават подобно богатство, на бърза ръка са сменили професията
си и от акули са станали търговци на алкохол, което е почти същото – и заживели до дълбоко затлъстяване в откритите от тях
крайбрежни кръчми.
4. Може да се е случило и едното, и другото, и третото.
Когато знаеш, че си мъртъв, изведнъж ти се иска да погледнеш за последен път света. Същият свят, който може би не ти е
правил впечатление, а понякога дори ти е втръсвал, щом умреш,
внезапно ти става особено интересен.
– Изплюйте ме! – помоли отчаяно Лиско.
– Не! – чу се отговор отвън.
Ще ви бъда благодарен до края на живота си.
– Не!
Хищникът не знаеше милост. Лиско се отпусна, опъна крака
и от отчаяние или от напрежение, а по-вероятно от умора, взе, че
заспа.
Когато се събуди в тъмнината, по нищо не можа да разбере
колко време е минало. Изпита ужас от мисълта, че докато е спал,
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можеха да го изядат, без да се сбогува със светлината. Защо бавеха гибелта му? Какво чакаше Синята акула? Колкото повече
мислеше по този въпрос, повече идваше до убеждението, че в
нейния стомах е най-добре. Изплюят ли го – гибелта му е сигурна, а остане ли тук – все има някаква надежда. Каква е тя, никой
не можеше да му каже. И все пак – докато си жив, макар и мъртвец, надявай се! Ами ако злодейката умре от случайна смърт или
от старост? Всичко става.
– Как сте? – обади се лисичето.
– Какво каза?
– Питах ви как сте?
– Добре съм. Говори по-високо!
– Добре!
– И внимавай къде стъпваш. Ноктите ти дращят стомаха ми.
– Така ли?
– Внимавай с идиотските си нокти! След малко ще те изплюя
и ще те изям.
– Не! – извика Лиско и инстинктивно впи нокти в стомаха на
акулата.
– Ох! – изрева тя.
– Какво? – запита Лиско.
– Боли!...
– Извинете!
– Сега ще те изплюя.
– Не! – Лиско отново се вкопчи в стомаха.
– Така не мога да те изплюя, глупако!... Пусни ме!
– Няма!
– Ох!... Олелее-е!...
Синята акула се замята по водата.
– Олелее, боли!... Пусни ме!
– Няма да ви пусна!
Обхванат от нетърпими болки, злодеецът виеше и обикаляше
скалата. Изкривените му очи искряха, опашката му шибаше морето и вдигаше пяна до небето. Напразно се стараеше да изплюе
жертвата си.
– Много ли боли? – запита отвътре Лиско.
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– Непоносимо!
– Радвам се.
– Ще те убия!
– Опитайте!
Акулата изчезна под водата и изскочи, пак изчезна, подскочи
във въздуха, падна като топка, гмурна се, но не можеше да избяга
от болката си. Тя беше в нея, впита в стомаха. Не помагаха нито
движенията, нито писъците. Тези писъци изплашиха гларусите.
Птиците се чудеха какво става с господаря на моретата. За пръв
път виждаха подобни безсмислени движения и такава безпомощност у звяр, пред който трепери всичко.
Най-после акулата притихна, сподави болката и продума:
– Ако... махнеш тези... нокти, ще пощадя живота ти.
– Лъжеш.
– Обещавам.
– Не вярвам.
– Заклевам се.
– Не вярвам на акули.
– Обещавам ти. Заклевам се в баща си и майка си, в бъдещето си!... Давам ти възможност. Ще те изплюя на камъните и ще
изчезна.
– Кажи: Ако не удържа на думата си, да пукна на място!
– Ако не удържа на думата си, да пукна на място!
– Ако не удържа на думата си, да ми окапят очите!
– Ако не удържа на думата си, да ми окапят очите! – повтори
акулата.
– Да ми изсъхне опашката!
– Да ми изсъхне опашката!
– Ако не удържа обещанието си, да бъда прокълната, морето
да ме носи като сухо дърво и да ме изхвърли на пясъка!
– Морето да ме носи като сухо дърво и да ме изхвърли на пясъка! – повтори акулата.
Ако размислите, ще разберете, че за Лиско нямаше друг изход. Остане ли в стомаха – очаква го смърт заедно със смъртта на
акулата, изплюят ли го – пак смърт. Оставаше му само последната възможност – честната дума на акулата. Вероятността тя да я
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спази, беше едно срещу сто. А вие как бихте постъпили?... Така
сме устроени, че въпреки всичко сме готови да повярваме в честната дума на злодеите. Да живее това дяволско едно срещу сто!...
Лиско измъкна ноктите си. Акулата го изплю като тапа върху скалата и понеже още чувстваше болки в стомаха, оттегли се
настрана. Дишаше дълбоко, възстановяваше силите си. Когато ѝ
олекна съвсем, пое още една глътка въздух и извика зловещо:
– Ха-ха-ха!...
Синята акула плесна с опашка и се понесе към Скалата, която
остава под вълните.
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Д О КО С ВА Н Е Д О У Ж АСА
Синята акула плесна с опашка и се понесе към Скалата, която
остава под вълните,
но се блъсна в някаква мека стена. Много мека стена, приятно ти е да удариш
главата си в нея.
Акулата се учуди, върна се назад и се засили, но за втори
път
се блъсна в меката стена, която наподобяваше рибарска мрежа.
– Нима? – извика повече на себе си тя.
Какво искаше да каже с това „нима“?... Беше попадала и в
мрежи, но да ги разкъса, за нея бе въпрос на няколко секунди.
Затова Синята акула реши да се върне назад, да се засили и... изведнъж усети, че и опашката ѝ потъва в подобна мека преграда.
Все по-плътно се притискаха към нея медузите: сто, хиляда,
един милион, два милиона, три милиона... От всички размери и
цветове. Кръгът се стесняваше, медузите се долепваха една до
друга – огромна пихтиеста материя, разпростряна навсякъде,
също и надолу, може би до дъното на морето.
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Страшилището на океаните, шампионът по бързо плуване,
седемнайсетгодишната Синя акула, непознаваща досега поражения, почувства, че се мъчи да прави движения в басейн с лепило.
Яростта ѝ все още се бавеше, тя очакваше медузите да минат и
заминат. Но когато лютивият сок влезе в очите ѝ, Синята акула
изрева. Властелините реват най-трагично. Парливият сок побърза да нахлуе и в устата ѝ. Поданиците на Глагоабазубадуза изпущаха ли, изпущаха смъртоносни сокове. Хищникът не можеше
вече да отвори очи, не можеше да покаже зъби, а когато се опита
да плесне с опашка, нямаше как да я измъкне от лепилото. Огромната ѝ сила я напущаше. Съзнаваше, че потъва в лигавата каша,
че свършва с безславна смърт, причинена от тези презрени полуживи полумъртви полусъщества.
Гларусите отгоре наблюдаваха трагедията, но дори не смееха
да изпискат от радост, че си отива оня, който може да изяде цялото море.
– Възможно ли е? – прошепна една от птиците.
– Може би сънуваме – предположи друга.
– Не сънуваме.
– Медузите направиха това.
Да не говорим за изумлението на Лиско, едва сега разбрал от
каква гибел се е отскубнал и както става повечето пъти в подобни
случаи, започнал да трепери със закъснение. Пихтията от телата
на цветната империя се поклащаше зловещо край скалата. Лиско
не се обърна назад, иначе щеше да види в далечината стадото на
делфините, които не можеха да се приближат и търпеливо чакаха
да свърши представлението.
Както неусетно се бяха появили, така неусетно започнаха да
се оттеглят „войниците“ на вожда Глагоабазубадуза. Водата се
избистряше, всяка медуза поемаше своя път по безкрая, без да
съзнава какво върши, без да бърза, без някой някъде да я чака.
– Какво ще кажете? – обърна се Глагоабазубадуза към Мечтателя.
– Доказахте – отвърна Мечтателя.
– Повярвахте ли?
– Повярвахме.
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– Довиждане.
Глагоабазубадуза се отдалечи, заобиколена от камериерките си. Потресени от видяното, делфините още не можеха да се
съвземат. Никой не говореше, членовете на Съвета си разменяха
многозначителни погледи.
– Дори не помислих да ѝ благодаря – рече най-после Водача.
– Тя не направи услуга, а изпълни своя амбиция.
– Покрусен съм – каза Ловкия. – Мечтателю, какво мислиш?
– След това, което видях, ще мога да проговоря едва утре.
– Важното е, че спасихме лисичето.
Делфинчето Мони подскачаше от радост, падаше по гръб,
вдигаше пръски, но и то като останалите трябваше да чака разсейването на отровата.
Смъртоносният сок вече се оттегляше от Скалата, която остава под вълните. Течението го подхвана и го понесе. По-нататъшната задача на стадото бе да го придружава и да предупреждава
изпречилите се на пътя му за опасността чак до изтласкването му
на брега.
Най-после Делфинският съвет се отправи към лисичето. Преди да наближат скалата, пред делфините бавно изплува огромното тяло на Синята акула. В него имаше още живот. Плавниците
потрепваха, по едно време се размърда и опашката. В предсмъртните си гърчове тя още не можеше да отвори очи.
– Ще живее още два дни – забеляза Ловкия.
– Струва ми се, че ще умре на рождения си ден – усмихна се
Водача.
– Виж! – Ловкия посочи скалата.
– Да – засмя се вече волно Водача, – това е върховният момент.
Лиско се качваше върху гърба на Мони.
– Ще си поплуваме ли? – запита делфинчето.
– Защо не – рече Лиско.
– Вече където пожелаем.
– Защото няма друга опасност, нали?
– Никаква. Потисникът е обезвреден.
– Можеш ли да се гмурнеш малко?
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– Разбира се. Защо?
– Да ме измиеш... Бях в стомаха на акулата.
– Не започвай с лъжите – рече Мони и се пъхна под водата.
– Уверявам те – настоя лисичето, когато се появиха отново на
повърхността.
– Хайде, хайде!...
Лиско разбра, че няма смисъл да убеждава някого нито сега,
нито след време, когато ще разказва историята в Тихата гора.
Само гларусите над тях пискаха: „Беше... Беше...“
Но кой да им обърне внимание.
Както си плуваха, на Лиско му хрумна интересна мисъл:
„Умирал съм два пъти. Навярно никога вече няма да умра и следователно съм безсмъртен“.
Според мен – опасна мисъл. Утешава ме само това, че е изказана от дете.
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СЛ Е Д У Ж АСА
Може би сто хиляди медузи щяха да свършат същата работа, може би нямаше нужда от три милиона. Стадото разбра това,
след като разположи часовите около подвижното петно на смъртоносната отрова. То се разстилаше на десетки километри върху
морето и на двеста метра до дъното.
Делфинският съвет плуваше бавно зад петното. Мълчанието се
движеше с тях. Един въпрос тежеше на всички и те горяха от нетърпение да го зададат, ала все още не се решаваха. Надеждата им
беше в Ловкия. Най-после той се промъкна до Водача и го зададе:
– Водачо, интересува ни защо упорито отказваше да прибегнем към помощта на медузите?
– Това щях да запитам и аз – присъедини се Мечтателя.
– Настоявате ли за отговор? – въздъхна Водача.
– Заинтригувани сме.
– Да, но по-добре да не бяхте питали.
– Защо?
– Най-добре е, ако не шумим по този въпрос.
– Но защо?...
– Това е проблемът за мира и живота на всички живи същества в морето.
– Разбрах – отвърна Мечтателя. – И аз мислех така.
– Аз пък не разбирам нищо – призна си Ловкия. – Какво общо
имат с нас медузите. Отвратителни същества, които дори не съз257

нават, че съществуват.
– Ще ви обясня – съгласи се Водача. – Но помнете, трябва да
си остане само между нас. Друг не бива да знае. От това зависи
животът ни... Ако тази лигава, тримилиардна маса осъзнае силата си, ние сме загубени. Медузите всякога могат да ни заградят и
да ни последва съдбата на Синята акула.
– Това е вярно! – изуми се Ловкия. – Могат да станат господари на морето.
– Ще наложат пълната си власт – рече Мечтателя.
– Но сигурен ли си, че имат такива претенции?
– Де да ги знаеш – рече Водача. – Може би ще го сторят от
мания за величие, да покажат силата си... Затова се противих да
поискам помощта им. Това можеше да ги подсети.
– Едва ли – рече Мечтателя. – Те са инертни и няма да се досетят.
– На това разчитаме, Мечтателю. Само членовете на съвета
знаят туй. Трябва да мълчим до края на живота си.
– А Сребърния кефал?
– Той първи разбра. Сигурен съм, че ще отнесе тайната в гроба си.
Отново заплуваха безмълвно. Членовете на съвета напрягаха
въображението си, представяха си картината на най-лошото: Ако
се досетят, никой не може да им се противопостави. Никой не е
в състояние да ги унищожи. Можеш да убиваш, да мачкаш, да
разкъсваш – нищо, ще идват нови, от всяко тяхно парче ще се
роди нова медуза, ще настъпват бавно и спокойно, ще притискат,
ще пускат убийствените си сокове, докато настъпи империята на
безсмислието, тъпотата и нищото. Представете си едно море без
делфини и риби, представете си едно царство от вода, медузи и
безчувствие.
– И човекът е безпомощен срещу тях – забеляза Водача.
– Не ще припари в морето – допълни Ловкия.
– Ще спре и корабоплаването – каза Мечтателя. Представете
си едно море-пустиня, една империя от пихтия, в която се чуват
само заповедите на Глагоабазубадуза.
Едно море без син цвят, с повърхност от лепило.
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Ч УД Н О Н Е Щ О Е П Р И Я Т Е Л С Т В О Т О !
Две седмици лисичето и делфинчето играха в морето и една
сутрин Лиско каза:
– Виж какво, Мони...
– Знам – отвърна делфинчето. – Трябва да те заведа в Залива,
където живее твоят автор.
– Да. Където живее твоят автор.
– Който е преди всичко твой.
– Добре, нашият автор... Все пак, разбери, целта на моето пътуване беше да го посетя и да му задам няколко въпроса... Можем
ли да тръгваме?
– Можем.
– Отговаряш кратко. Мъчно ли ти е, че се разделяме?
– Да не искаш да пея?
– Не, искам да ти бъде мъчно, както ми е мъчно и на мен.
Нали така се разделят приятели?
– Качи се на гърба ми.
– Преди това няма ли да се простя с делфините?
– Няма смисъл да им става мъчно и на тях... По-добре е,
щом се върна, да кажа: „Лиско си замина“. Тогава те ще кажат:
„Без да се сбогува?“ И аз ще кажа: „Така пожелахме, да не ви
стане мъчно.“
Делфинчето плуваше право към Залива на автора и мълчеше.
Лиско също мълчеше. Морето беше светлосиньо, а на небето ви259

сеше чисто бяло слънце, младо и силно, готово да прекоси целия
купол и да си залезе, както му е редът. Че ще прекоси купола и
ще залезе, беше повече от сигурно. Милиони години е тренирало
все туй изгряване и залязване, минаваше по един и същ маршрут
и нито веднъж не му се случи нещо непредвидено. Лиско гледаше към слънцето и си мислеше колко краткотрайно нещо е приятелството между две деца, но колко важно е това приятелство за
живота, пък и животът не е кой знае колко дълъг. Къде ще бъде
утре той? Къде ще бъде Мони? Къде ще бъде Момчето с бледото
лице?... И най-важното: къде ли е сега Мокси? Продължава ли да
пасе медените си сокове от тръните на хълма? Чака ли го? Готов
ли е да потегли веднага към Тихата гора? Чудесно нещо е вечното приятелство, например между него и Мони; чудесно ще бъде,
ако Момчето с бледото лице целува своята Изабел в сенките на
Булонския лес и ако Мокси продължава да си пасе на своя чаровен хълм, и щом види Лиско, да каже: „Тръгваме ли?“
Но животът на хората и животните не е нареден като движението на Слънцето. В живота на хората и животните има много случайни неща и най-важното – много приключения. Затуй е
по-добре да бъдеш човек или животно, отколкото Слънце. Какво
може да ни каже едно Слънце?... Нищо. Какво може да ни каже
един Лиско? Много неща... Слънцето не е било нито в гнездото
на орела, нито в стомаха на акулата, а лисичето е било и където е
ходило, винаги е раздвижвало живота, създавало е настроение, от
което все пак се раждат малко истина и малко красота.
„Важното е да се връщаш – продължи по-нататък мислите си
Лиско. – Където и да отиваш, да се връщаш, било в Тихата гора,
било другаде. Защото, ако не се връщаш на онова малко парченце
земя, което те е научило да бъдеш ТИ, все едно, че нищо не си. И
защо е така, трудно може да се обясни.“
– Каза ли нещо? – запита отдолу делфинчето.
– Не, Мони. Ти знаеш, че не казах нищо, но искаш да се разговаряме. Хайде, да започваме... И на мен ми е мъчно. Не знам
кой е казал, а после се е повторило милион пъти, че животът се
състои от срещи и раздели. Така е. Колкото и да е изтъркано, животът се състои от срещи и раздели. Иначе не може. Представи
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си, че останем заедно за цяла вечност. Какво ще се случи нататък? Аз съм роден да живея на сушата, а ти да плуваш в морето.
– Така е – съгласи се Мони, – но ти разсъждаваш не като дете,
а като възрастен. По-добре е сега да си говорим и мечтаем като
деца. Цял живот след това ще бъбрим като възрастни.
– Мони, защо да се лъжем. Аз говоря от името на нашия автор. Не си ли забелязал, че той прави с нас каквото си ще? Един
път сме деца, друг път не сме...
– Забелязал съм.
– Така е, Мони. Каквото каже авторът. Ние сме негови герои
и сме подчинени само на него. Нямаме собствена физиономия,
нямаме собствен живот – всичко е в негови ръце. И да искаме да
бъдем заедно цял живот, той ще ни раздели.
– Така е и затуй го мразя – отвърна Мони. – Най-омразното ми
нещо е този наш автор. Не се съобразява с нашите желания, нито
с желанията на читателите. Просто ми се ще да стана автор и да
си нареждам нещата по кеф. Лиско, лесно ли се пише?
– Мен ли питаш?
– Не, баба си!
– Защото помислих, че питаш мен.
– Пак хитруваш, но разбрах всичко.
– Какво си разбрал?
– Щом не отговаряш направо, значи си опитвал да пишеш.
– Опитвал съм – призна си лисичето.
– Какво си писал?
– Нали знаеш, отначало винаги се започва с роман.
– До коя страница си стигнал?
– Аз... още не знам да пиша и не съм стигнал до никоя страница. Измислих само началото.
– Мога ли да го чуя?
– Разбира се. Умирам да го кажа на някого, да ми направи
критични забележки. Слушай. Започвам така: „Слънцето издигна
огнения си диск над планината.“
– После?
– Няма после. Това е.
– За какво се разказва в романа?
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– Не знам. Нали ти казвам, измислил съм само началото.
– Тогава трябва да ти кажа, че и аз съм започнал един роман.
– Така ли? Колко си написал?
– И аз съм в началото. И при мен се издига един слънчев диск,
само че над морето.
Хлапетата се засмяха и им стана леко. На тях щеше да им
стане още по-леко, ако знаеха, че на света са изгрявали и залязвали милиони слънчеви дискове и от тези милиони наистина са
изгрели няколко големи писатели, които четем всеки ден и които
няма да залязат никога.
– Наближаваме – рече Мони.
– Разбрах – отвърна Лиско.
– Виждаш ли онова нещо, което излиза от сушата и влиза в
морето? Нарича се кей. Това е най-малкото кейче, което съм виждал, и принадлежи на твоя автор.
– На нашия автор.
– Добре, на нашия автор. Ще подскочиш от гърба ми право на него.
– Добре.
– От кейчето към хълма води една пътечка. Тя ще те закара
при оная къщичка, виждаш ли я – сред дърветата. Там живее той.
– А ти ще си отидеш?
– Да.
– Няма ли да поостанеш? Ще ти го доведа да си поговорим.
– Нямам желание. Мразя го.
– Отдавна ли го мразиш?
– Отскоро... Той е лош човек.
– И като автор?
– Не го знам като автор и не ме интересува. За мен е лош човек.
Лиско се усмихна, но Мони не видя това, тъй като приятелят
беше на гърба му. Вече се бяха приближили до кейчето.
– Скачай!
– Сега.
– Какво чакаш?
– Тъжно ми е.
– Скачай!
Лиско подскочи на кейчето, обърна се и погледна приятеля си.
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Стори му се едно много мило и сладко делфинче.
– Сега?
– Сега ще си отида – отвърна Мони.
– Знам.
– Довиждане!
– Не бързай, Мони!... Знаеш ли какво?
– Какво?
– Искаш ли всеки ден, при залез, да си мислиш една минута
за мен?
– Искам.
– И аз. Всеки ден, когато залязва слънцето, ще затварям очи
и ще мисля една минута за теб. Така всеки ден ще си бъдем заедно и ще си разговаряме. Уверявам те, винаги ще знам какво ми
казваш.
– И аз ще знам.
– Според мен – продължи Лиско – винаги може да се знае
какво си казват двама добри приятели.
– Съгласен съм – рече Мони, – но аз имам да ти разказвам
много неща. Не е ли по-добре да си говорим не по една, а по пет
минути?
– Идеално!... Всеки ден по пет минути. Хайде да направим
репетиция.
– Хайде!
– Мони, затвори очи!
– Затворих.
– И аз ги затворих... Слушай сега. Ще започвам винаги така:
„Мони, здравей!“
„Здравей, Лиско!“
„Какво правиш, Мони?“
„Стоя тук и се питам, защо си толкоз голям лъжец?... Как можеш да твърдиш, че си бил в стомаха на Синята акула?“
„Ние сме деца, Мони, и можем да бъдем навсякъде. Възрастните не могат, а ние можем.“
„Знаеш ли колко много те обичам?“
„А ти знаеш ли, че аз те обичам повече?“
„Не може да бъде, защото аз те обичам още повече.“
263

„Какво прави днес? Имаше ли приключения?“
„Нищо особено... По-скоро, не заслужава да бъде описано в
книга.“
„И при мене е така. Как са Водача, Мечтателя, Ловкия?“
„Добре са. А вашите?“
„И те са добре... Научи ли се да се премяташ като тирбушон?“
„Усвоявам това салто... А ти научи ли се да четеш?“
„Уча се... Какво прави Сребърния кефал?“
„Не съм го виждал скоро... Спомняш ли си за Момчето с бледото лице?“
„Когато мисля за теб, спомням си и за него... Често мисля за теб.“
„И аз.“
„Сега да си кажем ли довиждане?“
„Довиждане, до утре, по същото време.“
Лиско отвори очи и видя как Мони плува към открито море...
Колко бързо плуваше той? По гърба му падаше светлината на
слънцето и тогава Лиско разбра, че слънчевата светлина блести
най-добре именно върху гърбовете на делфините. Защо е така? –
запита се той и не можа да си отговори... А защо плача? – запита
се той и пак не можа да си отговори. Делфинчето чезнеше към
хоризонта и се превръщаше в една весела точица, такава, каквато
си я знаем.
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Л И С КО З А Д А ВА ВЪ П Р О С И
Лиско избърса сълзите си и понеже му се плачеше още, направи опит да се усмихне. Така смяташе да прекъсне плача си.
Отначало се получи нещо средно между усмивка и плач, а после
всичко се превърна в чиста усмивка, украсена с лека влага по
клепачите. Той се обърна и погледна пътечката. Тя се извиваше
по скалите към хълма, провираше се между две дървета и отиваше към къщичката. Лиско вдигна краче и направи първата стъпка, но чу глас, който извика строго:
– Лиско, какво правиш тук?
– Нищо – отвърна по навик хлапето и бързо погледна към скалите.
Зад скалите се откриваше малко пясъчно заливче, но съвсем
малко, широко три-четири скока. Върху пясъка лежеше изтеглена
лодка. До лодката стърчеше висок човек с очила. Ръката му държеше четка. От четката капеше боя.
– Пак ли си избягал?
– А, не... Аз...
– Ела тук!
– Къде?
– Виж какво – на мен не минават. Знаеш много добре къде.
– Е, да, но исках да зная точно къде.
Лисичето заобиколи скалата и скочи на пясъка. Сега високият
човек с очилата седеше на столче и боядисваше лодката. Панталоните и ризата му бяха изпоцапани. Лиско не можеше да види
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лицето му, застана зад гърба му и зачака. Понеже очилатият не се
обърна, Лиско каза:
– Вече съм тук.
– Първо ми кажи защо напусна Тихата гора?
– Ами... аз...
– Обеща ли, че няма да бягаш?
– Обещах, но този път оставих бележка.
Едва сега очилатият се обърна и беглецът видя строгото му
лице, прорязано от две бръчки, издаващи жестокост. Той се изправи и каза:
– Ела!
Лиско се стараеше да върви точно три крачки зад него. Изкачиха се по стръмния бряг и изведнъж се озоваха в равен двор с
дървета и беглецът вече можеше да разгледа къщичката. Стори
му се малка, но щом се вмъкнаха под сянката на навеса, разбра,
че тук е приятно. В двора стърчеше огромна ръждясала котва,
съхнеше някаква рибарска мрежа, а над лятното огнище вреше
нещо като супа. Човекът с очилата го въведе в хладна беседка
с маса и столове. На масата лежеше съд с праскови. Щом видя
прасковите, Лиско не пожела да отмести погледа си от тях. Очилатият седна и запали цигара.
– И казваш, че си оставил бележка?
– Да.
Прасковите бяха големи и покрити с мъх.
– И веднага след това си тръгнал на път?
– Да.
Едната от тях беше добре узряла и особено жълта отляво, а
отдясно тъмнееше.
– Баща ти не знае къде си, нали?
– Да.
Лиско се мъчеше да преброи плодовете, но все бъркаше и
започваше отново по две причини: първо – погледът му се задържаше все върху най-голямата, и второ – не можеше да брои
както трябва.
– Знаеш ли какво си направил?
– Да.
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Тези праскови трябва да се изядат бавно, да им се усети сладостта и да не се допусне задавяне.
– Знаеш ли какво си глупаче?
– Да... Извинете, тези топки на масата какво представляват?
– Кои?
– Тези, в чинията.
– Праскови...А с какво дойде тук?
– Да... Значи на това нещо казват праскови?
– Ще ми кажеш ли как пристигна тук?
– Да... Ами прасковите ядат ли се?
– Кажи ми докога ще бягаш от къщи да тревожиш всички?
– Да... Сладки ли са?
– Слушай, хлапако, само мен не можеш да изхитриш!... Знаеш
ли кой съм аз?
– Има си хас!... И когато си искате, си ги ядете, така ли?
– Аз съм твоят автор.
– Ами аз какво да направя, ако искам да изям една?
Авторът изви глава настрана и скри усмивката си, но не можа да я
овладее и понеже имаше опасност да се издаде, закри лицето си с ръце.
– Искам да изям една от тия топки! – извика Лиско.
– Добре, изяж.
Хлапакът грабна две праскови и не знаеше от коя да почне.
Поднасяше ту едната, ту другата към устата си. Авторът безмълвно върна по-малката на масата. Без да сваля поглед от нея, Лиско
захапа другата.
– Искам още една!
– Добре.
Лиско изяде втората.
– Може ли да изям още една?
– Може.
Лиско изяде третата.
– А може ли още една, та да станат всичко две?
– Изяж всичките, хитрецо... Ще ти набера още.
– Има ли още?
– На дървото.
– Като свърша тези, ще ги разгледам.
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Щом плодовете изчезнаха от чинията, Лиско погледна корема
си, погали го и едва пое дъх.
– Знаете ли какво?... Прасковите на дървото не ме интересуват.
– Защо яде толкова?
– От приятелски чувства към Мони. Като си помислих, че го
няма да си хапне и той, рекох: една ще изям за мене, една за него,
една за мене, една за него... Нека си хапне и той.
– А защо не слушаше, когато ти говорех?
– Извинете, но когато съм гладен, не умея да слушам. Нямам опит.
– Не се отличаваш с особено възпитание. Какво да те правя сега?
– Не знам.
– Кажи, какво да те правя?
– Не знам.
– Чуваш ли какво те питам?
– Не съм дошъл да ме питате, а да ви питам! – извика Лиско.
– Аз ще задавам въпроси.
– Виж го ти!... – Авторът загаси цигарата си.
– Да се разберем – продължи Лиско. – Минах да видя как
изглеждате и да ви задам няколко въпроса. Затуй съм тръгнал.
Мокси ме чака на Хълма с медените сокове. Ще си вървим.
– Какво ще ме питаш? Всичко между нас е ясно.
– Не е толкоз ясно. Знаете ли колко мъчно ми става, когато ми
подхвърлят, че приличам на Мечо Пух?
Авторът се изправи и започна да се разхожда. Приближи се до
чешмата, която капеше, и я затвори.
– Кой ти подхвърля?
– Някои от читателите.
– В известно отношение приличаш – съгласи се авторът.
– Знаете ли колко е досадно да приличаш на друг?... Кой е
този мечо?
– Той е герой на един мил и уважаван от мен писател – отвърна авторът. – Може би си приличате. Все пак ти си нещо друго.
Неговият Пух ни забавлява, а ти се бориш и ставаш причина да
победи доброто.
– Тъжно ми е, че приличам на някой, искам този някой да
прилича на мен.
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– Знаеш ли колко много искаш?... Въпреки това трябва да се
гордееш. В теб има нещо хубаво и добро, някой може да те обикне и хареса.
– Тогава защо ми се карате?
– Трябва да си стоиш вкъщи. Децата не излизат без разрешение.
– А защо ни разделихте с Мони?
– Знаеш защо. И му го каза.
– Вие сте жесток!...
– Зададе ли си въпросите?
– Пъдите ли ме?
– Татко и мама те търсят.
– Но аз имам още въпроси... Защо накарахте Момчето с бледото лице да страда? Защо медузите са толкоз отвратителни същества? Защо причинихте мъка на Мечтателя?
– Хлапенце – усмихна се авторът, – помисли и намери отговорите сам.
Лиско се почеса по челото, помълча и каза:
– Страшни сте вие, възрастните!... Говорите ни, каквото си
щете... Добре, а защо светлината блести най-добре върху гърбовете на делфините?
– И тук си отговори сам.
– А как попадна Синята акула в Черно море? Тя не помни
нищо от момента, в който са я харпунирали.
– Предполагам, че са я харпунирали с малка стреличка, намазана със силно приспивателно средство. Акулата е заспала и са я
вдигнали на кораба с мрежа. Понякога ни се струва, че са я изсипали тук с научна цел или пък това са извършили заинтересовани
хора, които не могат да се примирят с факта, че туй море с обширни плажове без опасни акули ще стане любимо на туристите.
– Аха! – удиви се Лиско.
– Без „аха“!... Защото те познавам и ми е известно, че отговаряш тъй, когато нещо не ти е ясно... Татко и мама те чакат.
– Вие защо живеете тук?
– Къде?
– Далеч от хората.
– Дошъл съм на спокойствие.
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– Така ли правят писателите?
– Някои.
– Много ли е модерно?
– Не е твоя работа.
– А кое е моя работа?
– Да се върнеш в Тихата гора.
– Интересен сте. Искате да върша само това, което ми кажете.
Нямам ли право на самостоятелност?
– Когато пораснеш – да.
– Не искам да порасна.
– Защо?
– Струва ми се, че ще е най-добре да си остана винаги малък.
– Да не чувам такива думи!...
– Май че заобиколихте въпроса. Аз искам да бъда самостоятелен.
– Искаш, но не може. Героите правят и мислят това, което им
кажат авторите.
– Охоо!
– Какво?
– Не е честно.
– А честно ли е да бягаш от дома?
– Знаете къде да ударите. Абе аз хубаво съм се зарекъл да не
споря с възрастни, ама...
– Така те искам.
– Е! – въздъхна Лиско, – тогава обещавам и да порасна.
– Сега ми харесваш.
Авторът взе Лиско в ръцете си, вдигна го и го целуна. После
го въведе в къщичката си. Показа му пишещата машина, книгите,
леглото, запозна го с всички интересни предмети, които морето
бе изхвърляло от години насам по брега и които авторът бе събирал, и накрая му посочи стената с портретите.
– Това са те – рече авторът.
– Значи това са те? – удиви се Лиско. – А кои са те?
– Големите.
– Тези ли са големите? Не личи, че са големи.
– Това са най-големите писатели.
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Лиско подсвирна. Ставало дума за писатели.
– Значи тези са най-големите?
– За мен са тези.
– А за другите не са ли големи?
– Всеки има право да избира писателите си, Лиско. Аз обичам тия.
Авторът отново взе лисичето в прегръдките си, спусна се по
пътечката и вкара лодката във водата.
– Къде отиваме? – запита Лиско.
– Към Залива на Ленивия рак... Заминаваш!
– Трябва да изчакаме – рече Лиско.
Авторът пусна мотора и хвана руля.
– Какво да изчакваме?
– Да изсъхне боята.
– Пак ли хитруваш?
– Ще трябва да боядисвате отново.
– Един Лиско заслужава!
– Само вас не мога да изхитря!
Лисичето се усмихна и помилва с крайчеца на опашката си
носа на автора.
После се сгуши в скута на очилатия жесток човек и замърка
от удоволствие.
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Гл а в а т р и д е с е т и п ъ р в а

Л И С КО , Ч А К А Й М А Л КО ! . . .
Лодката и авторът се отдалечаваха и ставаха все по-малки, изчезваха във въздуха, водата и времето, тъй както чезнат много
лодки и автори – безследно. Лиско им махаше за сбогом, докато
разбра, че вече маха само на облаците, погледна за последен път
морето отблизо и тръгна към Хълма на медените сокове.
– Лиско, чакай малко!...
– Кой е? – Гласът му се стори познат. – Кой ме вика?
– Аз!
– Кой си и къде си?
Защото нямаше никой.
– Тук съм.
– Ами защо не мога да те видя?
– Ела тук и ще ме видиш.
– ТИ ела!
– Аз съм мързелив.
– Кой си ти?
– Прочутия ленив рак.
Лиско тръгна обратно към морето. Прочутия ленив рак лежеше върху скалата.
– Извинявай, рако!... Не знам как да ти се извиня.
– Нищо – отвърна Прочутия ленив рак. – Това е нещо обикновено. Срещнал си по-едри животни, прекарал си по-забавно, защо да
не забравиш този, който ти прочете визитната картичка на морето.
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– Извинявай, рако! – само туй мога да ти повтарям... Знам, че
нищо не ме извинява... Просто...
– Нищо, Лиско – така е.
– Прощавай!
– Нищо, нищо – така е.
– Чуваш ли какво ти казвам и разбираш ли колко виновен се
чувствам?
– Така де, нищо.
– Извинявам ти се дълбоко и искрено.
– Така е в живота – рече прочувствено Прочутия ленив рак. –
Големите неща поглъщат малките.
– Моля ти се, рако!... Късаш ми сърцето.
– Големите личности са големи – продължи Прочутия ленив
рак, – защото умеят да помнят и важните, и маловажните неща.
– Остави големите личности! Късаш ми сърцето.
– Човекът или животното – настояваше обиденият, – смятат,
че правят нещо в живота, а правят само спомена...
– Рако!...
– ... Всички правим само спомена и тежко̀ на този, който прави
спомени само от главните неща... Лиско, потрай малко да ти кажа!...
Делфините са голямо нещо, а Прочутия ленив рак, колкото и да е
прочут, колкото и да е ленив, си остава малък, за нищо негоден рак...
– Мили мой – просълзи се Лиско, – спри!...
– Но и този прочут Ленив рак се докосна до живота ти, отне
ти прашинка време и все пак ти каза някои неща.
– Ох, рако, защо ме мъчиш?
– Почитай големите, но уважавай и малките.
– Рако, рако!...
– Това е най-важното за личността, ако искаш да бъдеш личност. Другото е гроз... Не е красиво.
– Удоволствие ли изпитваш, като ме мъчиш?
– Другото е... унизително.
– Да, но на теб ти доставя удоволствие да забиваш стрели в
сърцето ми.
– Нищо – продължи Прочутия ленив рак. – Срещнал си по-едри животни, прекарал си по-забавно, отде-накъде ще си спомниш
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за Този, който ти прочете визитната картичка на морето.
– Това го каза вече! – извика лисичето.
– Така ли?
– Разбира се, че го каза!
– Не думай! Значи съм се повторил?... Извинявай, Лиско.
– Нищо.
– Моля ти се – извинявай!
– Нищо, нищо.
– Ужасно е да се повтаряш! Аз съм глупаво и незначително
животно! Извинявай!...
– Извинен си.
– Ох, как успях да ти втръсна с тавтологии!
– Моля ти се, случва се.
– Но не бива... Изложих се и никога няма да ми простиш.
– Рако, разбирам те и ти прощавам.
– Е, да – въздъхна Прочутия ленив рак. – Видя ли докъде я
докарахме? Вместо ТИ да ми се извиниш и АЗ да ти простя, АЗ
ти се извинявам и ТИ ми прощаваш!
– Пощади ме! – рече умолително Лиско. – Уби ме.
– Пак аз виновен! – В очите на рака блесна влага. – Добре,
довиждане!...
– Никакво довиждане!
– Защо?
– Няма да мръдна оттук, докато не ми простиш искрено. Наистина те бях забравил. Устремен вече към родното място, аз те
забравих. Няма да мръдна оттук.
Лисичето легна на скалата. Долу се плискаха вълнички; пяната заливаше камъните, мокреше ги и се изцеждаше обратно и пак
идваше; във въздуха жужеше шепотът на морето, за който се приказва, че е вечен и понякога служи за отмерване на големи интервали от времето. Този шепот успокояваше скитника, караше го
да съжалява сто пъти, че морското му приключение бе протекло
бурно, че е бил зает непрекъснато да влиза и излиза в стомасите
на разни сини акули, вместо да си полежи малко край водата.
– Умъдряваш, нали? – запита Прочутия ленив рак.
– Изпитвам особено чувство.
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– Изпитвай, изпитвай!
Изтече цял час.
– Чувстваш ли? – запита Прочутия ленив рак.
– Чувствам – отвърна Лиско.
– Чувствай!
Изтече и вторият час.
От дъното се надигна ароматът на водораслите. Лиско въздъх
на. Ракът разтвори щипките си, прозя се и каза:
– Нали?
– Точно така.
– Чувстваш просто как...
– Наистина... Трябваше да отделя повече време за съзерцание.
– Щом си разбрал това, да се прегърнем и да се сбогуваме.
Опитаха да се прегърнат, но не излезе нищо.
– Дребното животно не става и за прегръдки – забеляза тъжно
ракът.
– Голяма работа! – усмихна се лисичето. – Важното е, че се
разбрахме.
– Това исках да ти кажа.
– Довиждане, Лениви рако!
– Довиждане, приятелю!
Морето зад гърба му шумеше, шумеше, шумеше; плискаше,
плискаше, плискаше; шепнеше, шепнеше, шепнеше, а след туй
започна да заглъхва, заглъхва, заглъхва... Остана само нещо такова: Ссссссс...
Времето!...
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ЕПИЛОГ
Мокси лежеше до Хълма на медените сокове, обърнал гръб
на тръните. Там лежеше един дебел Мокси, който нямаше нищо
общо с красивото подвижно магаре отпреди месец. Когато Лиско
се появи внезапно пред него, лакомникът отвори лявото си око
и го затвори. По хълма се плъзгаше приятен следобеден вятър,
безоблачното небе трептеше над главите им, пътят зовеше.
– Извинете – рече лисичето, – преди известно време оставих
тук едно магаре на име Мокси. Знаете ли какво е станало с него?
Лакомникът отвори този път дясното си око и го затвори.
– Извинете – рече лисичето, – преди известно време оставих на
това място едно магаре на име Мокси. Случайно да сте го виждали?
– Аз съм тоя.
– Моля?
– Аз съм Мокси.
– Мокси?... Не приличаш на себе си, приятелю. Никога не съм
виждал такова тлъсто магаре. Защо не ядеш тръни?
– Не ми говори за ядене. Отвратен съм от тръните.
– Аз пък съм дошъл, защото някога ми обеща да ме върнеш у дома.
– Не само ще те върна, но ще се върна. Тук е отвратително.
Тези тръни ме вбесяват.
– Същите сочни тръни?
– Същите. Кой е измислил това магарешко лакомство?
– Значи тръгваме? – зарадва се Лиско. – Ще се върнем в родната Тиха гора.
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– Ох, мечтая за Тихата гора!...
– Потегляме ли?
– Не.
– Защо?
– Не мога да се изправя.
– Тогава?
– Ще чакаме да се оправя.
– Колко ще чакаме?
– Ами от половин час не хапвам нищо, понеже паднах от
преяждане. Щом смеля храната, и тръгваме.
– Така те искам, Мокси!... Видя ли морето?
– Нищо не съм видял. Аз съм истинско магаре, което мисли
само за плюскане и пренебрегва романтиката. Моля те, не разказвай за падението ми. Вече никога няма да ям повече, отколкото
ми е нужно, за да живея.
– Тогава наистина си научил нещо от пътуването ни, Мокси...
Поумнял си. Но защо ли се смея на теб, когато преди малко и аз проявих лакомия. Изядох всичките праскови от масата на нашия автор.
– Не говори за ядене! – проплака магарето. – Моля те, не споменавай за ядене!...
Лиско се излегна до своя автобус и изчака. Мина час, мина
втори, трети, четвърти, свечери се, мръкна се, изгряха звездите,
съмна се и лисичето от скука притича да види изгрева над морето.
По водата плаваха розови петна. Беше тихо. В това огромно и прозрачно пространство живееха делфините, рибите, медузите, раците, мидите и водораслите. Там плуваха Водача и Ловкия, Сребърния кефал разхождаше своята мъдрост между скалите, Ленивия
рак се излежаваше на плиткото, Глагоабазубадуза се любуваше на
цветовете си, Мечтателя лекуваше сърдечната си рана.
Вчера, при залез слънце, Лиско успя да проведе първия си
разговор с Мони.
„Здравей, Мони!... Как си?“
„Мили лъжецо, още ли твърдиш, че си бил в стомаха на акулата?“
„Ние сме деца, Мони, и можем да бъдем, където си искаме...“
Морето запламтя от розова светлина и „слънчевият диск се
издигна над хоризонта“. После светлината избеля и водата пот277

ръпна. Появи се бриз, появиха се и прочутите люспи, описани на
всички езици по земята.
А магарето спеше ли, спеше. Лиско хвърли последен поглед
на Черно море, което умееше да бъде по-синьо от много други
морета с по-привлекателни имена, и спокойно се спусна по Хълма на медените сокове. О, там наистина растяха най-сладките
магарешки тръни, защото морските ветрове ги даряваха със солената си влага.
А магарето спеше ли, спеше.
Лисичето отново си послужи с опашката, погъделичка го по
ноздрите. Мокси кихна и заспа. Погъделичка го пак. Мокси кихна и се обърна на другата страна. Погъделичка го пак. Мокси
кихна и отвори очи.
– Добро утро! – извика бодро Лиско.
– Добро утро ли?... – Лисичето за първи път виждаше замрежен магарешки поглед. – Не е ли „Добър вечер“?
– Нощта мина отдавна, Мокси.
– Не думай!
Магарето се изправи и се прозя.
– Тръгваме ли? – запита учтиво Лиско.
– Ей сега... Хапвам и тръгваме!
– Оставаш си магаре! – ядоса се лисичето и потегли на запад,
към Тихата гора.
Мокси погледна тръните и хукна след него.
– Лиско, защо се сърдиш?... Нямам ли право на закуска?
Лиско вървеше. Не се обръщаше и не говореше.
– Много бързаш... Ох, ще пукна от глад.
Мокси ускори крачките си. По мълчанието на Лиско магарето се мъчеше да разбере колко е ядосан. Най-после го настигна,
след това го изпревари, спря се и каза:
– Скачай!
Лиско се метна на гърба му и се ухили.
– Напред! – извика той.
– Към родното място! – извика Мокси и разпери уши.
Лиско запя, но се засрами и млъкна. Сети се, че от туй пътешествие се връща възмъжал и по-умен. Въздъхна и каза високо:
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– Чудесно нещо е светът!
Светът наистина е чудесен, ако си изпълнен с копнеж да го
видиш. Важното е да се връщаш. Където и да отидеш, мисли за
връщането към онова малко парченце земя, което те е научило да
бъдеш ТИ...
Нали така разсъждаваше онова малко лисиче, което постоянно бягаше от къщи и вършеше разни лудории?... Мисля, че се
казваше Лиско.
Край
„Приключенията на Лиско по море“, роман 1968 г.
Държавно издателство, Варна.
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ПРИ ВЕЛИКИЯ ДЕТЕКТИВ
Слънцето залязваше над Тихата гора. Лиско трябваше да се
прибира, но продължаваше да стои, обърнат на изток, зяпнал от
учудване. Наблизо нямаше никакво живо същество. Най-после
лисичето затвори устата си и излезе на пътечката. Тук спря и се
замисли отново. Наистина ли не се лъже? Ами ако му се е сторило?... Я чакай да се поразпитам, каза си то, и застана до един
дънер.
„Питай!“ – заповяда Лиско, който беше до дънера, след което
бързо се премести на пътечката.
„Сигурен ли си?“ – запита Лиско, който беше на пътечката,
след което бързо се премести до дънера.
„Как да ти кажа... – отвърна несигурно Лиско, който беше до
дънера. – По едно време чух от ясно по-ясно.“
„Съвсем ясно ли?“ – запита Лиско от пътечката.
„Абсолютно ясно – отвърна Лиско от дънера. – Не вярвам да...“
„Какво да?“
„Да съм си въобразил.“
Костенурко живееше далеч, трябваше да се прекоси почти цялата Тиха гора. И все пак при подобни тайнствени обстоятелства
обикновено се отива при Великия детектив.
Здрачът се сгъстяваше, у дома вече сигурно се безпокояха, но
разтревожените му мисли го тласкаха другаде. Когато стигна до
М я с тото н а Мо кс и , Лиско зърна магарето, опънато на тревата.
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То привдигна глава и каза: не.
– Какво не? – запита Лиско.
– Не тръгвам за никъде!... Вече не ме интересуват приключения.
– Не си ми притрябвал – отвърна Лиско и продължи пътя си.
Изненаданият Мокси пак повдигна глава и погледна след него,
но веднага пак изпадна в най-сладкото състояние след яденето
– моментът, преди да заспи, когато в съзнанието му все още се
мяркат опияняващите мисли, че ей сега ще потъне в съня. Потъването ставаше така: Магарето заспива и на секундата се озовава
при Хълма на медените сокове, сред нежна гора от тръни...
Самотната къща на Великия детектив стърчеше на полянката.
Прозорчето вече светеше. Лиско застана до вратата и чу прословутия израз:
– Ти, който гледаш през ключалката, отвори и влез!
Лиско отвори и влезе.
Костенурко кърпеше левия си пантоф. В камината тлееше
жарава... Беше тихо, приятно. Беше на края на света. На масата
димеше великата и вечна лула.
– Добър вечер.
– Какво те води насам? – промърмори домакинът. – Отново
ли? Не бързай да отговаряш! Отново ли изчезваш?
Великия детектив пусна пантофа върху килима, напъха крак в
него и изчезна. Лиско се озърна. Тук всичко си беше както по-рано, както още по-рано, и може би щеше да си бъде така завинаги.
В тази спокойна обстановка зрееха мъдри мисли и хитри планове, тук проблясваха смели решения. Лиско разбра, че още тази
вечер ще получи отговор на въпроса, който го тревожеше.
– Ти, който гледаш през ключалката, отвори и влез!
Костенурко се появи заедно с изречението си и чашка димящо кафе. Лисичето погледна неволно към вратата и се усмихна.
Отдавна знаеше тайната на Детектива, който всеки пет минути
повтаряше тази фраза и изумяваше посетителите, ако са отвън.
– Отдавна не са ме викали да те търся – рече Костенурко и
сръбна глътка кафе. – Помниш ли как те измъкнах от гнездото на
орела?... А после от стомаха на Синята акула?
– Помня!
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– Помнѝ, Лиско, помнѝ!
Всъщност той не го беше измъквал от никъде, но карай
да върви.
– Това с акулата беше първото ми приключение по море –
промълви замечтано Великия детектив. – Влязох в стомаха ѝ и
те измъкнах... Мой дълг е да влизам навсякъде. Няма значение
къде. Нали?
– Да – съгласи се лисичето.
(Великия детектив никога не е бил на море.)
– Кажи – промълви тихо той.
– Дошъл съм да ви задам един въпрос... Но няма да ми се
смеете. Моля ви и да не ме сметнете за луд.
– Лиско, според една моя теория луди няма, защото едва ли
ще се намери ненормален да твърди било едното, било другото.
– Така ли? – удиви се лисичето.
– Но не мога да ти го обясня, защото нямаш предварителна
подготовка.
– Яд ме е! – възмути се лисичето. – Нима за всяко нещо е необходима предварителна подготовка?
– Някои го наричат подготовка. – отвърна Детектива. – Чакам.
– Извинете, но навярно сте чували за приключението ми по
море. – Великия детектив въздъхна и Лиско продължи: – Там се
сприятелих с делфинчето Мони... Слушайте, нима, за да се каже,
че две и две прави четири, също е необходима предварителна
подготовка?
– А кой ти каза, че две и две прави четири?... Но да се върнем
на морето.
– Да... Там се сприятелих с делфинчето Мони. Когато се разделяхме, двамата си обещахме всеки ден при залез-слънце да си
разговаряме мислено: Как си, Мони? Добре съм, Лиско. Какво
правиш? Добре съм. А ти какво правиш? Какво правят делфините? Какво прави Прочутия Ленив Рак? И тъй нататък... Тези
разговори ни станаха навик. От месец насам не пропускаме нито
ден. – Лиско се огледа, сякаш искаше да се увери, че са сами. –
Добре, но тази вечер... тази вечер...
– Ти, който гледаш през ключалката на вратата, отвори и влез!
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Никой не влезе и Лиско продължи:
– Тази вечер...
– Чакай!
– Какво?
– Защо се разговаряте?
– Защото се обичаме. Нали ви казах – все едно, че си говорим...
Наужким, де, но си говорим... Добре, но тази вечер чух гласа на
Мони. Разбирате ли? Истинския му глас. И вече не беше науж
ким, а наистина. Казахме си много неща. Той ми каза, че вече се
превърта два пъти във въздуха, а аз му казах, че ми е скучно и не
знам дали ще издържа така на едно място. Мони ме покани на
гости. НИЕ ЧУВАХМЕ МИСЛИТЕ СИ, разбирате ли?... Макар
че се намирахме на четиристотин километра един от друг... Какво
ще кажете за това?
– Хъм! – каза Великия детектив. – Ти си феномен.
– Да. Затова съм при вас. Защото съм сигурен, че няма да ме
сметнете за побъркан.
– Хъм! – каза Великия детектив.
– А две и две си прави точно четири.
– Хъм! – каза Великия детектив, след което се облегна и затвори клепачи. – Хъм! – Тишината напълни стаята. Празната кафяна
чашка гледаше тавана. Лулата димеше в ръката на Костенурко,
а прословутото „хъм“ звучеше все по-зачестено, вече приличаше на хъмкане, или по-точно на хъркане. Лиско се приближи до
креслото и раздвижи лапа пред лицето на домакина.
– Мисля – излъга внезапно спящият и се събуди. – Това, което ми каза, е интересно. Става въпрос за предаване на мисли на
далечно разстояние. Но четиристотин километра!... Това е почти
световен рекорд. Е, щом можете, разговаряйте... Отново ли смяташ да бягаш?
– Откъде?
– От дома... Не се прави на ударен.
– Ще видим – въздъхна Лиско. – Всичко ще стане ясно утре,
като се събудя. Прави ми се нещо, разберете! В Тихата гора ми е
тихо. И тясно. Петите вече ме сърбят.
– Пак ли ще оставяш бележка?
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– А, вече свикнаха. Какво ще ме посъветвате?
– Искам да ти кажа – Великия детектив го погледна в очите, –
че ако всеки си седеше у дома, нямаше да има нищо. Представи
си: Христофор Колумб цепи дърва на двора и прави туршии. В
това време Америка чака ли, чака. Да я открият. А аз какъв велик
детектив щях да бъда без тютюн?
– Никакъв! – съгласи се лисичето. – Детектив без лула е като
лисица без опашка.
– Точно така.
– Знаете ли, опашката на Мокси понякога смята, че ТЯ е главното, а Мокси е само храносмилателната ѝ система.
– Зависи – отвърна дълбокомислено Костенурко.
– Там е работата, че всичко зависи. Думата з а в и с и ми харесва. Не смятате ли, че ви отнех много време?
– Този, който знае кога да спре и кога да си тръгне отнякъде,
заслужава уважение... Ти, който гледаш през ключалката на вратата, отвори и влез!...
Лиско отвори и излезе. Когато затваряше вратата, хвърли последен поглед върху Детектива, който вече спеше.
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КЪМ СЛЪНЦЕТО И МАЛКО ВДЯСНО
Секунди преди изгрева Лиско видя магарето. Заобленият корем на самотника отразяваше оранжевата зора. От цялото нещо,
наречено Мокси, беше будна само опашката му.
– Здравей, опашке! – рече бодро Лиско.
– Здравей, Лиско!
– Събуди ли се?
– Отдавна, но какво да правя, чакам да се събуди и храносмилателната ми система... Трагична е съдбата ми, братко! Цял
живот да съм прилепена за магаре. Всички да смятат, че си само
презряната опашка на магаре.
– И твоята не е лесна – съгласи се лисичето. – Пътят, който
следваш, не е за завиждане.
– Какъв ти път, братко! Стоим!... Или лежим. Или пък пасем.
Цял живот не можахме да се напасем... Няма да забравя славните
дни, когато ни заведе на четиристотин километра оттук и за малко не видях морето.
– За малко – съгласи се Лиско.
– Поне чух гласа му – сподави мъката си Опашката.
– Ще събудим ли господаря ти?
– Не ми е господар! – извика обидено Опашката. – Запомни,
Мокси е само един мой придатък.
– Все пак той е твоето начало. Всяко магаре започва от главата
и завършва при опашката.
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– Не се знае – отвърна Oпашката. – При друго положение на
нещата не се знае дали всичко няма да започне да започва от задната си страна.
– Нищо чудно – съгласи се лисичето. – Напоследък усилено
се говори за друго положение на нещата, спори се и нищо чудно,
ако един ден нещата, току-виж, започнали да започват отзад и
да завършват отпред. Вие с Мокси живеете във вечен спор, а от
споровете се раждат нови идеи... Понякога науката поражда философия...
– Не те разбирам – погледна го Опашката. – Сега с мен ли си,
или с Мокси?
– С двамата.
– Какво плямпа този клюкар? – събуди се Мокси и главата му
се вдигна към зората. – Само чака да заспя и започва да говори
зад гърба ми.
Опашката не отвърна. По принцип тя мълчеше в присъствие
на магарета.
– Мокси, казвай.
– Какво, Лиско?
– Знаеш какво.
– Пак ли?
– Пак.
– Не искам.
– Сигурен ли си?
– Никога вече.
– Твоя работа... После да не кажеш...
– Този път накъде?
– Не знам. Струва ми се, че навсякъде е хубаво. Светът има
четири посоки. И този път към слънцето, но малко вдясно. Да
хвърля поглед и там.
– Не!
– Тогава довиждане.
Лиско тръгна.
– Чакай!
Лиско спря.
– Карай! – отсече магарето.
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Лиско изрече още едно „довиждане“ и изчезна.
– Глупак! – изкрещя Опашката.
– Млък! – отвърна Мокси.
– Такава интересна покана!
– Затвори си устата!
– Няма! И няма да ти пъдя мухите! Нищо няма!.. Мързеливец!
Изостанал... Щяхме да видим най-интересните неща!
– И какво, като ги видим? – повтори магарето. – Ще ги видим
и толкоз. Отиваш, виждаш – и какво? Нищо. Какво, като са интересни? Те са си интересни за себе си, както ние сме за себе си.
Всеки е за себе си. Като ги видим, те няма да станат наши. Нито
пък ще ги изядем. Кажи де, ще ги изядем ли?... Разбирам да ги изядем, а то – нищо. Гледаш – и нищо. Нито пък нещо друго. Нищо!
Глупост!...Всичко е само̀ за себе си. Да речем, че... Разбираш ли?
– Разбирам – промълви Опашката.
– А то – какво?
– Е, да – съгласи се Опашката.
– Разбираш ли?
– Вече разбрах.
– То... такова, разбираш ли, нищо... Само дето такова... Разбираш ли?
– Прав си, прав си!...
– Само дето го разправят.
– Аха.
– А то... нищо. Разбираш ли?
– Да, бе! Добре, че не тръгнахме.
– Като ти казвам, разбери, а не да ти обяснявам.
– Голяма грешка щяхме...
– Разбираш ли?
– Ей, добре, че не тръгнахме! – отпусна се Опашката.
Толкова за опашките.
Добреее, ноо... опашката на Лиско!... Тя каза: Ех!
Лиско. Какво?
Опашката. Какви опашки имало!
Лиско. Какво, какво?
Опашката. Нищо.
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Лиско. Май че каза нещо.
Опашката. Карай да върви.
Лиско (спира на пътечката). Не, искам да чуя.
Опашката. Нищо особено. Днешният ден ми отвори очите.
Лиско. По точно?
Опашката. Както чу, някои неща започвали от опашките си.
Лиско. Е?
Опашката. Искам да кажа, че и аз съм опашка...
Лиско. Отричам ли го?
Опашката. Да, но трябва да се съобразяваш.
Лиско. Сигурно искаш да призная, че започвам от теб? Че ти
си ми началото?
Опашката (мълчи многозначително). Хъм!
Лиско (подскача). Какво?... Може би... Слушай! Ти искаш да
кажеш, че аз съм само една храносмилателна система?
Опашката. Може би не точно... И все пак...
Лиско. Ааа, не така!
Опашката. Какво?
Лиско. Това ми мирише на бунт!... Ей!
Опашката. Кажи!
Лиско. Не забравяй, че не съм магаре, а Лиско! За мен са писани книги! Мога да разговарям мислено с някои същества! Отдалеч! Почти световен рекорд!... Аз съм феномен!
Опашката. Извинявай! Бях забравила.
Лиско. Извинена си, но да не се повтаря. И без това ме е срам
да те разнасям насам-натам. У висшите животни опашките са изчезнали. Да не говорим за човека. Ясно ли е?
Опашката. Извинявам се още веднъж.
Лиско. Тогава да му турим пепел и да вървим. Път ни чака.
А пътят наистина ги чакаше, дълъг, колкото щеш, лъкатушен,
неравен, път през планини, през гори и поля. Палавникът пристъпваше бодро и когато слънцето изскочи над дърветата, без да
ще, както винаги запя:
Колко е хубаво да се върви!
Колко е хубаво да не стоиш!
Да тръгнеш и вървиш!
291

Напред
и все напред;
и още,
и още,
и още по-напред!
Колкото се може по-напред!
С главата си мисли.
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!
С краката си върви.
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!
И никога обратното!
Напред и все напред,
и още,
и още,
колкото се може по-напред!
– Когато измислиш подобна песен, ела ми се похвали – обърна се Лиско към опашката си, която се засрами и увисна отново.
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ЖАБИТЕ
Привечер Лиско прехвърли планината, която отделяше Тихата гора от света, и сега вървеше през хълмове, обрасли с храсти
и дръвчета. Мястото му се стори приятно за нощуване. Наблизо
би трябвало да има река, подсказваше я крякането. Когато се приближи до реката, крясъците се превърнаха в шушукане – изглежда, че вече сплетничеха. Лисичето мина гордо между жабите и се
напи с вода.
– Защо викате? – вдигна глава Лиско.
– Наша си работа! – отвърнаха жабите в хор.
– Да, но проглушихте света!
– Ще проглушим не само света, ами квото ни падне. Ние
сме жаби.
– Личи си.
– А ти кво искаш?
– Да млъкнете. Слънцето залязва и имам нужда от малко тишина.
– Че защо ти е?
– Имам важен разговор.
Жабите се събраха около него.
– С кого ще говориш?
– Умирате от любопитство, а?
– Умираме! – изкрякаха отново жабите.
– Ще видите.
Когато слънцето докосна земята, Лиско се обърна на изток и
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се съсредоточи. В тишината се долавяше само нежният плясък
на водата. Подскочиха няколко рибки. Но Лиско не им обърна
внимание, вече не обръщаше внимание на нищо, целият свят бе
умрял за него, само някъде в морето бе останала една-единствена
интересна точка – мозъкът на делфинчето.
„Здравей, Лиско!“ – извика Мони.
„Мони! – трепна Лиско. – Знаеш ли, че чувам истинския ти глас?“
„И аз. От снощи не мога да си обясня. Татко каза, че става
въпрос за... забравих какво. Науката се занимавала с това нещо.“
„Костенурко каза същото.“
„Откъде се обаждаш?“
„Как да ти кажа... Отново ме засърбяха петите.“
„И потегли, а?“
„Нещо ми каза – тръгвай! – и тръгнах.“
„Кога да те чакам?“
„Ще видим. Нали ще си говорим всеки ден?“
„Чакам те.“
„Тогава дочуване!“
„И те чувам много добре.“
„И аз. Сякаш си до мен.“
„Приятен път!“
„Поздрави на всички!“
Лисичето млъкна. Отърси глава и отново видя света. Около
него мълчаха хиляди жаби с ококорени очи.
– Крякайте де! – подразни ги Лиско. – Защо мълчите?
– Ти си луд! – извика една жаба.
– Луд! – извикаха всички в хор.
Жабешките орди се оттеглиха страхливо назад и закрещяха,
че до реката е дошъл луд. Крясъците им се вдигнаха към небето, полетяха към другите банди, по протежението на цялата река.
Отвсякъде вече звучеше твърдението, че в нощта се е появил някой си, който не е с всичкия си, понеже си говори сам.
Това твърдение развесели лисичето и то се усмихна. Отначало се усмихна широко, но после не толкоз широко, а накрая изобщо спря да се усмихва.
– Глупаци! – извика яростно Лиско. – Вие сте глупаци!
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Искаше да им каже, че не е луд и че не му е приятно да го
обвиняват в нещо, което звучи невероятно, ала жабите продължаваха да твърдят своето. Присъединиха се и тълпите откъм блатата. Към небето вече летеше врява. Мълчаливите животни, които
живееха наоколо, без да щат, се вслушваха в крясъците и без да
се усетят как, заповтаряха:
– Той е луд!
Дойдоха много зайци и много яребици, искаха да го видят
лично и да му кажат: – Ти си луд.
Лиско се опита да убеди поне тях, че няма нищо подобно, че
ако млъкнат (а той иска само да млъкнат), ще чуят гласа му и на
бърза ръка ще се уверят в обратното. Нищо подобно. Започнаха
да идват и по-едри животни. Всеки искаше да види как изглежда
един луд и какво търси при тях.
Това разяри лисичето. Без да се интересува чуват ли го, или не,
то се разкрещя, но кой те слуша, не можа да ги надвика. Милионите гласове бяха по-убедителни. По едно време дори и Лиско се замисли: „Чакай, ти кой си?... Сигурен ли си, че си ти?... Ами ако?...
Не, помисли малко, но искрено... Защото... Е, не си искрен!“...
А как му се искаше и колко по-лесно е да се развика заедно с
другите: Той е луд!
Колко е лесно да извикаш и да се слееш с другите!
Уплашено от тази мисъл, лисичето хукна, прецапа реката, озова
се на другия бряг и подгонено от нестихващите крясъци, които сега
повтаряха, че лудият вече бяга, затича, както тичат всички луди.
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П ОД Л Е Ц Ъ Т
Не усети кога е прехвърлил хълма. Бягаше от крясъците. Не се
спря дори за миг, дори да се ослуша. Когато долови тишината, Лиско се видя пред склона на втората изпречила му се по пътя планина.
Небето искреше от блясъка на звездите. Беше тихо като в шапка.
Сърцето му тупаше от обида и умора. Бяха го сметнали за луд!
Но щом се успокои, хлапачето прихна. Насмя се хубаво, после
потърси малко кътче за нощуване и го откри. Легна и се сви на
кравай. Преди да потъне в съня, една пъргава и подла мисълчица
изскочи от главата му и застана до него. Истински дребосък, но
подлец до немай-къде.
– Така, а? – пошепна Подлецът.
– Какво? – учуди се лисичето.
– Заспиваш спокойно и сякаш нищо не е било.
– Защо? Какво е станало?
– Помисли си: станало ли е, или не е станало?
– Добре де, кажи ТИ.
– ТЕ ти го казаха!
– Зависи КОЙ го казва – отвърна Лиско.
– Не КОЙ, а КОЛКО – прошепна на ухото му Подлецът. – Те
са поне сто хиляди.
– Сто хиляди, ама жаби.
– Жаби, ама сто хиляди!
– Подлец! – изсъска Лиско.
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– Признавам – призна си Подлецът. – Но и ти трябва да признаеш... Сто хиляди се лъжат, а само ти си прав!... Как ти се струва?... Е, може... Може и да се лъжат наистина, но пък и ти си
помислѝ!...
– Какво да си помисля?
– Дали пък винаги, ама винаги все ти си прав!... Това са сто
хиляди, ей!
– Кой знае дали са сто хиляди – опита се да възрази лисичето.
– Хиляда повече, хиляда по-малко, какво значение? – подхвърли Подлецът. – Все пак си помислѝ. Всички сме смъртни.
– Аз съм безсмъртен! – възрази Лиско. – Орли са ме яли, акули са ме гълтали и пак съм жив!
– Видя ли? – усмихна се подло Подлецът. – Какво ти казах?
– Какво ми каза?
– Така се започва. Обикновено се почва с това.
– Шегувах се – направи опит да се усмихне Лиско. – Не разбираш ли от шеги?
– Но и ти разбери и помисли: Това са сто хиляди! Не един и не
двама, а сто хиляди!...
– Жаби!
– Не се знае – прошепна Подлецът.
– Какво? – лисичето подскочи. – Какво каза?
– Отде знаеш, че са жаби? – Подлецът смигна и се протегна. –
Спи ми се. Аз ще поспя, а ти помисли върху казаното.
Като изрече това, Подлецът влезе в лисичето, но преди да изчезне, изсъска: Феномен!
В световната практика няма случай някой да заспи след подобен разговор.
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ОРАНЖЕВАТА ПЛАНИНА
След безсънната нощ скитникът се изправи в ранни зори. В
сумрака не можеше да види много нещо, но на Лиско му се стори, че втората планина, която се беше изпречила на пътя му, се
отличаваше с особения си цвят. Освен това, дърветата приличаха на всичко друго освен на дървета. По-късно в светлината на
слънцето те се оказаха особени оранжеви скали. Земята, по която
тъпчеше, имаше подобен оранжев цвят. Трябваше да върви дълго, преди да срещне първото живо същество.
– Хей, мишко! – зарадва се искрено лисичето.
– Баба ти е мишка! – отвърна мишката.
– А ти?
– Аз съм нещо друго. Де да знам какво. Но никой не ми е казвал, че съм мишка.
– Така де – съгласи се Лиско, – живееш си и де да знаеш, че
си мишка. Сигурно се мислиш за нещо друго... Добре де, как се
наричаш? Аз например съм лисиче.
– Така ли? А пък аз те помислих за някоя от нас, само че
по-охранена.
– Кои сте вие?
– Ние сме си ние.
– Слушай, глупачке, жабите знаят, че са жаби, а хората знаят,
че са хора. Вие трябва да знаете кои сте.
* В ръкописа планината е наречена „Червена“... Дж. В.
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– Каква полза? И ако знаеш, ще спечелиш ли нещо?... Търбухът
е главното. Натъпкай го и си глей кефа. Защото утре, като хвърлиш
топа, никой няма да те пита кой си бил и какъв си. Така ли е?
– Къде бързаш?
– На работа.
– Какво работиш?
– Гризач.
– Какъв гризач?
– Помощник-гризач!
– Какво гризете?
– Не гризем, а прегризваме.
– Какво прегризвате?
– Не знам точно. Нещо, което трябва да падне. Прегризваме
му основите.
– Правите пакост?
– Ами да.
– Значи сте злосторници?
– Абе ти, дрънкало, защо не си гледаш работата!...
Мишката изчезна. Лиско се озърна. Никой не бе чул. Май за
първи път го наричаха „дрънкало“. Вчера го бяха нарекли луд.
Няма как, напоследък му потръгна. И все пак, помисли лисичето,
по-добре да те нарекат дрънкало насаме, отколкото сто хиляди
същества да ти викат, че си луд.
Вървеше нагоре, а настроението му слизаше надолу. Нямаше
я радостта от другите пътешествия. Освен това, земята наоколо
ставаше все по-гола, а скалите се превръщаха в загадъчни видения. Кога най-после ще пресече противната Оранжева планина?
По едно време му се стори, че не чува стъпките си. Спря. Обхвана
го страх и го връхлетя тъга. Лисичето знаеше, че не бива да допуща подобни настроения, и запя своята песничка за вървенето. Но гласът му
бе потънал някъде. Устата му се отваряше, а от нея не излизаше нищо.
Лиско запя високо, после започна да вика, но не чу нито песента, нито
виковете си. Клисурата или долината, в която беше попаднал, тънеше
в абсолютна тишина. Лиско изкрещя. Нищо. Отново. Пак нищо. Удари с лапа по земята. Нито звук. Търкулна камък. Той полетя и заподскача безшумно надолу. Лиско се обърна на всички страни – наоколо
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се простираше странната Оранжева планина със странните Оранжеви
скали и още по-странната Оранжева долина на мълчанието.
Лисичето хукна към една височина. Бягаше с шеметна бързина, по-бързо от вчера, когато бягаше от жабите. На билото усети
дъха си и въпреки умората запя. Пееше песничката за вървенето,
без да върви, пееше и се радваше, че отново чува, че звуците бликат отвсякъде и светът става отново свят.
– Ох! – въздъхна Лиско.
И духна отново надолу. Бягаше, бягаше, бягаше – не спря, докато не прекоси цялата долина, но докато я прекосяваше, Лиско усети, че от време на време чува дъха си в зависимост от това дали се
качва по височините, или слиза от тях. И както бягаше, реши да
изпее своята песен, която по този начин придоби следния вид:
Колко е хубаво да се върви!
Кол . . . . . . . .
. . . . . . . . гнеш и вървиш
напред и все . . .
........
и още,
и още по-напред!
Тра-ла . . . . . . . .
. . . . . . . . мисли
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!
. . . . . . . . с краката
........
........
. . . . . . . . се може по-напред!
– Наистина съм мислил с краката си, щом съм тръгнал по тия
шантави места! – си каза на глас Лиско, защото му беше приятно
да чува гласа си.

Гл а в а ш е с т а

А Л Е КСА Н Д Ъ Р
Два часа след като се измъкна от Оранжевата долина на мълчанието, Лиско видя в далечината дим.
Александър* стоеше до огъня и се бръснеше. През тъмните
стъкла на очилата му сапунената пяна имаше цвят на скръб.
– Добър ден – рече неочаквано той. – Видях ви в огледалото.
Аз съм илюстрирал „Илиадата“ и „Одисеята“.
– Добър ден – отвърна лисичето. – Вие сте първият.
– В какъв смисъл?
– Първият възрастен, който ми говори на ВИЕ. Веднага ми
взехте акъла.
– Ей сега ще се обръсна и ще ви обърна повече внимание...
Починете си, ще пазя тишина.
– Напротив!... Говорете си! В момента много ми се слуша каквото и да е.
– Разбрахте, че и тишината убива, нали? – засмя се Александър.
– Ужасно нещо! – промълви лисичето. – Щях да полу... Да умра.
– Шумът и абсолютната тишина убиват – рече Александър. –
Абсолютното въздържане също. Да не говорим за абсолютната
добрина... Уморен ли сте?
– Много... Вчера бягах от едни жаби... а днес – от една Долина
на тишината. Всъщност как се е създала тя?
– Знам ли? Всъщност такива „ями“ се срещат само в Kосмоса.
* Александър Денков, художник (1925-1972) Дж. В.
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Александър се избръсна, изми се, влезе в палатката и излезе с
кърпа. Докато бършеше лицето си, Лиско го разгледа и се удиви на
късогледството му. Но очилата заеха мястото си върху носа му и
високият мъж отново стана нормален. Той запрати кърпата върху
стола и се освежи с одеколон. Лиско се помъчи да отгатне възраст
та му, но не успя. Не познаваше хората. А и не го интересуваха чак
толкоз. Те водеха сложен живот, вършеха необясними неща и се
надпреварваха да объркват представите на животните за тях.
Например:
Един човек можеше да бъде едновременно –
и глупак,
и мъдрец.
Един човек може да прояви едновременно –
и героизъм,
и страх,
и благородство,
и подлост,
и жестокост,
и милосърдие.
Според лисичето всичко това е неприсъщо за което и да е животно и може да се обясни само с изостаналост. За да бъде разнообразен, човекът си плаща скъпо.
Малкият пътешественик си отдъхваше под сянката на масичката и се питаше за какъв дявол са нужни на човека глупостите, с
които се е наобиколил: палатка, масичка, столове, чинии, прибори и още 410 неизвестни предмета.
– Това е гумена лодка – сякаш отгатна мислите му Александър. – А това са гребла. Там има въжета, куки, брадвичка, клинове и ветроупорен фенер. На тази страна са подредени всичките
ми леководолазни неща, от неопреновия костюм до шнорхела.
Багажът ми може да напълни цял камион. Постепенно ще опознаете всичко. На третия ден ще ви е ясно.
– Да, но ме чака път – отвърна лисичето. – Утре ще се разделим.
– Ваша си работа – рече Александър.
Той приготви закуската и подреди масата. Нахраниха се и
изпиха по едно кафе. Транзисторният радиоприемник им съоб302

щи колко е часът, какво ще бъде времето утре и в следващите
дни, броя на загиналите в железопътната катастрофа до Калкута,
броя на загиналите от самолетната катастрофа в Андите, съобщи
им резултата от няколко футболни срещи, след което им поднесе малко музика от Бах. Александър заяви, че според него Бах
е по-голям от Бетовен, но с колко – не каза и Лиско не разбра.
Тогава Лиско го запита дали познава Момчето с бледото лице.
Александър каза, че не го познава, и Лиско тържествуваше, след
като му съобщи, че Момчето с бледото лице е от Париж. Александър се зачуди и нарече Лиско интересно лисиче, на което Лиско отвърна, че за първи път чува такова нещо. В подобен спо
коен разговор течеше времето. Слънцето се изкачи на върховете
и Оранжевата планина стана дори приятна.
– Сега там снимат филм – прошепна Александър. – Снимат
ли, снимат...
– Така ли?
– За петимата от Моби Дик... И се чудят ли, чудят защо ме
няма. Подписал съм договор да направя декора, но им избягах,
защото съм си такъв.
– Какъв? – заинтересува се Лиско.
– Правя си това, което ми е приятно.
– Харесвате ми – каза Лиско.
– Освен това, имам и договор за Сервантес, но има да чакат
илюстрациите!... Прихванат ли ме – зарязвам всичко и бягам.
– Сервантес ми е непознато лице – заяви лисичето. – А вие
как се казвате?
– Александър.
– Съкратено?
– Винаги Александър!
– Познавам и други с дълги имена. Глагоабазубадуза.
– Как?
– Царицата на медузите. И тя не признава съкращения. Но вие
се различавате от нея.
– А вие как се казвате? – запита Александър.
– Лиско. Сигурно сте чували.
– Не съм – призна си Александър.
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– Чудно – намръщи се лисичето. – За мен се пишат романи.
– Имате такъв вид.
– Нали?
– Освен това, имате вид на нещо, което казва, че няма да остане при мен, а ще остане. Ще останете ли?
– Не.
При залез-слънце Лиско се отдели настрана да размени няколко мисли с Мони. Разказа му за жабите и загадъчната Оранжева
планина. Запита има ли вероятност да е луд, както твърдят жабите. Мони се засмя и му отговори, че засега могат да полудяват
само хората.
Дано не съм станал човек, помисли си с тревога Лиско.

Гл а в а с е д м а

К У Ч Е ТАТА
Някои хора събират марки, а други – картички, трети колекционират кибритени кутийки, а четвърти – старинни оръжия.
Една моя позната колекционира газени лампи, друга котки, а
чух, че в Съединените щати някакъв милиардер събирал английски замъци. Да изброявам ли всички видове колекционери? Има
хобита, от които ще ти хвръкне шапката.
Александър мажеше бисквита си с масло, тъй като разговорът
се водеше на закуска.
– Най-сериозната ми страст е морското дъно. Някои твърдят,
че по-голямата част от живота си съм прекарал под водата. От пет
години обаче имам нова страст – пещерите...
– Това така ли се яде?
– Да... Нямам жилище, но имам платноходка, нямам вила, но
имам палатка. По едно време се сетих, че не съм се оженил и
тръгнах да се женя, но срещнах приятели и потеглих да обикалям
едно море със сал. Издателите и режисьорите не могат да ме намерят – страхуват се да влязат в пещерите.
Александър говореше, Лиско слушаше и си мислеше, че и той
на свой ред не може да се свърти в Тихата гора; и ето сега – какво
ли търси в някоя си не знам каква Оранжева планина, при този
почти оранжев особняк?
– В момента снимат филма и ме ругаят – чу той гласа на Александър. – Трябваше да бъда на снимките. Ругае ме издателството,
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задето му бавя рисунките, но какво да правя – наблизо открих
най-интересната пещера на света, никой не я знае и ще я изследвам чак до дъното.
– Къде наблизо? – заинтересува се Лиско.
– Пред ония високи скали.
– Защо не опънете палатката до нея?
– Там можеш да полудееш.
– Ще ми позволите ли да хвърля поглед?... Днес се разделяме.
– Ваша работа!... Идете... Ще ви бъде интересно.
Лиско изяде бисквита си и слезе от стола. Започваше нов ден
и може би ден на нови изненади.
Оранжевата планина е скучна за мен, мислеше си той на път
към Високите скали. Премина ли я, ще ми съмне. Такива като
Александър могат да си блъскат главата в нея. Щом си имат хобита. Тогава му хрумна, че самият той си няма хоби, и му се прищя
да си измисли. Но какво да събирам, запита се Лиско, време е
да засъбирам нещо, иначе ще ме сметнат за изостанал. В Тихата
гора мога да събирам шишарки, но това не е работа, повече подхожда на катеричките. Спря и се замисли още по-дълбоко.
– Ха! – извика внезапно лисичето. – Че какво ми пречи да
събирам по-особени предмети?... Например приятели? Ще бъде
забавна страст. И така, да видим какво съм събрал досега.
Започна да изброява: Острото рогче... Всички обитатели на
Тихата гора... Холандеца, Момчето с бледото лице, всички морски приятели начело с Мони. Ами Мокси? А опашката му? Отделно ли да я броя? Постепенно стигна до Александър. Е, мога
ли да го нарека приятел? Пое ме, покани ме, дори ми разказа
нещо, но никога не ме запита кой съм, що съм, откъде съм и къде
отивам. Ще го оставя да постажува. След време изведнъж ще ми
стане ясно да го впиша ли в колекцията...
Зловещ вой прекъсна мислите му. Вой или лай? Лиско се ослуша: да, лаеха кучета.
Първото нещо, което лисичето направи, беше крачка назад.
Второто нещо, което Лиско направи, беше още една крачка назад.
– Хи-хи-хи!
Лиско трепна.
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– Уплаши ли се? – извика свраката и отново захихика.
– Кой? Аз ли?... Кой лае така?
– Тези, които лаят, не могат да дойдат при теб – засмя се свраката.
– А аз?
– Ако си глупак, можеш да влезеш в дупката.
Лиско се приближаваше към дупката. Лаят се усилваше и накрая премина в ярост, която просто блъскаше в ушите. В хаоса
почти не се различаваха отделни гласове. Лиско приседна и започна да чака. „Ще видим – усмихна се той. – Никой лай не може
да продължи вечно.“ Колко лесно е да вземеш такова решение,
но лесно ли е да изтраеш цял един лай? Единайсет пъти му хрумна да се откаже, по едно време дори си тръгна, но се върна, защото си беше любопитен. И тогава забеляза, че лаещите същества
започнаха да млъкват едно след друго.
Най-после един глас отдолу запита:
– Ей, ти кой си?
– Лиско! – отвърна бодро лисичето. – Не сте ли чували?
– Идиот! – извика отдолу гласът. – Подиграваш ли се?
– Такъв ми е характерът – отвърна спокойно лисичето. – Ами
вие кои сте?
– Ние сме кучета.
– Защо не излезете от това тъмно място?
– Слез и ще видиш защо.
Останалите кучета се закискаха по най-неприятен за слуха начин. Лисичето се понаведе, доколкото можа, и погледна надолу.
Видя само тъмнина. Всъщност разговаряше с невидими за него
същества.
– Какво търсите там? – запита Лиско.
– Някога някои кучета са паднали. После ние сме се родили.
Откакто се помним, сме тук. Всички сме слепи. От тъмнината.
– Нима не виждате?
– Защо? Какво да виждаме? Кое заслужава да го виждаме?
– Добре де, сега не ме ли виждате?
– Идиот! – извика друг глас. – На кого разправяме, че сме слепи!
– Без обиди! – извиси глас Лиско. – Само не обиждайте, защото... Къде се намирате да обиждате? Лесно ви е на вас долу да
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обиждате, защото знаете, че не мога да...
– Проклетнико! – Изрева друг глас.
– Е да, отдолу всеки знае – отвърна лисичето.
– Гадник! – извика трети глас.
– Отдолу всеки знае – предизвика ги Лиско. – Качете се горе,
че да видите!
– Ах, да ни паднеш! Ах, да ни паднеш! – излая плачевно първият глас.
– Какво? Какво като ви падна?
– Ще те изядем!
– Ще те омляскаме!
– Не ми е за първи път! – засмя се Лиско. – Знаете ли колко са
ме яли и пак съм си жив?
Отдолу отвърнаха с ръмжене. Най-дръзките кучета вече примираха от ярост.
– Момчета – извика в затишието Лиско, – разбирам ви и не ви
се сърдя. Сигурно сте най-онеправданите същества в света. Впрочем какво ядете?
– Каквото падне отгоре!
– А ако не падне?
– Изяждаме най-слабия от нас.
– Нещастници! Вие сте за оплакване. Живеете в тъмнина и се
ядете помежду си. Нямате капка щастие, никой не ви казва приятна дума... Ще ми се да ви зарадвам, но с какво?... Искате ли да
ви забавлявам?
– Искаме! – извикаха всички в хор.
– Добре. Млъкнете!... Внимание!... Приказка!...
ПРИКАЗКА ЗА ПРИВИДЕНИЕТО ОТ ЗАМЪКА ГРОУ,

която Лиско искаше да разкаже на кучетата...
– Преди много години – започна лисичето – в замъка на графството Гроу живееше едно привидение...
– Какво значи това? – запита глас отдолу.
– Кое?
– Това последното.
– Привидение ли? Привидение е нещо, което предизвиква страх.
– Какво е страх?
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– Моля?
– Какво е СТРАХ, питаме?
– Не знаете какво е СТРАХ?... Че тогава...
– Какво тогава?
– Тогава не мога да ви разкажа тази приказка. Тя е интересна
САМО за същества, които могат да изпитват страх... Че вие... – тук
лисичето се обърка и не знаеше какво да каже... – че вие... щом не
се страхувате от НИЩО, значи...
– Какво значи?
– Че не сте толкова нещастни и напразно съм ви съжалявал.
Най-страшното нещо на този свят, мисля аз, е страхът. Можеш
да се уплашиш един път, два пъти, три пъти... трийсет пъти!...
Но има страх, който изпитваш всеки ден и той е най-страшният
страх. Моята приказка е страшна от началото до края, но няма да
ви я разкажа, понеже не се страхувате. Виж ти, че тогава вие не
сте толкоз...
– Какво толкоз?
– Нещастни... Абе знаех си аз – абсолютно нещастие не съществува... Пък да взема да ви изпея нещо, а?
– Изпей! – залаяха всички.
– Млъкнете и слушайте! – извика Лиско. – Ще ви изпея
ПЕСНИЧКА ЗА БЕ ЗГРИЖИЕТО:

Живееше далече,
на края на света,
безгрижието вечно
в безгрижна самота.
Живееше щастливо
и викаше у р а ,
подскачаше игриво
без грижи и тъга.
По цели дни ехтеше
безгрижният му смях.
Не знаеше какво е
тъга или пък страх.
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Безгрижното му време
в безгрижие тече,
без грижи и без бреме
безгрижно го влече.
Не зрее, не старее,
не може да умре;
безгрижието вечно
остава си дете.
И пее, и глупее
в безгрижния живот,
докато се превърне
в буквален идиот.

– Егоист! – извика второто куче.
– Като нищо се отказа! – извика третото куче. – И това ми
било... Ти си... Не мога да намеря думата.
– Проклетник! – помогна му второто куче.
– Точно така! – съгласи се третото куче. – Това не прилича
на... такова... На нищо не прилича!
Лиско хукна към палатката на Александър, който в това време
четеше нещо.
– Какво четете? – запита Лиско.
– „Дон Кихот“ – отвърна Александър. – Напоследък я нося
със себе си. Трябва да я илюстрирам. Ръкопис на превода.

Лиско млъкна и настъпи тишина, в която можеше да се чуе
как облаците горе се търкалят по пътя си.
– Е? – наруши мълчанието малкият пътешественик. – Ще кажете ли нещо?
Кучетата продължаваха да мълчат.
– От казаното дотук – продължи лисичето – се вижда, че между абсолютното безгрижие и абсолютната мъка няма разлика.
Ако има, тя не е в полза на безгрижието.
– Добре пееш – рече най-после едно от кучетата. – Почувствахме истинска наслада.
– Душата ти е добра – допълни второ куче. – Не знаехме, че
съществуват такива неща.
– Като теб...
– Ти ни трогна и ни накара да се замислим – каза трето куче.
– Защо не слезеш при нас?
– Моля?
– Да си дойдеш при нас, викам... Да ни веселиш.
– Това няма да стане – отвърна Лиско и настръхна от ужас.
– Защо?
– Защото мястото ми е горе. Имам си начертана програма.
– Значи, няма да слезеш при нас, така ли?
– Изключено!
– Лъжец! – изрева първото куче. – Измамник!
310

311

Гл а в а о с м а

СПУЩАНЕТО
– Днес ни предстои много работа – заяви Александър, след
като изслуша разказа на своя гост за посещението му при кучетата.
– Работа имате ВИЕ, а аз ще си вървя! – отвърна Лиско.
– Добре – усмихна се Александър и стана. – Съгласен съм, но
в живота ми няма такъв случай.
– Какъв?
– Някой да си е заминал нанякъде, след като сме се запознали... Не се опитвайте да отговорите!... Хайде, след малко започваме спущането.
– Моля?
– Трябва да хвърлим храна на кучетата и да паднат от преяждане. Иначе не можем да проникнем нито в дупката, нито по-нататък.
– По-нататък?
– Според мен, тази пещера продължава по-нататък.
– По-нататък от кучетата?
– Предполагам. Ще разберем... Предстои ни да напомпаме надувната лодка. Нещо ми подсказва, че ще попаднем на вода. Ще
натъпчем кучетата с храна, ще минем покрай тях и ще продължим, за да видим къде води подземната пропаст.
– И какво като видите?
– Ще я изследвам докрай. Ти ще вървиш след мен.
– Ще вървя по пътя си! – отвърна лисичето. – Аз съм за другаде.
– Ако щеш!
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Александър закрепи лодката върху автомобила, а в нея постави какво ли не, може би двеста предмета, включително „Дон
Кихот“, после наряза месото за кучетата, изми се, качи се в колата, взе при себе си Лиско и на бърза ръка се озоваха при дупката.
Кучетата ги залаяха отдалеч. Първото нещо, което Александър
направи, бе да им хвърли половината от приготвените порции.
Долу лаенето премина в ръмжене, започна боричкане, но тъй
като месото беше много, скоро настъпи истинска тишина.
– Това е – забеляза доволно Александър, хвърли им нещо, за
да млъкнат.
– И наистина млъкнаха! – рече Лиско.
– Толкова им трябва на песовете... Хайде! Вече спят.
Той спусна най-дебелото въже, предварително завързано за
най-близкото дърво. С помощта на по-тънки въжета напущаха долу целия багаж. Александър и Лиско слизаха дълго и внимателно. Лисичето
се чувстваше доста добре върху раменете на своя нов приятел. Тъмнината ги погълна и стъпиха на дъното.
– Знаех си – прошепна с трепет Александър. – Пещерата продължава нататък.
Какво означава това „нататък“? Александър освети с ръчен прожектор купчината спящи кучета и насочи лъча към втората пропаст.
Тук природата беше създала нещо като стъпало. За истинския изследовател на пещери пътят продължаваше. Спуснаха нови въжета. Лиско за
втори път се намести върху раменете на новия си приятел и за втори
път потегли надолу, където ги очакваше багажът.
– Това е – прошепна Александър. – Стигнахме.
Стъпиха на твърдо. Светлинният лъч докосваше скали, по
които пробягваха бели крехки насекоми.
Александър внезапно подсвирна.
– Какво? – притисна се към него Лиско.
– Продължаваме! – гласът му ликуваше. – Всичко се оказа
още по-интересно! Приготви се за трето спущане!...
– Не ви ли се струва, че се спущаме прекалено?
– Ще полудея от радост! – беше отговорът на човека, който
беше илюстрирал „Илиадата“. – Дано се спуснем още много пъти!
Те наистина се спуснаха още няколко пъти, за учудване на
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самия пещерняк. Той заяви, че се намират може би в най-загадъчната пещера на света, която продължава само вертикално и
обещава неподозирани красоти. Стига да не свърши скоро. Дано
продължава още много.
– А!...
– Какво?
– Ще се пукна от радост!
– И аз! – рече Лиско, който отдавна вече се страхуваше.
– Дойде реда на лодката. А, Лиско? Видя ли как на всичко си
му идва редът?
Александър радостно осветяваше гладката повърхност на огромно подземно езеро.
– Хайде! Какво чакаш?... Товарим!
Александър оживено хвърляше необходимите неща в лодката.
Всички предмети и провизии заеха своето място.
– Влизай!
Лиско скочи. Александър прекрачи и се отблъсна с единия
крак. Лодката се отлепи от скалата и се понесе по езерото. Александър грабна греблата.
– Знаеш ли какво? – прошепна отново той.
– Какво? – прошепна Лиско.
– Според мен...
Александър гребеше и осветяваше водата.
– Какво според вас? – изтръпна лисичето.
Вместо да отговори, Александър запали голямата петромаксова лампа. Силната светлина веднага прогони мрака. Илюстраторът на „Илиадата“ подсвирна.
– Защо подсвирнахте?
– Според мен...
Гласът му секна.
– Какво според вас?
– Според мен... Лиско, какво става тук?
– Какво става тук? – потрепера лисичето.
– Боже мой! Тази пещера!...
– Моля ви се, какво има?
– Дявол да го вземе!
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– Моля ви се, какво е станало?
– За първи път!...
– Моля ви се, какво за първи път?
– Виждам такава пещера!
– Няма ли да се връщаме?
– Уха! Да не съм луд!... А! Що за пещера?... За първи път се
сблъсквам с такова нещо!... А! Не може да бъде!...
– Ще останем ли живи?
– Бъди спокоен! – Александър погали нежно гърба му. – И все
пак, малко страхливо лисиче, това не може да бъде!...
Беше престанал да гребе. Озърташе се на всички страни и наблюдаваше.
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АЛЕКСАНДЪР СИ ПРИЗНАВА,
ЧЕ Е ГЛУПАК
Лабиринтът сигурно имаше петстотин разклонения, в които
можеш да се въртиш, докато позеленееш. Александър се питаше
по кое от тях да поемат. Най-после каза:
– Александър не е глупак!
– Защо? – запита Лиско.
– Тук може да се объркаме така, че да се измъкнем едва след
три дни. Затова ще се върнем при Висящото въже. В багажа имам
рибарско влакно. Ще завържем влакното за въжето и ще го пуснем след нас... Разбираш ли?
Лиско каза, че разбира.
– Тогава назад към Висящото въже, с което се спуснахме!
Той погреба пет минути и спря.
– Лиско!
– Да.
– На това място бяхме ли, или не бяхме?
– Май че не бяхме.
– А според мен бяхме... Тази напукана скала ми е позната... На
теб позната ли ти е?
– Май че ми е позната.
– Бъди спокоен, ще се оправим.
Александър загреба отново, но движенията му не бяха толкова сигурни. Все по-често и по-често се оглеждаше. Повъртяха се
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още малко. Стените на лабиринта си приличаха и по цвят, и по
влажност; еднакво грапави – изобщо, всичко им беше еднакво.
След време илюстраторът на „Илиадата“ и „Одисеята“ отпусна греблата и рече:
– Александър не е глупак!
– Кое ви кара да мислите така? – запита лисичето.
– Ще видиш!
Той извади парче креда и драсна по скалата. Но чертичката не се появи. Като видя, че на скалата не се появяват чертички, Лиско започна да мисли: Александър може и да не е
глупак, но аз? Добре си вървях по пътя, имах си цел, кой дявол ме накара да тръгна през кучета и пропасти, по въжета и
лабиринти?... Александър може да не е глупав, но е луд, щом
се навира в тия дупки.
– Измъквал съм се и ще се измъкна! – каза Александър. –
Няма да те оставя.
– Но чертичките не се появиха – рече Лиско.
– Да – съгласи се Александър. – Забравих, че по мокри стени
не може да се пише.
– Но може да се оставя по нещо – рече Лиско.
Тогава Александър каза, че е глупак, и започна да оставя на
всяка грапавина по една стотинка.
– Как си? – оживи се той. – Монетите блестят като котешки
очи и ще ни насочват.
– Само ще показват дали сме се върнали на същото място –
забеляза лисичето и Александър тъжно се съгласи.
– При това стотинките ми са преброени – допълни той. – Съжалявам, че никога не съм обръщал внимание на такива дребни
пари.
Лиско му препоръча друг път, като слиза в пещери, да си взема пълен джоб стотинки.
– Абе веднъж да се измъкнем, знам какво да правя!...
– Толкова ли сме зле? – запита Лиско.
– А, не... Но трябва да се измъкнем.
Александър поглеждаше тайно часовника си, бяха минали доста часове, може би половин циферблат. Умората надделяваше, все
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повече ги избиваше на почивки. Един въпрос тежеше върху езика
на Лиско, но не смееше да го изплюе. Най-после успя да го зададе:
– Имаме ли нещо за ядене?
– Две закуски – беше отговорът.
– Ако искате... да преминем към първата – предложи лисичето.
– Разбира се – съгласи се Александър. – Ей сега, щом открием
Висящото въже.
– Добре – прошепна лисичето.
Александър загреба отново. Когато отново се умори, Лиско рече:
– Не е ли по-добре да закусим, преди да сме открили Висящото въже?
– Добре е – съгласи се Александър, – но храната ни се намира
при Висящото въже.
Лиско въздъхна тайно. За него Висящото въже отдавна се бе
превърнало в един висящ въпрос.
– Спелеологът трябва да е готов на всичко – заяви Александър.
– Пещерите са пълни с изненади. Но защо да се отчайваме? Този
лабиринт например, колкото и да е голям, не може да бъде толкова голям. Ще си направим малка разходка и ще се озовем при
въжето... За мен е важно, че съм първият, който прониква тук. Пещерата е позната само отвън. Горе ще ми завиждат, разбираш ли?
– Разбирам... Онова там не е ли една от вашите стотинки?
– Да! – възкликна радостно Александър. – Ура! Казах ли ти?
Лиско не разбираше защо се радва спелеологът. Какво радостно има в това да се въртиш в един лабиринт и да откриеш, че си
се върнал на същото място? Това е естествено за всеки лабиринт.
По-късно видяха още една стотинка, после още една и разбраха, че се въртят. От сега нататък всяка срещната стотинка ги
дразнеше. Макар и уморен, Александър продължаваше да гребе,
но избягваше да оглежда стените – боеше се да не открие някоя
от своите монети.
– Изглежда, навлязохме в непознато място – предположи лисичето.
– Защо мислиш така?
– Тук стените са по-тъмни.
– Понеже гасне светлината – обясни Александър.
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– Така ли? – уплаши се Лиско. – Защо?
– Защото батериите не са вечни, а и горивото в лампата свършва.
Лабиринтът си беше редовен, добре изработен, в него грешка нямаше, по всяка вероятност нямаше и измъкване. Закривиш
вляво и се чудиш накъде, закривиш вдясно – пред теб пет канала,
тръгнеш по първия – нови десет, хванеш единия, гледаш – върнал
си се, откъдето си тръгнал.
– Момент! – викна по едно време Лиско. – Спрете!
– Какво има? – запита Александър.
– Това не е ли част от багажа ни?
– Багажът ни! – извика Александър. – Ура!
Започна да гребе яростно. Излязоха на познатата каменна
площадка. Отслабващите лъчи на лампата осветиха пакетите.
Багажът беше тук. Закуските бяха тук. Липсваше само Висящото
въже.
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СТРАННИ,
ДОРИ ТАЙНСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Ако човек се спусне в пропаст с въже и ако остави въжето да
виси, за да му послужи отново, въжето трябва да стои на мястото
си, а не да изчезва.
– Такъв е законът на тия, които скитат по пещерите – продължи гласно мислите си Александър. – Вече петнайсет минути
гледам и няма никакво въже. А само това въже може да ни върне
там, откъдето сме дошли.
– Факт, че го няма! – съгласи се Лиско.
– А трябваше да виси и да чака! – разсърди се Александър. –
Това на нищо не прилича!
– Какво ще правим? – запита лисичето.
– Ще пестим храната – отвърна Александър.
– Така ли се прави?
– Така.
– И после?
– Ще чакаме.
– Сега няма ли да хапнем?
– По един бисквит.
– Дайте го!
Изядоха по един бисквит. Тогава Александър се усмихна и
каза, че положението е сериозно. Той заяви, че от момента на
загубването им съзнателно се е държал като глупак, но вече няма
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смисъл, защото всичко е ясно. Не е ясно само как е изчезнало
въжето.
Александър измъкна лодката върху сухата част на скалата и се
облегна на мекия ѝ борд. След това загаси светлината. Трябваше да
се пести енергията. Лиско се сгуши до него и се заслуша в дишането
му. Дишаше един уморен умен човек, който се стараеше да обмисли
всичко отначало, може би за десети път, откакто се намираха при
мястото на Висящото въже. Засега поне мястото си беше на мястото.
– Извинете! – прошепна Лиско.
– Няма защо – отвърна Александър.
– Държах се неприлично.
– Нищо не е станало, Лиско... Понеже играх ролята на глупак.
– Да ви кажа ли нещо важно?
– Кажи.
– Вече не ме е страх. И не съжалявам, че тръгнах. Досега винаги съм умирал сам. А има нещо красиво в това, да се умира с вас.
– Не ми харесва сериозният ти тон, Лиско... Ако сме мъже,
тъкмо е време да се шегуваме... Какво е смъртта? Все едно че си
отишъл някъде и си забравил да се върнеш.
– Да ви кажа истината – живее ми се, но карай да върви...
– Добре... Защо ти се живее?
– Ако размисля, както се полага, може да ви отговоря, но защо
тъкмо сега... Ще ви попречи да измислите нашето избавление.
– Избавление няма, моето момче!... Чудеса отдавна не стават.
– А изчезването на въжето?
Изчезването на въжето занимаваше непрестанно мислите на
Александър. Докато разговаряше за глупостта си и за смъртта,
той се питаше какви могат да бъдат причините за изчезването на
едно висящо въже. Може да се загуби портфейл, книга за четене,
картина, може да се загуби обувка или чорап, но въже – завързано
горе и оставено да ти осигури връщането – никога. Освен ако наистина не съществуват тайнствени сили... В подобни случаи обаче истинският мъж оставя тайнствените сили настрана и заспива,
за да възстанови собствените си сили... Лиско заспа последен и
се събуди последен. Събуди го светлината на фенера.
Александър държеше въжето в ръката си.
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– Висящото въже вече не е висящо – рече той, – а е Навито
въже. Падна върху краката ми и ме събуди.
– Въжетата, определени за спущане и изкачване, трябва да се
връзват здраво – отвърна лисичето.
Александър погледна обидено.
– Не връзвам за първи път!
– Тогава защо се е развързало?
– Не се е развързало.
– Тогава защо е паднало?
Александър се наведе до ухото на Лиско и прошепна:
– Н я ко й го е развързал.
– Чак пък толкоз!...
Александър се наведе още повече до ухото му:
– Н я ко й е изтеглил въжето, Н авил го е и ни го е Хвърлил...
Тук става нещо много необяснимо, защото този Някой е искал да
ни демонстрира Нещ о.
Лиско не отговори. Погледна въжето, убеди се, че е навито и
прищипнато с възел. Александър вдигна глава, след това освети с
фенера високата отвесна скала. Нищо. Ослуша се – никакъв шум.
– Да не е шега на колегите ви? – запита Лиско'
– Шега в пещера?... Изключено.
– Имате ли врагове?
– За какво са ми тия врагове?
– За подобни случаи.
– Харесвам те точно такъв – усмихна се Александър.
– И все пак помислете! – настоя Лиско. – Чувал съм, че всеки
човек си има врагове.
– Аз се казвам Александър!
– И Александър Македонски е имал врагове.
– Но аз съм АЛЕКСАНДЪР!
– Тогава?
– Тогава всичко става по-необяснимо.
– Въпросът с враговете е... деликатен...
– Стига с враговете!...
– Пак ви обидих.
– Да обсъдим въпроса внимателно.
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– Тези, които мислят, че нямат...
– Какво нямат?
– Врагове...
– Ядосваш ме!
– Вярно... И сега?
– Не знам.
– Някой не ви ли завижда?... Извинете!... Навил съм се нещо...
Не ме гледайте така!...
– Дявол да го вземе, какво е станало?... Кой може да отвърже
въжето, да го завърже на сноп и да ни го хвърли предизвикателно
върху главите?
Водата беше гладка и черна. Влажните сводове сълзяха, вече
чувстваха как влагата ги пронизва. Александър си правеше сметката.
Неговата сметка беше проста: дори да изяждат по 1 бисквит
на ден... влагата ще ги довърши преди глада.
И какво всъщност е станало?... Да си припомним фактите:
Първо – укротиха кучетата.
Второ – слязоха в дупката.
Трето – слязоха още по-надолу.
Четвърто – спуснаха се на стъпалата, където завързаха третото Висящо въже.
Пето – спуснаха се при водата и потеглиха с лодката.
Шесто – заблудиха се в лабиринта.
Седмо – върнаха се при площадката на Висящото въже.
Осмо – Висящото въже беше изчезнало.
Девето – някой им го хвърли отгоре.
И така: Кой е този НЯКОЙ? Човек или животно? Злодей или
шегаджия?
Александър направи рупор с ръка и извика нагоре:
– Хеееей!
Нищо.
– Хеееееей!
Тишина.
Тогава Александър бързо се обърна към лабиринта и извика
за трети път. Тишина.
– Лиско, разбра ли?
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– Не.
– Няма ехо. Нито нагоре, нито надолу.
– Понякога няма – забеляза лисичето.
– Нагоре няма, защото има дупка, а защо няма надолу?
– Не знам.
– Хайде в лодката!... Ще обходим целия лабиринт!... Всички
въжета и влакна завързани!... На този камък ще завържем края
им. Поне известно време няма да се връщаме.
Завързаха първото въже за камъка и тръгнаха. Когато въжето свърши, завързаха второто въже. Второто въже също
свърши и завързаха третото. На третото въже завързаха първото влакно...
– Вече не се връщаме – сияеше Александър. – Ако искаме да се
върнем на старото място, въжето ще ни покаже пътя... Лабиринтът
ще завърши някъде! В това „някъде“ може би има дупка за нагоре.
– Защо точно дупка? – запита лисичето.
– Защото няма ехо – отвърна Александър. – А щом няма ехо,
може би има дупка за нагоре.
– Обърнахме вече гръб на една дупка, която със сигурност
води нагоре – отвърна многозначително лисичето.
– Но дупката, която е пред нас, може би има добър наклон и
ще можем да се измъкнем.
– Това е друг въпрос – рече Лиско и вътре в себе си се съгласи,
че в думите на спелеолога има логика, макар че няма утеха.
Лисичето наблюдаваше как макарата се развива, влакното оставаше зад гърба им, а Александър гребеше ли, гребеше, този път
отново възбуден, защото съзираше надежда.
– Знаете ли какво? – запита след малко лисичето.
– Какво? – отвърна Александър.
– Макарата не се върти!
– Как?... Защо?
– Не се върти... Какво означава?
Александър погледна неподвижното влакно, което се влачеше
зад лодката. Едва сега в очите му се появи нещо, което спокойно
можем да наречем ужас.
– Някой ни е отвързал от камъка – прошепнаха устните му.
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СМЯХ В ЛАБИРИНТА
Едно, две, три, четири, пет, шест, седем... до трийсет и две.
И отново: едно, две три, четири, пет, шест, седем... до трийсет
и две. И отново... Лисичето броеше наум, за да върне спокойствието си, чак до момента, в който усети, че не брои, а мисли.
Ужасът по лицето на Александър го изненада. Хубавите черти на
художника погрозняха. Обикновено ужасът е краткотраен, но за
няколко мига той разкрива обратната страна на човека или животното. Той се страхува за мен, помисли си Лиско. Ако не бях
аз, нямаше да изпита ужас. Чувства отговорност, че ме е взел в
експедицията.
– Не знам дали съм ви казал – рече лисичето, – но аз съм бил в
стомаха на една акула. Там беше много по-страшно и пак съм жив.
Александър го погледна внимателно.
– Освен това – продължи Лиско, – бил съм и в ноктите на един
орел. И пак съм жив.
Александър се усмихна, но толкова леко, че усмивчицата му
можеше да се забележи само с лупа.
– Не помня кой – продължи Лиско, – да, един мъдрец ми каза,
че смъртта е заминаване, в което си загубил билета за връщането.
Александър се усмихна добре.
– Освен това – продължи Лиско, – древният китайски философ Сконфуций...
– Конфуций – поправи го Александър.
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– Видяхте ли как ме сконфуцихте и не мога да продължа?
Александър се засмя с глас.
– Защо се смеете? – намръщи се Лиско.
– Защото си непоносимо хитро лисиче.
– Вие сте първият...
– ... който ти го казва, да.
– Не! Който е изпитвал ужас. Ужасът е нещо, което също иска
да съществува. И той носи душа, живее му се. Микробите и ужасът искат да се развиват. И те искат да заживеят като индивиди,
и те мечтаят за някакво бъдеще. Но понеже тяхното бъдеще прекъсва бъдещето на другите, тези други са измислили срещу микробите серум. Това исках да ви кажа.
– А срещу ужаса? – запита Александър и се хвана в капана.
– Срещу ужаса – смях!... В най-тежките моменти разтегни
устни за усмивка... Вижте как.
Лиско разтегна устни.
– Това е гримаса!
– Нищо... Гримасата е бебето на смеха.
– Така ли? – Александър разтегна устни.
– Точно така!... Сега по-широко.
– Така ли?
– Така... И още по-широко... Точно така... При това положение
започват да се усмихват и очите. Смехът, който лежи дълбоко в
животното или човека, щом види отворена уста, гледа да изхвръкне през нея на свобода. И той... Омръзнало му е да го потискат...
Александър се засмя пръв, Лиско – след него. Смехът бликна
и хукна по залите на лабиринта.
– Ха-ха-ха! – каза Александър.
– Ха-ха-ха! – отвърна Лиско. – Нали е приятно?
– Ха-ха-ха!... Много!
– Ха-ха-ха!... Видяхте ли как от изкуствен се превръща в естествен?
Лабиринтът кънтеше.
– Да уплашим този, който искаше да ни уплаши! – извика
Лиско през смеха си.
– Да го смразим! – извика Александър.
326

– Глупако, който и да си, не струваш пукната пара, защото се
смея в лицето ти!
– Говедо!
– Простако!
Така се смееха Александър и Лиско тогава по прочутата система, според която трябва да се усмихваш и в най-тежките моменти...
Отначало с мускулите на устата, а после всичко си идва по реда.
– А бликне ли и песента – край! – каза Лиско и запя:
Одеколонът щипе,
Защото е одеколон.
Ракът щипе,
защото е рак.
Студът щипе,
Защото е студ.
Щипката щипе,
Защото е щипка.
Но защо щипят сълзите?
– Нали се смеем? – прекъсна го Александър. Защо пееш
за сълзи?
– За да се получи „смях до сълзи“ – отвърна Лиско. – Но защо
ме прекъснахте точно при вица на песента?... Цялата песен е измислена заради вица.
– Добре, кажи защо щипят сълзите?
– Няма да кажа!...
– Защото не си го измислил.
– Вие сте доста хитър човек на изкуството – смигна Лиско.
– А ти си първият, който ми го казва.
– А докато си разговаряме, лодката върви ли, върви.
– Забелязах – рече Александър. – Ние се движим. Това означава, че има течение, което ще ни заведе някъде.
– Къде?
– До развръзката...
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КРА Я Т Н А Л А Б И Р ИНТА
Хубаво е да легнеш върху течението: поема те, носи те, освобождава те от необходимостта да мислиш, знаеш, че течението
мисли и за теб. В океаните на подобни течения разчитат мореплавателите. Тръгваш от Перу, събуждаш се в Полинезия. Но само
мореплавателите ли? Моля, и други, пък и цели народи, цели общества си лягат върху течението, което ги понася и ги изхвърля
обезмислени не на туй, а на друго място.
– Движим се по-бързо – забеляза Лиско.
Александър мълчеше. Познаваше горе-долу пещерите и това
обстоятелство не го радваше. В него имаше нещо неестествено.
Знаеше, че целта им в момента беше да се изкачват, а не да слизат.
Защото водата, която ги носеше, явно течеше по наклон. Имаше
нещо учудващо и то не бе тъй тревожно – въздухът в лабиринта
ставаше по-свеж, дишаше се по-леко, отнякъде полъхваше.
– Движим се по-бързо! – повтори Лиско.
Александър продължаваше да мълчи. Лодката намираше сама
пътя си. За членовете на експедицията бе достатъчно да я придържат по-далеч от стените на лабиринта.
– Фенерът се съвзе! – забеляза Лиско. – Светлината се засилва!
– Фенерът угасна – отвърна Александър.
– Как угасна? – удиви се лисичето.
– Както угасва всеки изтощен фенер.
– Тогава какво свети?
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– Слънцето – отдъхна Александър и кръстоса крак върху крак.
– Вече можеш да пееш!... И така, Лиско, защо щипят сълзите?
– Защото са солени!
– Глупак!...
– Казах ви, че ще се отървем! – рече Лиско. – Щом сте с мен!...
Аз съм бил в стомаха на акула.
– Насън!
– Вече и на мен ми се струва сън... И все пак, бях и мога да ви
разкажа... И в ноктите на орела съм бил.
– Обичам лисичета с въображение.
– Мразя художници без въображение! – отвърна Лиско.
– Аз съм илюстрирал „Илиадата“.
– Съжалявам я.
– Знаеш ли какво е то?
– Нещо извънредно.
– Точно така. И „Одисеята“... И ме чака „Дон Кихот“. Затова
си го нося дори в пещерите.
– Тогава подайте един бисквит.
– Ето... Изяж всичко.
– Гладен съм като автомобил! – призна Лиско. – Нещо друго?
– Домати, сирене, пастет!... Всичко е твое.
– Обичам художници със замах.
Светлината на деня беше мътна. Отнякъде изгряваше слънце.
Беше утро. В пещерата бяха прекарали цяло денонощие. Водата
излезе от подземието и се превърна в река, която се гмурна под
клоните на върби.
– Къде сме? – запита с пълна уста Лиско.
– Питай, че да ти кажа – отвърна Александър. – Не мога да
разбера. И тъй гадно вони на бензин.
– Все пак сме ГОРЕ, слънцето не свети много, но топли. Останалото е подробност, питаш и научаваш къде си.
– Какво ще питам? Защо да питам? Познавам моята страна
като дланта си... Въпрос на секунди. – Александър се озърна. –
Дявол да го вземе!
– Какво?
– Това не може да бъде Оранжевата планина.
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– Уха!
– И тази река, която вони...
– Какво ѝ е на реката?
– Такава река няма...
– А тази гора, която започва от реката?
– Лиско, това не е гора.
– Така ли? – усмихна се лисичето. – А какво е?
– Това е парк! При това – малък. При това – зад него трещят и
пукат автомобили. Не чувстваш ли, бензинът просто ще ни отрови... Но може би се лъжа. Изглежда сме уморени.
Отклониха лодката в един разлив, привързаха я и я замаскираха под върбите. Стъпиха на земята. Лиско се търкулна от радост
и се задави. Помоли да го потупат по гърба. Започнаха да го тупат. По едно време усети, че никой не го тупа. Погледна нагоре
– небе, погледна надолу – художник.
Александър спеше.
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АБРЕХТ И ОКТАНИЯ
Александър се събуди и по навик погледна часовника си. Десет и четвърт. Слънцето се давеше в каша от светлина и мъгла.
Лиско се протегна бодро и заяви, че вчера е пропуснал да разговаря с Мони. Но художникът не му обърна внимание.
– Да – забеляза илюстраторът на „Илиадата“, – зад парка има град.
– Ще закусим ли?
– Голям и миризлив!... Не искам да те тревожа, но доколкото
знам, в Оранжевата планина изобщо няма градове.
– Може би ще закусваме, докато вървим, а?
– Добре – усмихна се Александър.
– Какво искате да кажете?
– Според мен, нещо не е в ред.
– Изобщо, откакто тръгнах с вас, нищо не ни е в ред.
– Трябва да помисим – настоя Александър. Лицето му беше
сериозно. – Изчезването на въжето и отвързването му от камъка
не ми излизат от главата.
– Да ви кажа правата – заяви лисичето, – на мен нищо не ми
излиза от главата и всичко ми се струва странно, макар че и двамата се правим на ударени!
– И все пак да вървим.
Дърветата на парка бяха тъмнокафяви, в техните сенки денят
стана по-мрачен. Алеите се очертаха строго, навсякъде – кутии за
смет, но те не можеха да освежат картината. Навсякъде блестеше
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от чистота. Според Александър, това е нещо невероятно, според
него, парковете служат за хвърляне на отпадъци. Той надзърна в
най-близкото пластмасово кошче. Между консервните кутии стърчеше вестник. Илюстраторът на „Илиадата“ го измъкна и зачете на
глас: „Вчера – незадоволителна скорост и само две жертви. Израждат ли се състезанията?“ Лиско прошепна, че някой се приближава
към тях. Скриха се зад дънера на дървото. Пред входа на беседката
се появиха двама души. Александър зяпна. Непознатите наистина приличаха на хора. Дебелички млади хора, по-скоро квадрати.
През раменете им висяха маски. Седнаха в беседката и замълчаха.
След малко квадратът, който приличаше на женски, каза:
– Хубаво, нали? Каква тишина!
Всъщност зад парка автомобилите трещяха.
– И какъв въздух! – каза квадратът, който наподобяваше мъж.
Всъщност не можеше да се диша от бензиновата воня.
– Добре, че дойдохме! – протегна се квадратът, който наподобяваше жена.
– Какво ще ядем на обед? – запита квадратът, който наподобяваше мъж.
– Котлети.
– А гарнитура?
– Картофи, грах и сладка горчица.
– Картофите пържени, нали?
– Естествено.
– Купи ли минерална вода?
– В хладилника има четири, ще стигнат.
– Моля те да купиш повече! – настоя квадратът, който наподобяваше мъж.
– Ще купя.
– Настоявам!
– Моля ти се!
– Забелязъл съм, че напоследък в хладилника няма достатъчно минерална вода.
– Защото за всичко трябва да се грижа аз.
– Не, аз ти казвам, пък ти си помисли!
– Добре, добре!... Сега да помълчим и да погледаме природата.
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Между дърветата беше станало още по-тъмно, мъглата бе победила слънцето, чиито очертания вече се губеха. Лиско го потърси между клоните и му се стори, че слънцето също се е превърнало в квадрат.
– Донесоха ли тапетите? – наруши мълчанието мъжът.
– Да.
– Има ли сини?
– Мисля, че няма.
– Защо не си видяла?
– А ти защо не си ме предупредил?
– Кафявите за спалнята ли ще бъдат?
– Там ще сложим зелените.
– Предпочитам кафявите.
– А пък аз – зелените.
– Не мога да понасям зелено в спалнята си.
– А пък аз – кафяво.
– Кафявото!
– Зеленото!
– Кафявото!
– Зеленото!
– Не!
– Да!
– Моля ти се!... Дошли сме на отдих!
Замълчаха отново. Като помълчаха известно време, започнаха
да дишат дълбоко. Дишаха, дишаха!... Дишаха сладко, с настървение.
– Архитектът обади ли се?
– Да.
– Какво каза?
– В неделя ще дойде на вилата.
– Каза ли му, че преустройството е незначително?
– Не.
– Защо?
– Не посмях. За да дойде.
– Трябваше да му кажеш.
– Ти защо не му каза?
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– Той се обади на теб.
– Не посмях.
– Трябваше да му кажеш.
– Кажи му ти.
– Да прекъснем! Дошли сме да си отдъхнем.
Отново задишаха.
Квадратният мъж легна на пейката и събу левия си крак. Квадратната жена започна да чеше петата му.
– Хубаво, нали? – протегна се блажено мъжът. – Благодат!...
Внимавай, гъделичкаш ме!
– Вчера програмата ми хареса.
– И на мен. Много ясно предадоха как двамата се убиха.
– Да, но първият взе завоя добре. Какво му стана после?
– Не се подхлъзна, ти казвам. И аз помислих, че се подхлъзна,
но днес в службата говорят, че не се е подхлъзнал.
– Глупости!
– А какво?
– Подхлъзна се.
– Не се!
– Подхлъзна се!
– Не се!
– Моля ти се, гумите му се подхлъзнаха и се удари в...
– Не се подхлъзна, ти казвам.
– А какво?
– Не знам.
– Глупости!
– Не искам да ми казваш „глупости“! Много ми повтаряш
тази дума!... Карфиол купи ли?
– Купих.
– Не се е подхлъзнал. Вчера и аз си мислех, че се е подхлъзнал, но не се е подхлъзнал.
– Добре, добре.
– Така няма да ми казваш!
– Много ти стана!
– Макарони купи ли?
– Не.
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– Октания, ти си непоносима!
Квадратният мъж стана и се обу.
– Казал съм ти – макарони да има винаги. Много макарони!
Просто да бъде пълно с макарони!
– Абрехт! – тропна с токче Октания. – Дошла съм да си отдъх
на сред природата!
– Извинявай, Октания! – Той целуна ръката ѝ. – Просто се
поддадох на настроението си.
Задишаха още по-дълбоко. Една минута след това Абрехт погледна часовника си и каза:
– Хайде!
– Боже, кога изтекоха петнайсет минути!... Абрехт!
– Кажи, Октания.
– Купи ли тоалетна хартия?
– Да.
– Ти си бог! – забеляза Октания. – Иначе щях да ти счупя
главата.
Абрехт и Октания нахлузиха маските на главите си и тръгнаха
по алеята.
– Градът е само на няколко метра от гората – прошепна Александър.
– Защо мислите така?
– Не видя ли, че сложиха маските си?
– Да бе, какви са тия маски?
– Противогазови. – Александър разглеждаше вестника. – Интересен некролог. Да ти го прочета ли?... Кабел Отвертков Шнурков!... Брей, живял цели деветдесет години!... Електротехник.
– Чудно! – удиви се Лиско. – Електротехник, а живял толкоз
дълго, без да го удари токът.
– Хайде, Лиско, бързо!
– Какво?
– Да прекосим парка и да влезем най-после в града. Искам
да знам не сънуваме ли? Но сигурно сънуваме. Според мен, това
нещо не може да бъде.
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Гл а в а ч е т и р и н а д е с е т а

Е Д Н О Н Е ТОЛ КО З К ВА Д РАТ Н О
СЪ Щ Е С Т В О
Тротоарите бяха безлюдни. Срещнаха само няколко квадратни същества с маски, които бързо се извърнаха и светкавично
избягаха по пътя си. Целият живот на града сякаш се развиваше
само на асфалта. Кола до кола. Придвижваха се бавно, по метър
на минута. Може да се каже, че изобщо не се придвижваха. Но
съществата седяха в автомобилите си като сраснати със седалките. Дори не помисляха да слязат и продължат пеша. Така си
мислеше Александър, който вървеше по тротоара, понесъл лисичето на раменете си. Предпочитаха да мълчат и да разглеждат.
Градът им се стори огромен, мощен, стоманен, бетонен, алуминиев и плексигласов. Край тях минаха още няколко квадратни
същества. И те побягнаха. Техните квадратни външности така се
набиваха в очите, че след малко Александър започна да вижда и
улиците като квадрати, и небето, и града. За него всичко се беше
сляло в огромен шумящ квадрат, в един квадрат, който шуми
много по-силно, от който и да е друг квадрат на света. И мирише.
– Не мога да дишам – оплака се Лиско. – Противен бензин!
– Трай! – посъветва го Александър. – Ей сега ще запитаме в
коя страна се намираме.
– Знам – отвърна Лиско. – Това е страната Квадратия.
– Нищо чудно – засмя се илюстраторът на „Илиадата“ и на
„Одисеята“, като погали приятелчето си. – Идеално го измисли.
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– Ще видите – забеляза Лиско. – А не ви ли се струва, че някой
ни следи?
– И то отдавна – рече Александър. – Извинете, господине, можете ли да ни кажете къде се намираме и защо ни следите?
Квадратният човек се ококори. Под стъклата на маската очите
му станаха доста големи и не толкоз квадратни. Той измъкна някакъв тампон от ухото си.
– Моля?
– Къде се намираме, питам!...
– Кривнете в малката уличка! – прошепна непознатият.
И отмина.
От този момент те се превърнаха в капка от стоманомоторнобензиновия поток на голямата улица. Едва в колата Александър
забеляза, че непознатото същество на волана не е чак толкоз квадратно. А може би изглеждаше така?
– Вижте какво – рече непознатият и измъкна тампоните от
ушите си. – Вие побъркани ли сте?
– Не – отвърна искрено Александър.
– Добре де, като сте избягали, защо се навирате в тази голяма
улица?
– Ами не знаехме, че е голяма.
– И не бягаме отникъде – допълни лисичето. Колата им пълзеше като гъсеница. – Не знаехме, че има лабиринт, и не разбрахме
как сме попаднали в него. Ясно ли ви е какво е това лабиринт?...
То е нещо, което започва на определено място и още със започването се старае да свърши, но не свършва, а изведнъж се премества на друго място, после се връща на същото място, което се
оказва друго място, но не това, което сме мислили, че е същото,
а съвършено друго, но тайно си е било същото, но не това, а третото, защото после ни завежда другаде, а още по-късно ни връща
малко вляво, което място, освен че е същото на пръв поглед, ни
извежда на другото, което всъщност си е друго, ако не се смята,
че е същото, но малко по-вляво и малко по-вдясно, докато неочаквано се оказва, че сме се безпокоели напразно, защото това си
е абсолютно вярната посока, и мястото си е същото, както сме си
мислели отначало, а ни се е струвало друго – освен това, начало337

то и краят на лабиринта се съединяват там, където се разделят, за
да ни докажат, че всяко нещо има свое начало, което всъщност
е неговият край, а краят, макар че прилича на началото, е нещо
съвсем друго и няма нищо общо със себе си, докато не се докаже
кое е началото и кое е краят, но как да го докажем, след като сме
се загубили? Затова всеки лабиринт завършва с въпрос.
– Това пък какво е? – запита човекът на волана и започна да се
почесва, тъй като му се струваше, че го сърби на няколко места
едновременно.
– Кое? – запита наивно Александър.
– Това – почеса се собственикът на колата, – дето говореше.
Човекът остави волана и започна да се почесва поголовно.
– За мен пита – рече лисичето.
– А! – усмихна се Александър. – Това е Лиско!
– Аха! Така ли?
– Точно така. Защо? Не го ли знаете?
– Не – извика собственикът на колата, вече изприщен по цялото тяло.
– Защо се движим бавно?
– Защото е задръстено.
– Навсякъде ли?
– Навсякъде! Всички улици и улички. Няма нито едно свободна местенце. Кибернетичната ни машина е изчислила, че е достатъчно да се появи само една нова кола отнякъде, и движението по
улиците ще се блокира, а държавата ни ще се парализира.
– Изцяло ли?
– Абсолютно! Някъде по асфалтовите артерии съществува
едно-единствено свободно квадратче. Служи ни за преместване.
Ако не дай боже се запълни и то – край.
– Но вие правите така, че квадратчето да не изчезва.
– Да. Нова кола можеш да купиш само ако предадеш старата... Сега внимавайте – спираме. Ще слезем колкото може по-тихо и ще влезем у дома. Колата ще напусна първо аз, а вие ще ме
последвате едва след като изчезна.
Почакаха, докато изчезне, и влязоха след него в къщата. Тя
беше двуетажна постройка с градинка и ниска ограда. В хола ква338

дратното същество свали палтото си и Александър се увери за
сетен път, че това същество наистина не е чак толкоз квадратно.
– Не съм напълно квадратен – обясни съществото, без да го
питат. – Затова си шия по-квадратни дрехи. Да изглеждам по-квадратен. Моят брат се намира там, откъдето сте избягали. Искам
да знам нещо за него. Сигурно го познавате. Името му е Скорецът, Който Пее Непрекъснато. Съкратено – Скворчо.
– Не го познавам – призна си Александър.
– Не може да бъде. Той е известен. Скворчо. Знаете го от афишите.
– Може да е известен – съгласи се Александър, – но не го познавам. Защото ние не бягаме отникъде. Напротив, тук сме против волята си. В пещерата някой откачи въжето, с което трябваше
да се върнем. Повярвайте, за първи път сме в тази страна.
– Искате да кажете... че...
– Да.
– ...сте от друга планета?
– Не.
– От друг свят?
– Може би?
– Боже мой!
– Какво, не сте ли виждали други като нас?
– А... Защо? – Не Толкоз Квадратното Същество наблюдаваше
объркано художника. – Защо не? Виждали сме. Всички, дето са
там, са такива... същите.
– Като нас ли?
– Аха. Много приличате на тях. Моят брат е същият. И аз... За малко.
Понеже съществото млъкна, Александър запита: – Какво?
– Не виждате ли? За малко и аз щях да приличам на вас... и...
щях... да бъда... т а м.
– Непрекъснато говорите за нещо, което наричате т а м. Какво
е то? И толкова ли е страшно?
– Сега не мога да ви обясня.
– Настоявам!
– Не!
– Лошо ли е т а м?
– Ох!... Да!
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– Добре де, какво ще стане с нас? Така ли ще се крием?
– И все тук ли? – намеси се Лиско.
– Не, разбира се – отвърна Не Толкоз Квадратното Същество.
– Аз ще ви предам.
– Какво?
– Няма как.
– На кого ще ни предадете?
– Ще видим. Ще ви откарам там.
– Тогава защо ни скрихте?
– Мислех, че ще ми кажете нещо за брат ми... Хайде да закусим.
Огромният хладилник, който заемаше цяла стена от кухнята,
беше претъпкан. Обширната кухня се оказа натъпкана с електрически и неелектрически вещи, без да се броят телевизионните
екрани.
– В момента има интересно предаване – съобщи Не Толкоз
Квадратното Същество. – Филм за внедряването на нов вид транзистори.
– Нима? – пошегува се Александър.
– Да – продължи ентусиазирано съществото, докато пълнеше
блюдата с лакомства. – Много интересно. Жалко, че днес няма да
предадат дискусията на инженерите. Мненията са разделени на две.
– А кога ще я предадат?
– Утре... Но утре вие...
– Ще бъдем т а м, така ли?
– Да.
– При това положение вече нямам апетит – рече Александър.
Лиско се закашля.
– Не – усмихна се Александър, – имам.
Седнаха около масата и започнаха да закусват. Не Толкоз Квадратното Същество не сваляше поглед от телевизора. Там се редуваха чертежите на новия вид транзистори. По едно време му
стана толкоз интересно, че спря изобщо да яде и ахна.
– Какво има? – уплаши се Александър.
– Свърши! На най-интересното. Останалото чак утре.
От разговора, който се подхвана след това, се разбра, че Не
Толкоз Квадратното Същество има жена и деца. Те са на вилата.
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Работи в завод за печатарски машини. Ръководител на цех. Печатарските машини в страната Квадратия печатат само вестникарски бюлетини и учебници. Други книги не са известни. Не се
печатат. Романи, приказки и стихове – никакви. Изкуство? Какво
е то? Театър ли? Че какво пък ще е то? Концерт? Не съм чувал.
Какво, какво? – Хумор?... А!... Нещо за ядене ли е?
– Че как? – изненада се Александър. – Че тогава на какво се
смеете? И как се смеете?
Не Толкоз Квадратното Същество мълчеше.
– Кажете де!... – извика Лиско. – Защо мълчите?
– Ние не се смеем – отвърна тихо съществото.
– Какво? – подскочи лисичето и веднага го засърбя навсякъде.
– Кротко! – опита се да го успокои илюстраторът на Илиадата. – Господата чисто и просто не се смеят... И защо да се смеят?... Задължително ли е?
– Ох! – почесваше се лисичето. – Но... Хайде, карай да върви!...
– И нямаш право на забележки! – смъмри го Александър. –
Ние сме гости. Тази държава си е тяхна, ще правят каквото си
щат. Щом е забранено да се пише – няма да се пише, забранено е
да се пее – няма да се пее, а щом е забранено човек да се смее –
няма да се смееш. Забранявам ти да се смееш!
– Какво говорите? – отвърна Лиско. – На мен ми се плаче.
– Да се плаче забранено ли е? – поиска да знае Александър.
– Защо? – учуди се искрено съществото. – Защо да е забранено?
– Но да се смеем е забранено, нали?
– Отде-накъде! Защо? Кой забранява?
– Е! – Александър смигна дяволито. – Никой, разбира се... Никой не забранява, нали? Вие сами.
Александър смигаше ли, смигаше.
– Точно така! – потвърди внезапно и сериозно Не Толкоз Квадратното Същество. – Ние сами си забраняваме. Защото, ето, ще се
засмея, да видите, че никой не ни забранява. – Не Толкоз Квадратното Същество се усмихна по жалък начин, който причини необяснима тъга у Лиско и Александър. – Видяхте ли, че се усмихнах?
Лиско прихна.
Александър се помъчи да остане сериозен, но не издържа.
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Двамата се засмяха силно и с устрем. Не бяха се смели отдавна.
– Хубаво се насмяхме! – смееше се лисичето.
– Чудесно! – смееше се Александър.
– Да – призна си Не Толкоз Квадратното Същество, – отвикнал
съм да се смея. Просто съм забравил.
– Това е ужасно! – натъжи се Александър. – Вие сте за съжаление. Положението ви е бедствено. На ваше място бих се отчаял.
– Защо да се отчайвам?
– Ами как? Живот без смях живот ли е?... Вие сте за окайване.
– Нищо подобно – възрази Не Толкоз Квадратното Същество.
– За окайване сте вие! Които се смеете!... А ние сме най-щастливите същества на света. Сега разбирам защо са дръпнали въжетата ви. За да не се върнете никога. За да не разкажете никъде какво
сте видели.
– Какво? – настръхна лисичето. – Никога ли няма да се върнем?
– Никога! – потвърди собственикът на двуетажната къща
с градинка и ограда, кухня с хладилник стена и телевизори на
всяка стена, на стаи с невидими гардероби, плъзгащи се врати
и прозорци. – За съжаление ще останете тук. И понеже няма да
свикнете с нас, ще ви заведем при т я х.
– Така ли смятате?
– Ще видите, че ще стане така. Вие няма да харесате страната
ми, защото сте диваци... Искате ли да погледнете през прозореца?
– Защо?
– Погледнете и ще разберете.
Александър взе лисичето и се приближи до прозореца. На
улицата пред къщата стояха стотина квадратни същества. Те
не правеха нищо – стояха и мълчаха; абсолютно нищо – само
мълчаха и гледаха право в прозореца. Върху покрива на отсрещната сграда се издигаше постоянен лозунг от неонови
букви: „Презирайте лигавата цивилизация!“ И тъй като Александър беше възпитан човек, отвори прозореца и приветливо
махна към тълпата.
– Здравейте, мили квадратни същества!
Никой не помръдна. Лицата не се виждаха под маските, но и
така се усещаше тяхната строгост. Александър затвори прозореца.
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– Полицаи, нали?
– Защо? – учуди се искрено Не Толкоз Квадратното Същество.
– Най-обикновени хора. Но всички желаят да ви заведат т а м.
– Ох! – въздъхна Александър. – Лиско, ще кажеш ли нещо?
– Ами да ни заведат пък най-после, че да мирясат.
Не Толкоз Квадратното Същество се облече и заприлича на
квадратно същество.
– Ако ни предадете, ще им кажем кой сте! – заплаши неочаквано лисичето.
Не Толкоз Квадратното Същество го погледна.
– Какво?
– Ще им кажем, че не сте много квадратно същество – изясни
се Лиско.
– Те знаят това – отвърна спокойно домакинът.
– Тогава защо не сте т а м ?
– Защото все пак приличам на квадратно същество. А брат
ми не прилича никак и затова е т ам. Освен това, моите деца са
напълно квадратни.
– Значи, не можем да ви изнудим – усмихна се Александър.
– Безсмислено е.
– Но палтото ви е ушито в квадратна форма.
– Гледам да прикрия недъга си.
– Аз много недъгав ли ви изглеждам? – запита Александър.
– Ужасно.
Александър отиде до прозореца и се изплези на тълпата.
– Казахме, че ще се държим прилично – напомни му Лиско.
– Да – съгласи се Александър. – Ние сме гости.
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И З В Е Д Н Ъ Ж С ТА Н А М А Л КО Т Ъ Ж Н О
Сега Александър и Лиско можеха да наблюдават столицата на
Квадратия, тъй като не бяха принудени да лежат под пейките на
автомобила. Движеха се бавно. Вонеше на бензин. Цялата улица
ръмжеше с хилядите си мотори. Колата спираше и дълго чакаше,
за да се придвижи отново напред.
– Вижте! – каза Лиско – Това не е ли кино?
– Да, това е киносалон,
– Какво пише на плаката?
– Киносалонът се нарича „Стомана № 14“.
– А филмът?
– Много дълго заглавие – рече весело Александър. – „Двигателите с вътрешно горене вчера, днес и утре“. Пълнометражен
сериен филм.
– Дванайсет епизода по два часа – доложи Не Толкоз Квадратното Същество, което караше колата. – Чудесен е! Жалко, че не
можете да го видите. Тази година получи голямата награда на
град Бидон.
– А филмът от другия плакат?
– Детски. Дават го преди обед. Децата се избиват да го гледат
– вече втори месец не слиза от екрана.
– А как се нарича?
– „Екземите на детската възраст“.
– Жалко! – въздъхна Лиско. – Ако бях свободен, бих го
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гледал няколко пъти. Защо не ми го разкажете?
– Не съм го гледал – призна си Не Толкоз Квадратното Същес
тво. – Но децата ми по цял ден си го разказват. Намират го за
по-сполучен от миналия филм „Корен квадратен от четири“.
– И колко е корен квадратен от четири? – запита Александър.
– Две – отвърна домакинът.
– Че тогава защо са направили цял филм за това?
– За да се покаже как се стига до крайния резултат.
Колата тръгна отново. Александър се заинтересува защо магазините имат само надписи и номера. Домакинът им обясни, че
доскоро имали и витрини, но напоследък започнали да ги подреждат по такъв начин, че създавали илюзии на картини. Един
собственик на магазин за плодове например подредил така витрината си, че заприличала на натюрморт. По-късно разбрали, че
собственикът не бил чак толкоз квадратно същество.
– Браво! – извика Александър. – И какво стана?
– Премахнахме витрините.
– А художникът?
– Как? – учуди се домакинът. – Много ясно. Той е т ам.
– Е, да – съгласи се Александър. – Трябваше да се досетя.
– Там, където отиваме ли? – запита Лиско.
Отново спряха и започнаха да чакат.
– Искам да сляза... – каза Александър. – Незабавно!...
– Защо?
– Тук пише „Изложба“.
– Това е най-добрият ни художник Сребърния Свредел. Заслужава внимание. Казват, че тази изложба е най-голямото му постижение. Една от картините му струва осемстотин хиляди квадри. –
Не Толкоз Квадратното Същество измъкна една монета, която за
ужас на двамата гости беше квадратна. – Това е един квадър. – На
монетата нямаше нарисувано нищо. Само надпис: един квадър.
Александър притискаше Лиско към гърдите си и тръпнеше. Той
тръпнеше винаги, когато прекрачваше прага на която и да било художествена изложба. Тази се оказа нещо като изложба на машиночертане. В залата бяха подредени стотина табла, изобразяващи чертежите
на всички видове напоителни машини и помпени станции. Посетите345

лите се трупаха пред любимите си табла и ги съзерцаваха с часове.
Въпросната най-скъпа картина бе заела едната четвърт на стената.
Наричаше се „Новите уплътнения при атомните помпени системи“.
– Хареса ли ви? – запита домакинът, когато се върнаха в колата.
– На петата секунда започнах да чувствам сърбежи – призна
си Александър. – Или, както Лиско казва: „Изведнъж нещо изпълзя изпод дермата ми.“
– Нали? – усмихна се Лиско. – Нещо като че ли изпълзява от
тебе и излиза на повърхността. Сърби те навсякъде. Къде да се
почешеш по-напред?
– Затова ви водим т ам – заключи Не Толкоз Квадратното Същество и даде газ.
Александър го погледна с интерес. Едрото му, не толкоз квадратно
лице беше малко нещо ядосано. То гледаше напред, но без да е много съсредоточено. На Александър му се стори, че лицето на техния
домакин и водач скърби. По какво? Защо? А когато едно лице вече
започне да скърби по нещо, не е ли време също да потегли натам?
– Мисля, че и вие – прошепна Александър.
– Моля ви се!
– И вие, и вие – усмихна се художникът.
Домакинът им, този, който по неволя бе станал и техен водач
из Квадратия, промълви:
– Но аз ви осведомих от самото начало, че съм едно не толкоз
квадратно същество. Ненапразно брат ми е там, където ви водя...
Не забравяйте, че се боря със себе си.
– На ваше място – прошепна тайнствено Александър, – вместо
да се измъчвам, щях да отида направо при брат си.
– Аз се боря мъжествено със себе си. И с мислите си.
– Извинете! – извини се сериозно Александър.
Продължителна пауза.
– Квадратни мисли – каза най-после Лиско.
Още по-дълго мълчание. Завиваха и вървяха напред. Отвън
гърмяха моторите.
– Квадратни, но мои мисли – прошепна най-после Не Толкоз
Квадратното Същество.
Е, стана малко тъжно де... Какво да правим.
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Ч О В Е К Ъ Т Д О В РАТАТА
Онова нещо, което досега наричахме т а м, се оказа заградено
с тънка ламарина.
– Защо ламарина? – запита Александър.
– И страната се нарича Ламариния – обясни Не Толкоз Квадратното Същество. – Понеже е несериозна и дрънчи като ламарина.
– Интересно. А това какво е?
– Наши реклами.
Докато чакаха да им отворят вратата, лисичето прочете:
„Обезмиришете кухнята си с обезмирисвател Бига. Бига обезмирисва идеално“. Това бе написано на ламарината. По-нататък:
„Печете пържолите си в пържолника Габо . Пържолникът Габо
пече най-добрите пържоли“... По-нататък: „Идеалното масло за
вашата кола е Гибогептерум. Гибогептенирайте колите си само с
маслото Г и б о г е п т е р у м“... Още по-нататък: „Пийте Петрафинколиум“.
Като прочете още малко реклами, Лиско изрече:
– Петромуксирайте си петраматроперкоматрубаките!
– Какво! – настръхна Александър.
– Петрафинколиуминирайте си стомасите само с Петрафинколиум!
– Или с други думи – засмя се Александър, – бутнетебутнатото!
– Какво чакаме? – запита Лиско.
– Да ни отворят.
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– Ами защо не вземем да драснем, а? Да избягаме.
– Защото ми е интересно.
– Кое?
– Видяхме отсамната страна на ламарината, защо да не видим и
оттатъшната. Всъщност, Лиско, оттатъшната ме интересува повече.
– И какво ли представлява, а?
– Е, какво? Едно място, където отделят несимпатичните хора.
Набутат ги зад ламарината, и готово!
– Наистина интересно – съгласи се лисичето. – Щом жителите на Квадратия са симпатичните, какво ли биха представлявали
несимпатичните? И ще трябва да живеем сред тях?
– Изглежда.
– Непрекъснато сред несимпатични същества?
– Цял живот! – отвърна Не Толкоз Квадратното Същество.
– Добре се насадихме! – процеди лисичето. – На хубаво място ме докарахте... Цял живот!... Няма да видя нито Мокси, нито
Мони, нито другите.
– Съжалявам – отвърна искрено Александър. – Вкарах те в
най-голямата беда.
– Просто ме натикахте!
Най-после отвориха вратата.
– Предател! – извика Лиско, преди да прекрачи прага.
Не Толкоз Квадратното Същество наведе засрамено глава.
Вратата се затвори зад гърба им.
Двамата стояха и гледаха.
Тази страна на ламаринената стена бе изрисувана с разнооб
разни пъстри картини, които Александър нарече стенописи, а
Лиско – ламаринописи. Първото живо същество, което срещнаха
в Ламариния, бе един брадясал мъж. Той седеше до вратата по
турски или по йогистки и мислеше.
– Вижте! – рече Лиско и го посочи. – Прилича на вас.
– Това гледам – отвърна Александър. – У него няма нищо квадратно. Нормален.
– Не знам – каза Лиско. – Все още не ми е известно кои хора
са нормални.
– Господине, какво правите тук?
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– Аз ли? – запита брадясалият човек.
– Да.
– Двоумя се.
Александър се засмя.
– Защо се смеете?
– Извинете.
– Не. Искам да знам за какво се смеете? Какво смешно има в
това, един човек да се двоуми?
– Нищо смешно няма.
– Тогава за какво се смеете?
– Знам ли? Стана ни смешно.
– За какво ви стана смешно?
– Ей така.
– Не. Искам да знам.
– Какво да знаете?
– На мен ли се смеете?
– Не.
– Тогава на кого се смеете?
– Нали ви казах.
– Нищо не сте казали. Вие само отрекохте.
– Какво отрекох?
– Че се смеете на мен.
– Не се смея на вас.
– Чичко Александре, не сте прав – намеси се най-после лисичето. – Вие се измятате. Защо не си признаете, че се присмяхте
именно на него.
– Точно така! – потвърди седналият брадясал човек.
– Добре де, признавам. Засмях се, защото се двоумите.
– Ще се двоумя, разбира се. Как няма да се двоумя. И вие да
сте на мое място, ще се двоумите! Застанал съм тук, на прага, и
откакто се помня, се двоумя. И не мога да реша къде е по-добре:
там, откъдето идвате, или там, накъдето отивате?
– Това се казва въпрос! – рече Лиско.
– Наистина, какво представлява онова т а м , където отиваме?
– Ами това се питам и аз.
– Ако искате, ще ви разкажем за там, откъдето идваме – рече
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Александър. – Това е една страна, където техниката и автоматиката са победили. Там хората живеят богато, всичко си имат, ама
каквото си искат, си го имат...
– Хладилниците им са пълни! – извика Лиско.
– Всички видове машини, които правят живота на човека лек.
Всички видове коли. Те се движат само с коли.
– Да, ама въздухът им е отровен – възрази брадясалият човек.
– Е, да, но си имат всичко необходимо за удобен и практичен живот.
– Да, ама затова са се превърнали в квадратни същества!
– Е, да, но ние там, горе, дори не можем да мечтаем за техните
придобивки. Къщите им са като парченца от рая. Само че...
– Там е работата! – рече брадясалият човек.
– Да – съгласи се Александър. – Никак. Нито се смеят, нито нищо.
– Е, за това се двоумя!... Чакай!
– Какво? – учуди се Александър.
– Откъде идвате? Защо казахте горе?
– Ние пък сме от едно друго място.
– Какво място?
– Съвсем друго.
– Че какво може да бъде то?
– Там няма тези удобства, но пък и можем да се смеем.
– Какво? – скочи на нозе брадясалият човек.
– Казах това, което чухте. Там можете да се смеете колкото си
щете, но в никакъв случай няма да имате тези хубави предмети.
Там никога няма да можете да се петрафинколиуминирате с петрафинколиум.
– Така ли?
– Аха.
– Но ще мога да се смея.
– Да... И няма никакъв Гибогептерум.
– Така ли?
– Аха.
– Но ще се смея.
– Но без Гибогептерум... То, ако се помисли малко, там, откъдето идваме, хората се стремят да станат горе-долу като в Квад-
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ратия. И там започнаха да не слизат от автомобилите... Но позволете ни да видим и Ламариния. Няма ли да дойдете с нас?
– Не.
– Жалко. Щяхте да ни водите.
– Наистина жалко – замисли се брадясалият човек. – Уф, колко жалко! Сега на всичко отгоре не ми стигаше, че трябваше да
се двоумя, ами ще трябва да почна да се триумя. Вече петдесет
години, откакто се двоумя, и кой знае колко години ще се триумя.
– Извинете – прошепна Лиско. – Как се казвате?
– Двоумвират. – Брадясалият човек въздъхна: – Но от сега нататък май че ще почна да се наричам Триумвират.
– Добре сте! – рече Лиско.
– Защо?
– Римувате се със Сократ.
– А така, на всичко отгоре ще трябва и да се римувам!...
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Б Е ГАЧ И Т Е И Ч О В Е К Ъ Т,
КО Й Т О С Ъ ЗД А ВА Ш Е П Е П Е РУД И
Прекосиха зелената поляна, а после гъста гора, излязоха от
нея и се озоваха в ливада с кедрови дървета, но все още не бяха
срещнали живо същество освен птиците, които се раздираха да
пеят в клоните.
– Лиско, усещаш ли?
– Отдавна съм усетил – отвърна лисичето. – Във въздуха има
нещо, което те кара да подскачаш.
– Точно така!
– Сега ще опитам тревата! – Лиско отскубна стръкче и го
схруска. – Чудесна! Удивителна! Ще ти се да я опасеш!...
Илюстраторът на Илиадата, Одисеята и какво ли не още изведнъж се похлупи върху земята.
– Какво ви стана? – запита лисичето.
– Ще опитам и аз. Нощта вече пада и не виждам с какво друго
можем да се нахраним.
Стъпил на ръце и крака, Александър се бе превърнал в четирикрако. „Шантав човек – помисли си лисичето, като хрускаше витаминозната трева. – Художник, а пасе“ „Странно лисиче – мислеше
в това време художникът. – Лисиче, а пасе!... Но какво става с мен?
Нима не съм художникът Александър? И защо трябва да паса тук
до разни лисичета? Сънувам ли? Или участвам в книга?“
Притъмняваше.
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Александър се напасе, облиза се и легна до дънера на кедъра. Веднага започна да сънува витамини. Особено му се натрапи
един витамин, който го гъделичкаше нахално и в крайна сметка
се превърна в радиоапарат, но после прие нормалната си форма
на Леонардо да Винчи. Дори в съня си Александър се зачуди.
„Леонардо, какво търсиш тук?“
„А ти, Сашо?“
„Не съм Сашо, а Александър! Длъжен си да познаваш колегите си!“
„Извинявай.“
„Какво търсиш тук?“
„Ще видиш – отвърна многозначително Леонардо да Винчи.
– Ще разбереш, но по-късно.“
„Ти си витамин, нали?“
„Ще видиш ти един витамин!“
„Тогава какво си?“
„Ще видиш какво съм!“
„Защо? Заплашваш ли?“
„А, не... Ще видиш.“
„Това, което ще ми кажеш, свързано ли е с изкуството?“
„Ще видиш, ще видиш!“
„Лео, много ти стана! Измъчваш ме.“
„Ще видиш.“
Докато Александър сънуваше, оставеният най-после на спокойствие Лиско се отдели настрана и успя да си побъбри с Мони.
Помъчи се да му разкаже и нещо от последните два дни, но делфинчето не можа да разбере някои подробности. Лисичето обеща
да му ги обясни на другия ден и се тръшна до своя приятел. Щом
затвори очи, пред него се появи хладилникът на Не Толкоз Квадратното Същество.
„По-бързо!“ – подкани го Лиско.
„Какво по-бързо?“ – запита хладилникът.
„По-бързо казвай какво искаш, че ми се спи.“
„Защо не ме отвори? Вътре ще се наспиш по-добре.“
„Мързи ме. Не виждаш ли, че заспивам?“
„И заради някакъв си мързел ще останеш да спиш навън?“
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„Ми кво да правя, като съм мързелив?“
„Не си мързелив, а си хитър!“ – ядоса се хладилникът.
„Ти си първият, който ми го казва“ – смигна Лиско.
Топлите лъчи най-после успяха да събудят художника. Той се
протегна и се усмихна. Спомни си за разговора с Леонардо да
Винчи, спомни си и това, че великият художник се бе превърнал
във витамин, но защо трябваше да го заплашва? Александър постави очилата си и отново видя красивите кедрови клони. Интересно, тук природата е толкова жива и въздухът толкова чист, че
предразполагаха към глупости.
– Пасе ми се! – извика художникът и отново се превърна в
четирикрако.
– И на мен! – извика Лиско. – Не мога да се наситя.
Сладката трева сега бе росна и хладна. Александър подскачаше като зайче и хрупаше. Лиско се отъркаля няколко пъти в
росата и сам заблестя на слънчевата светлина.
Бегачите бяха спрели до тях и ги наблюдаваха.
– А! – каза единият бегач.
– Еее! – каза друг бегач.
– Това е нещо ново – забеляза трети бегач.
– Изглежда – каза четвърти бегач.
И всичките тринайсет бегачи започнаха да пасат. Поляната се
напълни със смях.
– О! – извика Александър. – Какво е това?
– Нищо – отвърна Лиско.
– Как нищо? – отвърна Александър. – Нима не виждаш?
– Нищо особено... Тринайсет души пасат.
– Значи, тук хората пасат трева – учуди се Александър.
– Натам отиваме – забеляза лисичето.
– Ти какво се бъркаш! Става въпрос за хора.
– То пък едни хора!
– Защо? – започна да оглежда групата Александър. – Какво им е?
– Говоря изобщо.
– Иронизираш?
– Крайно време.
– Интересно, върна ми се желанието да се смея, дишам леко,
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дори ми се пасе. Не знам защо, но непрекъснато ми се пасе. Изглежда, че по същите причини тук хората пасат.
– И се смеят.
– И не ни обръщат внимание, а това е хубаво.
– Чудесно, а? – забеляза един от бегачите.
– Да, бе!
– С вкус на роса!
– Вече ще си паса редовно.
– Знам едно място, където има много билки.
– Но не мога да разбера откога е на мода да се пасе... Хей,
приятели, откога пасете?
– От снощи – отвърна Александър.
– А аз – от рождение! – допълни Лиско, без да го питат.
– Кой си ти?
– Той да ви каже – рече лисичето.
– Това е Лиско – поясни Александър.
– Браво! – извика един от бегачите.
– Само толкова ли? – запита Лиско.
– Че какво повече?
– Няма ли да ме питате още? Да ви кажа, че съм бил в стомаха
на акула?
Тринайсетте бегачи се съгласиха весело, че лисичето си го бива.
– А знаете ли кой е Леонардо да Винчи?
– Не.
– А вие кои сте? – заинтересува се Александър.
– Слава богу, ние още не сме попаднали в стомаха на акулата
– отвърна единият бегач.
– Добре де, какви сте?
– Бегачи.
– Какво е то?
– Хора, които бягат.
– От какво бягат?
– Когато няма вятър – бягаме.
– А когато има?
– Тогава не бягаме.
– А какво правите?
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– Летим.
– По вълните?
– Аха!... И сега за къде бягате?
– Към морето.
– Море ли? Къде е?
– На половин час бягане оттук. Всички знаят къде е морето.
– Значи имате и море?
Тринайсетте бегачи прихнаха отново, вкупчиха се и хукнаха.
– Бързо! – извика Александър. – След тях!
– Защо?
– Хайде, Лиско, моля те!... Към морето!
Започнаха да бягат. Един до друг. Бягаха през особена поляна,
наподобяваща парк. Вляво и дясно се мяркаха отделни кедри, от
които лъхаше благородство. Над главите им прелетя фламингово
ято, тих розов облак, който ги поръси с благоухание. Лиско се
преметна от радост.
– Ето ги!
– Ето ги, но се уморих.
– Жалко!
– Виж! – извика Александър и спря. – Ние сме тичали по плато. Виж! Морето е долу... А!... Сто сърни на едно място!
Сърните минаха край тях и се изгубиха към гората.
– Сто и една! –възкликна Лиско.
– Как разбра, че са сто и една?
– Не знам, това си е тяхна работа.
Александър вдигна весело лисичето до гърдите си, приседна
върху един камък и погледна към морето.
– Добре, че се сетихте – прошепна Лиско. – Как се сетихте, че
съм до вас?
– Щастлив съм! – призна си Александър.
– Това е измислена страна – рече Лиско. – Ще видите, ще се
окаже, че не съществува. Нещо повече, ще излезе, че и ние не
съществуваме. Вижте, прилича ли ви на море?
– Прав си – съгласи се Александър. – Толкоз е истинско, че не
прилича на море. Вдъхни!... Боже мой, и ароматите му са истински!
– Тогава аз заведох магарето Мокси до самото море, а то взе,
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че остана при магарешките тръни на двеста и осемнайсет метра
от морето.
– Така ли?
– И изобщо не го видя!
– Недейте така! – помоли се някакъв глас.
– Защо, какво правим? – запита Александър и се огледа.
– Мачкате ми изделията – каза човекът и се появи. – На нищо
ги правите.
Той беше много едър и силен, може би два метра и десет сантиметра на ръст и около сто и шестнайсет килограма на тегло.
Около тялото си носеше тигрова кожа, а на нозете си – сандали.
Зъбите му блестяха с цвят на мидена глеч.
– Но ние седим – рече кротко Александър. – Както виждате,
седим на камъка, почиваме си и дори не чувстваме, че ви мачкаме
изделията.
– Но ще ги смачкате – каза едрият човек.
– Кога?
– Като тръгнете по пътеката.
– Не виждаме никакви ваши изделия по пътеката.
– Да, но те са ей там.
– Ние нямаме намерение да отиваме там.
– А защо?
– Защото пътят ни е оттук. Отиваме към морето.
– А пък аз помислих, че ще минете през моите изделия и викам: тези хора на път към морето ще вземат да минат през моите
изделия и ще ги направят на пух и прах. Пък вие... нищо. Няма
да минете, така ли?
– Няма.
– А защо?
– Не искаме да обикаляме.
– И няма да ги видите, така ли?
– По всичко изглежда.
– Добре, добре. Това си е ваша работа. Не желая да ви се
бъркам в работата. Но като си седях там, до моите изделия, си
казах, че може би ще се върнете да минете през тях и ще ги
сторите на пух и прах.
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– Вижте какво – не изтрая Лиско. – Вие сте едър човек, дори
много едър.
– Така ли?
Едрият човек започна да се оглежда.
– Ами не виждате ли? Не са ли ви казали?
– Не.
– Чудно. На тяхно място веднага бих ви казал, че сте едър
човек.
– На чие място?
– На тези, които не са ви казали.
– Добре де, някой ден ще ги питам... Значи, вие нямаше да ми
изпотрошите изделията?
– Не – намеси се отново Александър, – защото дори не мислехме да минаваме оттам.
– Отде знаете?
– Ами вече сме минали. Вашите прословути изделия са вече
зад гърба ни.
– Така си е – съгласи се едрият човек. – Вие ги подминахте.
– Може би искате да се върнем и да ги видим?
– А!... Не... Защо?... Те са много хубави. Изпълнил съм една
поляна. И ще направя още. Ще напълня всички поляни с пеперуди, защото се амбицирах. Те не могат да разберат, че ще стана
човек на изкуството. Ще напеперудя поляните и ще накарам критиците да се предадат.
– Но засега не се предават, а?
– Упорити критици! Унищожиха ме. Пречат ми да стана човек
на изкуството.
– Защо? Какъв бяхте досега?
– Певец.
– И то е изкуство.
– Но пеех в хор. А сега искам сам.
– Да пеете?
– Да създавам. Пятото си е изпято. Изпятото назад се не връща. Нито остава. А пеперудите остават... Елате да ги видите. Ще
напълня целия свят с пеперуди.
Наистина! Поляната беше претъпкана с пеперуди.
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Всички бяха криви и груби, защото от глина могат да се правят само грозни пеперуди. Наредени като самолети на летище.
– Защо от глина? – учуди се Александър.
– А от какво?
– Правете ги поне от стъкло. От сурова глина не могат да се
получат нежни пеперуди.
– Така ли?
– Освен това, ръцете ви са едри и груби. Защо не се заемете с
големи скулптури?
– Така ли мислите?
– Ами да. Тези големи ръце могат да се справят с много големи глинени изделия. А вие сте седнали с големи ръце да правите
малки насекоми.
Великанът погледна ръцете си.
– И какво, викате, да правя?
– Китайски стени! – обади се Лиско и веднага сложи лапа на
устата си.
– Какво е то?
– Лиско се шегува – усмихна се Александър. – Правете делви.
– Не – отвърна едрият човек. – Ще правя Китайски стени.
Това ми харесва. Благодаря ви!... Ще правя Китайски стени... –
Той ритна двайсет пеперуди наведнъж. – Ще правя стени и ще
убия критиката.
– Но не убивайте пеперудите!
– Защо?
– Оставете тази поляна с пеперудите. Това е ваш етап. След
време ще ви отчетат труда за гигантски и ще ви го признаят. Ще
нарекат това Полянката на Грозните Глинени Пеперуди.
– Така ли?
– Почти съм сигурен.
– А аз в това време да произвеждам Китайски стени, а?
– Да... Към морето оттук ли?
– Да...
– Благодарим ви. Довиждане.
– Довиждане.
Александър и Лиско тръгнаха надолу.
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Все още не прихваха. Все още имаше опасност да бъдат чути.
Но като се отдалечиха и като решиха да прихнат, изведнаж се отказаха, защото съгледаха чудно произведение на изкуството, издялано от огромен скален блок: Един величествен човек гледаше
с копнеж към морето.
– Извинете! – чуха гласа отново те.
До тях стоеше едрият човек.
– Какво е това Китайска стена?
– Нещо извънредно голямо.
– Аха! Сега ми е ясно... Благодаря ви.
И едрият човек си тръгна.
– Приятелю! Колега! – извика след него Александър.
– Какво?
– Това уникално нещо в скалата чие е?
– Кое?
– Този величествен човек, с този ярко изразен копнеж към
красивото, мощното и вечното.
– Това ли? Дето е издялано в камъка ли?
– Да.
– А! – Едрият човек се засмя. – Глупости!... Това е абсолютна
глупост.
– Кой го е правил? – загуби търпение Александър.
– Как кой?... Аз... В свободното време... Докато създавах пеперудите. Ей тъй, за почивка.
Александър падна в краката на едрия човек и целуна едно от
коленете му.
Едрият човек се слиса, обърка се и като каза, че ще направи
чудесни китайски стени, изчезна.
Александър вдигна глава и погледна каменния паметник.
– Лиско – прошепна най-после той, – представи си един свят,
в който хората тичат.
– Къде тичат?
– Навсякъде.
– По какъв повод?
– По всички поводи. Всичко да става с тичане. Всичко да бъде
в движение. Един свят без застой и мързел.
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– Вижте какво, не ме правете на балама. Защо говорите други
неща, когато знам, че мисълта ви е заета само с този паметник?
– Защото съм безсилен да кажа каквото и да е! – отвърна Александър. – Такова нещо не съм виждал!...
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Сил-ве!
Сил-ве!

Гл а в а о с е м н а д е с е т а

ТА Й Н АТА Н А К ВА Д РАТ И Я
Пътеката се спусна към широк път, влезе в него и го пресече.
Ами сега?
Големия път или малката пътека?
Докато си блъскаха главите, настигна ги файтон, украсен с
гиздави бели коне.
– Сигурно мислите нещо важно? – запита човекът, който го
караше.
До него седеше момиченце с къси плитчици. Едната беше завързана със синя, а другата с жълта панделка. То не сваляше погледа си от Лиско.
– Татко, какво е това?
– Лисиче.
– Ами хайде де, кога ще ми го дадеш?
– Не, не – засмя се човекът, който имаше рядко добро лице. –
Лисичето е на този чичко.
– Искам го!
– И за какво съм ви потрябвал? – пожела да узнае Лиско.
– Да ви показвам на приятелчетата и да ми завиждат.
– Силвестрициозия, съвземи се!
– Това се казва име! – удиви се Лиско. – Обичам дългите имена. Понякога от тях можеш да си направиш стихотворение.
– Например? – Зарадва се момиченцето.
– Например:
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Стри,

ци,

о!

Сил-ве-стри-ци-о-зи-я!
Стри,
ци,
я,
ве,
сил,
ве,
стриц!
Сил-ве-стри-ци-о-зи-виц!
– Това стихотворение обаче е само за неделя.
– Защо?
– Много е празнично.
– Татко, искам го! – извика Силвестрициозия.
– Добре де, добре – отвърна Лиско и скочи при нея. – Хайде,
приятелю, качвайте се!
– Какво гледате? – учуди се Човекът с рядко доброто лице. –
Елате.
Александър се съвзе от нахалството на Лиско и се качи във
файтона.
– Съкратено ѝ викаме Сил – поясни Човекът с рядко доброто лице.
– Обичам дългите имена на същества, които не позволяват да
им ги съкращават. Например: медузата Глагоабазубадуза, жабокът Чимиджимичамиджоми и Художникъталександър.
– За какво важно нещо си мислехте, преди да се появим? –запита Човекът с рядко доброто лице.
– Ами как да ви кажа – започна да обяснява Александър, –
видяхме тринайсет бегачи. Разбрахме, че отиват към морето и
тръгнахме подир тях, но ги загубихме. Сега не знаем кой път да
хванем... А! Конете ви тръгнаха, без да ги направлявате.
– Че нали затова са коне?
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– А не се ли страхуват от автомобилите?
– Моля?
– Как се разминавате с автомобилите?
Човекът с рядко доброто лице го погледна.
– Вие откъде падате?
– Кажи-речи, падаме! – призна си Александър. – Ние сме от
друга страна.
– Интересно, но това си е ваша работа. При вас сигурно има
автомобили, а?
– Много.
– И в съседната страна Квадратия има много, но тук няма
нито един.
– Нито един?
– Не знаем какво значи автомобил.
– Но Квадратия е претъпкана!
– По улиците има само едно свободно квадратче, което им
служи за разминаване. Очаква се някой ден да бъде внезапно запълнено. Тогава цялата страна ще се заклещи... Ще се затегне.
– Човекът с рядко доброто лице въздъхна: – С нетърпение очакваме този момент.
– Защо?
– За да се посмеем. – Той помълча и добави многозначително:
– И за още нещо.
Какво ли беше това нещо?
– Ще станете мое лисиче, нали? – обади се Силвестрициозия.
– Зависи – отвърна Лиско. – Ако ме слушате.
– Ще ви стана дори прислужница.
– А вие къде отивате? – запита Александър.
– Връщаме се – отвърна Човекът с рядко доброто лице. – Бях
ме на гости при брат ми, на границата.
– Брат ви граничар ли е?
– Не – усмихна се Човекът с рядко доброто лице. – Ние
нямаме граничари... Моят брат седи там и се мъчи да вземе
решение.
– Какво решение?
– Той е малко нещо философ. От години насам седи на грани364

цата и се пита коя страна да предпочете. И все не може да реши.
– Знам го – рече Александър. – Вчера го видяхме. Много е
затруднен. Но пък и въпросът не е лек, да ви кажа правата. Не
познавам вашата страна, но по всичко личи, че проблемът не е
толкоз прост.
– Зависи от човека.
– Така си е – съгласи се Александър и се замисли върху казаното. – И, викате, никакви автомобили?
– Нито един. Никакви мотори и машини. Движим се с файтони
и велосипеди. А в морето още царува епохата на платноходите.
– Това е моята мечта! – въздъхна Александър. – Много съм мислил за един подобен свят. Аз съм за жирафите, а не за багерите.
– Добре го казахте – потупа го по рамото Човекът с рядко доброто лице. – Ще живеете при нас и ще се чувствате щастлив.
Ние всички сме щастливи.
– Така ли? А съседите ви в Квадратия преследват тия, които
се усмихват! Веднага ни хванаха и ни интернираха във вашата
страна.
– По тяхно схващане всичко започва от смеха, а смехът започва от усмивката.
– Добре де, какво им пречи? Смехът е здраве.
– Те знаят това, но не искат. Защото смехът е или последствие
от нещо, или начало с последствия. Например – изкуство. Разбрахте ли?
– Е, да...
– Или пък последствие от изкуство.
– Хъм!
– Или пък най-страшното – може да породи изкуство. Преди
малко лисичето направи от името на дъщеря ми стихотворение,
което се оказа виц и се превърна в смях, който в края на краищата
си е изкуство, защото всяко стихотворение е проява на изкуство...
Разбирате ли, или да ви го начертая?
– Разбирам – засмя се от сърце художникът. – Не разбирам
само едно: защо квадратианците се страхуват от изкуството.
– И това ли да ви обяснявам? – въздъхна Човекът с рядко доброто лице. – Ами изкуството раздвоява. Изкуството развеселява,
365

изкуството натъжава, то дезорганизира, отнася те някъде, кара те
да блееш, ставаш неположителен човек. А техническият прогрес
се нуждае от хора с ясна техническа мисъл.
– Но защо им са точно такива хора?
– Защо? За да бъдат щастливи.
Александър подскочи: – Какво?
– Успокойте се. Квадратианците са разбрали от опит, че вещите, вилите, колите и животът без проблеми могат да бъдат запазени само от сериозни, чужди на литературата и изкуството
същества. Трябва да ви кажа, че живеят наистина добре. Когато
един квадратианец седне да се храни, на масата му има поне пет
вида яденета, осем вида салати и много десерти.
– Отвратителни квадратни същества!
– Но си имат всичко.
– И не слизат от миризливите си автомобили.
– Така са свикнали... Всеки квадратианец си има отделна кола,
отделен хладилник, отделна къща и вила. Новородените веднага
получават къща и вила.
– А по какво се различават къщите от вилите?
– По това, че са на различни места.
– Това живот ли е? С противогазови маски! Все едно че са
обезличени.
– Но живеят охолно. Всяка стая, всяка кухня, всеки клозет,
дори всяка баня – навсякъде телевизори.
– Полицейска страна.
– Лъжете се... Там няма полицаи. Защо им са? Всеки квадратианец сам открива и сам отвежда неблагонадеждните през ламарината.
– Чак толкова съзнание?
– Всеки е заинтересован. Роди ли се някой не съвсем квадратен, веднага го прехвърлят при нас. Ние приемаме всичко. За тях
неквадратните същества са бурени.
– Разбирам.
– Иначе са добри и миролюбиви хора, които мразят противоречията... Не посягаш ли към колата му, към хладилника или към
вилата му, ти си добре дошъл. По-рано нашите ламаринианци ма366

сово се опитваха да живеят сред тях, но после се получиха дипломатически ноти и се разбрахме да не им се месим. Ние не знаем да
се държим прилично. Достатъчно е само да видим квадратианец,
и прихваме. Достатъчно е да посетим една тяхна изложба, и вече
примираме от смях. Сега сме в хладни отношения.
– Добре де, ако някой ламаринианец обещае, че няма да се
смее и че ще се превърне в истински квадратианец, ще го допуснат ли в страната си?
– Имахме такива случаи, но не може и не може. Нашите не издържат. Или започват да се смеят, или да пеят, или пък се напиват
и го удрят на подигравки.
– Това е интересно. Квадратните същества не се ли напиват?
– Смята се, че виното е приятел на изкуството.
– Лично аз не пия, а съм...
– Така смятат те.
– Аха.
– Впрочем алкохолът не е забранен, но квадратианците са
много съзнателни и съм сигурен, че в цялата им страна няма дори
капка вино.
– Добре, но защо са квадратни?
– Вече се раждат така.
– А по-рано?
– Преди хилядолетия са били като нас. Прекаленото благополучие започнало да ги превръща в квадрати. Изглежда, че тази
е най-удобната форма за съществуване. Превърнати в квадрати,
хората се поместват по-лесно и в жилищата, и в колите... Между
другото ние, ламаринианците, сме все издънка на квадратианците. Роди ли се не толкоз квадратно същество – пращат го при нас.
Така се е образувала държавата ни.
Александър настръхна.
– Значи... вие всички сте... несполучливи... квадрати?
– Ами да! Затова сме хора на изкуството.
– Но разберете, за мен квадратианците не са хора, а същества!
– Малко ги интересува.
– А шумът? А бензинната воня?
– Е, висок стандарт без лоши страни не може... Забравих да ви
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кажа... Всяко същество там вече прилича на другото, всеки дом
прилича на съседния. Съществата по цял ден ядат. Природата им
е отровена, няма къде да излизат на екскурзия, седят си у дома,
тътрят се по вилите си и ядат.
– Развлечения?
– Когато подменят мебелите си.
– Какво казахте?
– Те ги сменят често. Мине не мине месец, и сменят цялата покъщнина. Събират се близки семейства да си помагат. Щом
подменят всичко, слагат трапезата и се изтърбушват от плюскане. Разговорите им са такива:
„Хубаво си хапнах.“
„И аз.“
„А пък аз ще си взема още малко.“
„И аз.“
„Какво ли ядат онези глупаци в Ламариния, а?“
„Ох, не ми напомняй!“
„Като си помисля за тях, и ми се прияжда отново.“
– Вие сигурно живеете лошо? – заинтересува се Александър.
– Да – съгласи се Човекът с рядко доброто лице. – Ние сме
доста изостанала страна. Смеем се и пеем, но живеем като диваците. Липсват ни редица удобства.
– Този файтон ваш ли е?
– Да, но не е от големите марки. И конете не са кой знае какво.
– Какво работите?
– Директор съм... На театър. И същевременно играя. – Човекът с рядко доброто лице се засмя: – И като актьор съм добър. Не
мислете, че като съм директор...
– Моля ви се!
– Съпругата ми също е актриса. А и Сил. Вече има няколко
участия. Силвестрициозия, кажи на този чичко текста на последната си роля.
Момиченцето се изправи.
– Влизам и казвам: „Гостите идват.“
И си седна.
Мълчание.
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– Само това ли? – наруши мълчанието Лиско.
– Е, да – отвърна Сил. – Аз съм още малка. Но се надявам, че
като директор татко ще ми увеличи ролята.
– Как ще я увеличи?
– Ами ще влизам и ще казвам: „Идат!... Мамо, татко, гостите
вече идват към замъка!“
– Това е друго – съгласи се Лиско.
– Нали?
– Това е вече истинска роля!
– Господине, защо не вземете да увеличите ролята на момичето?
– Ах! – въздъхна бащата. – Това е болната тема на моя дом! И
ми се струва, че няма да стане.
– Авторът на пиесата жив ли е? – намеси се Александър.
– Не.
– Тогава какво ви пречи да поувеличите ролята на Сил?
– Не мога! Не настоявайте повече!
– Хе! – изкиска се Александър. – Да знаете какво се прави в
някои театри!...
Конете си вървяха сами. Наоколо беше красиво, дори по-красиво, отколкото предполагате.
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Т О ВА СЛ А Д КО Н Е Щ О – С П О Р О В Е Т Е
Александър посочи наляво.
– Какво е това?
Под добре измайсторен дъсчен навес двама души стърчаха
един срещу друг и ръкомахаха.
– Дискусия – поясни Човекът с рядко доброто лице. – Когато двама души у нас започнат да спорят по някой въпрос, отделяме ги извън градовете. Споразумеят ли се, връщат се и съобщават резултата.
– А ако не могат?
– Продължават.
– Имате ли още подобни навеси?
– Навсякъде. Който иска да спори, се отделя.
– Защо?
– За да не вдига шум.
– Тези например за какво спорят?
– Единият твърди, че започне ли, спиране няма, а другият – че има.
– Моля?
– Изобщо за процесите, които стават. Нали се казва, че процесите или започват, или завършват.
– Въпросът не е маловажен – забеляза Александър.
Човекът с рядко доброто лице погледна новия си познат с
интерес. Силвестрициозия галеше лисичето, което се унасяше в
сън, без да се интересува имат ли, или нямат спиране нещата,
които веднъж са почнали.
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– А това вдясно?
– Това вдясно... – Човекът с рядко доброто лице, когото вече
спокойно можем да наречем Театралния директор, се почеса по
тила. – Това вдясно... Ще имате ли търпение да поспрем? Тези
двамата май че току-що са взели решение, и понеже спорът им
е един от най-важните за страната... Вижте!... Прииждат журналистите!...
И наистина.
Към беседката на спорещите летяха десетки файтони. Хората
от каприте шибаха конете с камшици, после ги заковаваха пред
навесите, отвътре изскачаха пъргави журналисти с бележници. В
това време обаче спорещите бяха в ръцете на масажистите, които
се мъчеха да ги свестят. Прииждаха нови и нови файтони. Масажите нерядко биваха придружени с плесници.
– Удряйте! – подканяха ги трескаво журналистите. – Бързо!...
Вестникът е вече на машината!
– Първите страници чакат!
– Оставили сме място!...
След като ги нашамаросаха, спорещите се раздвижиха.
Театралният директор бързаше да си пробие път. Александър
го следваше.
– Много ли ви интересува резултатът?
– Извънредно! – призна си Театралният директор. – За мен
този е може би най-важният въпрос.
– Добре, за какво спорят?
– Те вече се наспориха, готов е и резултатът. След малко ще
разберем киното изкуство ли е, или не е изкуство. Спорят от дванайсет години.
Но журналистите вече бягаха обратно към файтоните.
– Изкуство е! – викаше младо русокосо момиче и вече се качваше, а файтонджията посягаше към камшика.
– Киното било изкуство! – удряше се по главата и ругаеше
друг, по-възрастен журналист.
– Да не се надяваш! – викаше трети.
Криво-ляво, спорещите бяха изправени на крака и закрепени
върху столовете. Репортьорите от списанията, които не бързаха
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толкова, задаваха въпросите си. Омаломощените философи отговаряха с усилия.
– Сигурни ли сте? – беше първият въпрос.
Двамата поклатиха глави.
Театралният директор хвана Александър подръка и го поведе
към файтона.
– Вие сте съкрушен – зачуди се Александър. – Какво толкоз е
станало?
– Ще видите... Киното ще убие театъра.
– Оставете тази стара песен! – извика Александър, но отвори
широко очи. – Моля ви се, какво иска този?
– Трибуна – отвърна Театралният директор. – Бърза да заеме
мястото и да каже своето.
– Какво е то?
– Че и телевизията е изкуство. Но никой не иска да му опонира.
– Защо?
– Защото вече се състояха седемдесет дискусии и спорът получи единодушния си завършек.
– Какъв е резултатът?
– Доказа се, че телевизията е хаос.
– Умирам от кеф – заяви Александър, докато се качваше на
капрата.
– Татко, какво стана?
– Уви, Сил, настъпват тежки времена. Киното е вече изкуство.
– Извинете, но досега не смятахте ли така?
– Ние нямаме кино.
– Нямате кино! – подскочи Александър.
– Защото нямаме електричество.
– Нямате електричество? Вие ме изумявате!... Че тогава?...
Боже мой, че тогава за какво се тюхкате?
Конете потеглиха.
– Настъпват тежки моменти – въздъхна Театралният директор.
– Моля, отговорете ми, за какво се тюхкате, щом нямате
най-важното нещо за прожектирането на един филм – електрическата енергия.
– Спомнете си за онези, които спорят по въпроса, има ли или
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няма спиране. А ние си знаем предварително, че трудно се спира
нещо, което е започнало.
Александър махна безпомощно с ръце.
– Лиско, какво е това, кино? – запита Силвестрициозия.
– Чичко Александър ще ни обясни.
– Киното, мили деца, е изкуство, което... А!... Това не е ли
морето?
Морето вече беше пред тях – много синьо и много спокойно.
Огромният залив спеше в безветрието, но вдигнатите платна на
ветроходите подсказваха някакво сладко обещание.
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А Л Е КСА Н Д Ъ Р О Щ И П ВА Л И С КО
– Майчице моя! – почти извика Александър. – Нима е възможно?... Това са най-малко хиляда яхти!
Морето беше пред тях – много синьо и много спокойно. Огромният залив спеше в безмълвието, но вдигнатите платна на
ветроходите подсказваха някакво сладко обещание. Собствениците – ламаринианци, ламаринианки и ламаринианчета – седяха
по палубите. Върху спиртниците увираше кафе. Който говореше,
говореше тихо, а и смеещите се смееха тихо.
Файтонът на Театралния директор се движеше нарочно по
крайбрежната улица, до кейовете и кейчетата.
– Обичате ли яхти? – запита Театралният директор.
– Не ме заговаряйте на тази тема – помоли Александър. –
Сега, като гледам платната, се раздвоявам: тях ли да гледам, или
скулптурите, които красят улицата.
– Ще се нагледате и на едното, и на другото.
– Лиско – прошепна в ухото на лисичето художникът.
– Какво? – прошепна в ухото на художника Лиско.
– Това е страната, за която съм мечтал.
– Радвам се с вас – отвърна Лиско и се гушна в ръчичките
на артистката Силвестрициозия, която всяка вечер излизаше на
сцената и казваше: „Гостите идат“, с надежда в най-близко време
да получи повишение на ролята и да казва: „Идат... Мамо, татко,
гостите вече идват към замъка!“
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Градът се изсипваше от възвишението към залива със старинните си къщи и огради, с фенерите си, с кипарисите и смокините,
с каменните си стъпала и безбройните скулптурни фигури – хаос
от хармония и ритъм. Тази красота предизвикваше уважението
дори на гларусите, те не врякаха, а се разхождаха гордо по керемидите.
– Какви са тези стенописи? – уплаши се Александър и стисна
ръката на директора.
– Успокойте се! – помоли се Театралният директор. – Това е
най-обикновена ограда, подарена на децата да рисуват.
– Това не са деца – поклати глава Александър. – Това са генийчета!
Силвестрициозия се изчерви.
– Не се изчервявай – каза бащата. – Бъди скромна.
– Сил, и ти ли? – изненада се Александър.
– И тя – потвърди лисичето, – тази част на стената била нейна.
– Да, но не ми стигна зелената и три от дърветата ги направих червени.
– Вие сте художник, нали? – запита учтиво Театралният директор.
– Не! – отвърна бързо Александър. – Откъде-накъде?
– Така ми се стори.
– Нищо подобно! Аз съм най-обикновен главен счетоводител.
Лиско се изкиска. Александър го ощипа. Лиско не се изкиска
втори път.
– Това не са ли бегачите? – запита лисичето, като се държеше
за ощипаното място.
Тринайсетте бегачи дотичаха по стръмната уличка и всеки
поотделно се джасна в платноходката си.
– Състезатели – обясни Театралният директор. – Първите тринайсет места по ветроходство.
Файтонът се изкачваше към площада. Минаха през някакъв парк,
където поет с бледо лице и атлетично тяло четеше стихове пред стотина души. От време на време му пригласяше секстет. Певците се намесваха в най-удобните моменти, когато поезията наистина се нуждаеше
от музика. Но на градския площад ги чакаше най-голямата изненада.
Тук, сред кубета, аркади, кули, фонтани и скулптурни композиции, хор
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от пет хиляди души изпращаше чудна песен към синевата. На всичко
отгоре духна и вятър. Toй отпрати хармонията към морето, напълни
платната и понесе ветроходите от залива към хоризонта.
Александър изръкопляска.
– Защо? – учуди се Театралният директор.
– Извинете – изчерви се Александър, – но ми заприлича на
представление.
– Така посрещаме вятъра.
– Значи не може да се бисира? – запита Лиско.
Едната му лапа все още стоеше на ощипаното място.
„Интересно – помисли си неволно Александър, – тези хора
работят ли, не работят ли и ако работят, кога работят?“
– Да не забравяме, че днес е неделя – смигна директорът, а
илюстраторът на „Илиадата“ се изчерви повторно.
Останалата част на деня прекараха така: обядваха в дома на Теат
ралния директор, разгледаха театралната сграда, посетиха една изложба на маринисти, посрещнаха яхтите, които се завърнаха от далечината, гледаха Силвестрициозия в постановката „Мечтай на глас“,
където тя каза: „Гостите идат!“, вечеряха с актьорите от пиесата, където Лиско почти заплака от ревност, понеже най-красивата актриса
хареса Александър и заплаши, че ще си го вземе за себе си. Пренощуваха в дома на Силвестрициозия.
След полунощ, когато Лиско се изтръгна от прегръдката на
Сил и излезе от спалнята, видя своя приятел. Александър стоеше
на терасата. Луната блестеше в очилата му.
– Какво правите? – запита тихо лисичето.
– Не мога да заспя – отвърна Александър. – Не мога да свикна
с тишината.
– Вие сте тук? – успокои се лисичето.
– Защо? Какво има?
– Страхувах се да не ви открадне онази лоша леличка, която
си въобразява, че е кой знае каква артистка.
– Значи ме обичаш, така ли?
– А вие какво си мислите?...
Някъде изпляска вълна.
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А ТО КАКВА БИЛА РАБОТАТА...
Топлото мляко миришеше на мляко, а не на друго. Майката на
Сил бе подредила маса с чудесна закуска и много мед за Лиско.
„Това не мога да го изям“ – повтаряше той чак докато го изя
де. Донесоха сутрешния вестник. Театралният директор хвърли
поглед на първата страница и погледна мълчаливо съпругата си.
Александър се хранеше спокойно, не желаеше да проявява любопитство. След малко Театралният директор се извини и излезе.
– Мамо, какво си казахте?
– Нищо, Сил.
– Къде отиде татко?
– Не знам.
– Да не би да е дошъл денят, в който трябва да предадем
файтона?
– Силвестрициозия! – Фактът, че майката произнесе цялото
име на дъщеря си, беше красноречив.
Александър погледна вестника. Огромно заглавие: К и н о т о
е и з к у с т в о.
– Госпожо – покани я Александър, – говорете направо.
Изящните ръце на актрисата наливаха сръчно кафето в чашките.
– Може би – тя се усмихваше несполучливо – ще се наложи
днес, а сигурно и утре да си останем у дома.
– Разбира се – отвърна Александър. – Такъв хубав дом.
– Едва ли ще е удобно да излизаме навън – допълни домакинята.
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– Защото ще има война!
– Силвестрициозия!
– Но преди това татко и останалите актьори ще бъдат арестувани.
– Вярвате ли ѝ? – усмихна се още по-несполучливо домакинята.
– Извинете, госпожо, но Сил не лъже!... – каза внезапно Лиско. – И няма защо да криете от нас. Лично мен не ме е страх от
нищо... За Александър не отговарям. Главните счетоводители се
страхуват и от сянката си.
– Да си изпием кафето.
Майката на Сил седна. Докато пиеха кафето, тя каза, че всички мъже на Ламариния ще потеглят с файтони към границата.
Александър свали чашката от устата си.
– Ще нахлуят ли, госпожо?
– Да, господине.
– А сигналът за потегляне към границата е напечатан във
вестника, нали?
– Да, господине. „Киното е изкуство“.
– Не мога да разбера обаче защо арестуват мъжа ви.
– Арестуват всички актьори.
– Защо?
– Защото са против киното. Ние мислим, че киното ще унищожи театъра.
– Това няма да стане! Напротив.
– Вие не сте главен счетоводител, нали?
– Страхуват се от манифестация ли?
– Да, господине.
– Госпожо, извинете, но... какво общо има войната с киното?
– Ще крадем електричество! – отново изплю камъчето Сил.
Александър подскочи. Лицето му засия:
– Ще нападнете Квадратия, за да откраднете електрическа
енергия!... Лиско, ще стане интересно!...
– Ще отмъкнем цяла електроцентрала.
– За да си направите кино?
– Да, господине.
– Гениално! Ще им откраднем тока!...
– Да им дойде акълът в главата!... Но...
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– Има и въпросителни, разбира се – кимна домакинята.
– Те ще ви избият! Те имат техника! Сигурно и въоръжение. А вие?
– Нищо. Само файтони.
– Ще ви смачкат – махна с ръка Александър. – Вие сте
ентусиасти и наивници!... Добре де, ще струпате мъжете на границата, но как ще нахлуете?
– Ох, господине, неудобно ми е да разговарям по нашите
военни дела, но ще се опитам да ви открия това, което знам. – Тя
сложи ръка върху главичката на Сил. – До обед всички мъже ще
са на границата. Там ще чакат.
– Сигнала ли?
– Да.
– И кой ще го даде?
– Ще дойде от Квадратия.
– Ооо, шпионаж!
– В цялата Квадратия има само едно свободно квадратче. Това
осигурява движението на автомобилите. Квадратианците следят зор
ко за него. Добре, но днес или утре квадратчето ще бъде запълнено.
– От ваш човек?
– Нашия шпионин.
– Не Толкоз Квадратното Същество! – забеляза спокойно Лиско.
Когато свестиха домакинята, ръцете ѝ трепереха.
– Откъде знаете?
– Спокойно, госпожо!
– Но как можете да знаете такава страшна тайна?
– Че и аз знам! – обади се Сил. – И другите деца я знаят!..
– Госпожо, извинете, но вие не можете да бъдете страна с развит шпионаж! И не напразно сте Ламариния.
– Много дрънчим – призна домакинята.
– И все пак защо точно днес?
– Защото едва вчера се разбра, че киното е изкуство.
– Аха!...
– Иначе за какво ни е електричество... освен за прожекциите...
– И сте сигурни, че като си откраднете електроцентралата, ще
я употребявате само за прожекции?
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– Да.
– Че няма да се подлъжете?...
– Искате ли още кафе?
– Не, но искам да ви уверя, че нито аз, нито Лиско ще останем
в дома ви.
– Ще се върнете ли на обед?
– Не обещаваме.
– Зависи от сраженията – допълни Лиско.
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В О Й Н АТА
На другия ден единственото свободно квадратче на Квадратия бе запълнено с извънреден автомобил, вкаран в конвейера от
Не Толкоз Квадратното Същество. Движението по асфалтовата
мрежа секна изведнъж, държавата се задръсти, всичко замря – ни
напред, ни назад – и животът на страната се парализира.
Когато ламаринианците нахлуха през главната врата и се втурнаха по улиците на столицата, градът ги посрещна с безлюдието
си. Всичко беше натикано в колите, стараеше се да бъде вътре, за
да не изтърве момента на потеглянето след евентуалното отстраняване на „повредата“. Никой квадратианец не искаше да излезе
навън, защото чувството за частна собственост бе по-силно от
каквото и да е друго чувство, включително и патриотизъм. Ще
изляза, ами ако някой ми открадне дъждочистачката?
Ламаринианците нахлуха с песни и китари. Тази проява удари
по ушите случайните минувачи, те се изплашиха от безумната
ерес и се натикаха по магазините. Ордите на Ламариния препуснаха по чисти пътища. Когато тротоарите станаха тесни за
тях, отделни групи затичаха по покривите на колите. Може да
се каже, че стана весело. Един след друг се оформяха големи и
малки оркестри. Върху покривите на колите затанцуваха прочути
изпълнители от типичните ламариниански оперети.
–Трябваше да вземем и жени! – извика някой. – Така осакатяваме танците!
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– Наистина!
– Пратете за жени!
Тромпетите виеха призивно, навсякъде гърмяха ударни инструменти; веселите китаристи и вокалисти изскачаха от ъглите на уличките, за да покосят с ужаса си благонравните квадра
тианци. Никой квадратианец не се сети да излезе от колата си, да
повика пет-шест други квадратианци, които с общи усилия да отделят една кола от редицата, да освободят жизненоважното квадратче и животът да потече отново. Никой не искаше да пожертва
собствената си кола. Отделени – всеки затворен сам в кубчето
на своя автомобил, – квадратианците не можеха да почувстват и
онова, което се нарича въодушевление, така необходимо за отблъскването на врага.
Веселбата на нападателите се сгорещяваше. Ламаринианците
усетиха неочаквано, че за първи път ликуват толкова силно и по
мъжки. Вече пееха всички. В мъгливото бензиново утро отделните песни се сляха в една и това обърка плановете, защото още при
потеглянето беше взето категорично решение да не се пролива
кръв. Кръв не се проля, но тук-там в автомобилите умряха няколко квадратианци, кой от възмущение, кой от яд или от разрив на
сърцето. Разбира се, никой не знаеше, че вече има и трупове, защото квадратианците падаха изолирано, всеки в своята бензинова клетка. Голямата обща песен разказваше за великото нападение върху електроцентралата... Тя звучеше мощно. Всеки пееше.
И танцуваше. Много място за танцуване нямаше – в тази страна
колите заемаха почти цялото пространство, – но танцьорите бяха
изобретателни: отваряха вратите на магазините и играеха с унес
пред щандовете и по щандовете, пред смаяните погледи на продавачките. От магазините те излизаха още по-весели, понесли
със себе си авто-мото части, които размахваха във въздуха, като
повод за масов смях. Изобщо тези дни се помнят в Ламариния
като Дните, В Които Падна Електроцентралата. Това е националният празник на страната и се празнува като всеобщ карнавал.
Понесъл лисичето на рамото си, Александър вървеше между
пеещите орди и не пропускаше интересните неща. Дори научи
песента и пееше заедно с тълпата.
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– Това е първата война в живота ми! – извика той на Лиско.
– За мен – втората! – отвърна Лиско.
Вчера двамата се бяха качили в един от файтоните за фронта.
Слязоха при голямата ламаринена врата. Александър искаше да
види отново философа Двоумвират. Двоумящият се Двоумвират
ругаеше шумните войски. Пречели му да мисли. Дявол да го вземе, само преди пет минути най-после му хрумнало великото решение, плод на толкова години размисли.
– Добре де – запита го Александър, – мога ли да знам какво
най-после решихте: тук или там?
– Забравих! – отвърна възмутено Двоумвират. – Тъкмо го реших, и тия вдигнаха шум. Сега се мъча да си спомня какво бях
решил.
– На връщане ще ни кажете – извика Александър и понесе
Лиско в пределите на Квадратия.
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БИТКАТА ЗА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА
Тържеството гърмеше и заливаше всичко. Нямаше нито един
спокоен нападател – всички играеха и пееха. Минаха няколко
часа, а никой дори не мислеше да прекъсне, напротив – от Ламариния пристигнаха осем хиляди ламаринианки с кастанети. Привечер песента звучеше така:
Напред, прометейци!
Напред, прометейци!
Напред, прометейци!
Напред, прометейци!
През нощта песента се обогати с едно важно изречение:
Напред, прометейци!
Напред, прометейци!
Напред, прометейци!
Напред, прометейци,
да си вземем електрическа енергия!
Утрото на третия ден завари песента, оформена по следния начин:
Напред, прометейци!
Напред, прометейци!
Напред, прометейци,
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да си вземем електрическа енергия,
че да си я отнесем
в Ламариния,
че да можем
да си гледаме кино
колкото си щем!...
Ламариния, Ламариния –
ти ще имаш кино, Ламариния!
Напред, напред, напред!...
– Но никой не тръгва напред! – възмути се лисичето. – Три
дни пеем за това прословуто напред, мускулите ме заболяха да
танцувам, но все стоим на едно място.
– И аз имам такова впечатление – забеляза Александър. – А
всички са толкоз наелектризирани, че вече едва ли има нужда да
се краде електричество.
По средата на третия ден илюстраторът на „Илиадата“ загуби
търпение и изкрещя.
Всичко пеещо и танцуващо млъкна.
– Изкрещя ли някой?
– А!...
– Вместо да пее, някой взе да крещи!
– Да бе, който не може да пее, да не крещи!
– Ще станем за смях на квадратианците!
– Кой изкрещя?
– Кой излага Ламариния?
– Аз!
За да го видят, Александър се покачи на един автобус.
– Защо крещите? – запита някой. – Не виждате ли, че се веселим?
– Че празнуваме!
– Какво празнувате? – поиска да знае Александър.
– Ще крадем огъня!...
– Електричеството!
– Кога? – запита Александър. Ламарианците се спогледаха. –
Кажете де, кога? Уж напред, пък никой не тръгва напред.
– Само танцуваме.
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– Напред към електроцентралата! – извика някой.
– Напред! – извикаха пет ламарианци.
– Напред! – извикаха ламаринианките.
– Напреееед! – извикаха всички и се понесоха към електроцентралата.
Александър бягаше между тях. Тромпетите вече звучаха като
бойни тръби... Но къде бойни, къде джаз, пък... особено като се
намесиха и саксофоните?... Стройните ламаринианки бяха направили шпалир и ръкопляскаха за устремените напред ламаринианци. Никоя крепост не може да устои на затичаните бойци.
Какво да кажем за някаква си електроцентрала.
Фасадата на електроцентралата не направи добро впечатление на Лиско. Беше мрачна, без прозорци, на едно място се издигаше като кула, а на друго се разпростираше като нещо доста
разпростряно.
Нападателите дори не забелязаха какво грозно нещо им предстои да превземат. Те се втурнаха към вратата.
– А! – извика някой.
– Какво? – учуди се друг.
– Ми, то – заключено!
– Как заключено?
– Ето виж... Заключено!
– Че как? То не може така... Защо е заключено?
– Ми, знам ли? Уж нападаме електроцентрала, пък тя – заключена. Хееей, защо е заключена? – първите чукаха с ярост на
вратата. – Кой е заключил? Къде е ключът?
Служителите в сградата наблюдаваха с каменно студени лица
от високите прозорци на кулата. Ламаринианците, като не знаеха какво да предприемат, наивно правеха знаци на инженера да
отвори. Но тъй като инженерът продължаваше да наблюдава отгоре с презрение, нападателите решиха да му направят серенада,
придружена с танци и звън на кастанети. Въпросният инженер,
потомък на знатен квадратиански род, не можа да понесе нито
музиката, нито зрелището – той закри очи с ръце и заплака. После, доколкото можа да се разбере отдолу, той направи опит да
отвори прозореца и да се хвърли на тротоара, но подчинените му
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се спуснаха навреме и го задържаха. Горкият инженер ридаеше и
искаше целият свят да разбере, че е опозорен.
Част от бойците долу пееха и танцуваха, но не бяха малко
и тези, които се чудеха как да проникнат в сградата. В края на
краищата затова и бяха дошли, да демонтират всичките части на
обекта и да ги пренесат в родината си. Започнаха да валят предложения, но нито едно не струваше. Ламаринианците можеха да
пеят, да танцуват, рисуват, свирят и философстват, но не можеха
да превземат крепости.
Затова на преден план мина Александър.
– Вижте какво – каза той.
– Какво? – запитаха ламаринианците.
– Както я карате, още три месеца да стоим тук, няма да успеем.
– Ох! – въздъхнаха ламаринианците.
– А всеки знае, че войната се води за тази електроцентрала.
– Е, да! – съгласиха се ламаринианците.
– Е, да! Е, да!... Тая работа със зяпане не става!
– Е, да! – отвърнаха ламаринианците.
– Нито със серенади!
– Някой възразява ли? – отвърнаха ламаринианците.
– И кино ще имате на мук!
– Ох! – въздъхнаха ламаринианците.
– Затова – продължи сърдито Александър – ще слушате само
мен! – Той огледа бойците. Всички мълчаха, навели засрамено
глави. – Ще ме слушате ли?
– Да.
– Тогава слушайте! Тази врата е дебела и здрава. Тя е залостена отвътре. Никой от нас не може да проникне там. Но виждам
отдолу някакви отдушници за проветряване на мазетата. Нито
вие, нито аз можем да проникнем през тях.
– Не можем – съгласиха се ламаринианците.
– Сега внимавайте. Това лисиче, както го гледате, ще влезе
през дупката на този отдушник, ще заобиколи през мазето, ще се
качи при вратата и ще махне резето. Вие ще бъдете готови. Отвори ли се, ще се втурнете и ще сторите това, за което сте дошли.
Хайде, отдръпнете се и се правете на ударени.
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– Как на ударени? – запитаха ламаринианците.
– Уж нямате намерение да нападате. Пейте!
– Това можем – отвърнаха ламаринианците.
Песента започна отново.
– А, сега!... Къде ме насадихте? – запита Лиско.
– Работа за две минути – рече Александър. – Влизаш и отваряш. Хайде! Само ти можеш да се провреш...
– Ох, ако ме спипат!...
– Не могат – увери го Александър. – Квадратните същества са
трудноподвижни кубчета. Ще ги разиграваш. Те дори не могат да
се навеждат.
– Тръгвам – отвърна Лиско.
Ламаринианците пееха и танцуваха. Вече никой не поглеждаше към вратата. Предпочитаха да се забавляват и сякаш не ги
интересуваше ще се отвори ли някаква врата на някаква си електроцентрала.
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ПРЕВЗЕМАНЕТО НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА
Щом се озова в мазето, Лиско се запита какво търси тук и има
ли смисъл това, което върши. Да дадеш електрическа енергия на
един народ не е дреболия. Но ще му повярват ли, когато почне да
се хвали? В Тихата гора не му вярват, че е бил в стомаха на акула,
а при морето не му вярват, че е бил в гнездото на Каменар. Ще
се намери ли някой да му повярва, че е влязъл в електростанция,
където гъмжи от разни опасни токове? Трябва да се промъкваш
през най-различни жици, допреш ли се до някой ток – на място.
Не е кой знае колко достойно да се родиш и да живееш като лисиче, а да умреш като електротехник. Остави това, ами къде е пътят
за входната врата? Изобщо съществува ли път до нея?
Нагоре. Настрани. Вляво. И пак вляво. Сега? Още малко нагоре. И тук има някакви стълбички. Аха!... Ами този коридор? По
него. Закривяване. Не в една – в две посоки. Уха!... Има си хас!
Не, не може да бъде лабиринт. За какво им е лабиринт на кубчестите същества, които избягват излишните движения. Стоп!
Някакви гласове. Лиско долепи ухо до вратата и хукна. Наляво,
надясно, надолу, нагоре... Аман бе – пак лабиринт!... Това не е ли
същата врата? Зад нея няколко души спорят.
– Не! – извика някакъв глас. – Господа, подкрепете ме!
– Подкрепяме ви, господин инженер! Ние също сме на мнение да не отворим.
– Това е, няма да отворим! – заяви тържествено инженерът.
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– Добре – промълви един несигурен глас. – Няма да отворим,
макар че би трябвало да отворим и да им дадем доброволно всичко.
– И отново питам, защо? – извика инженерът.
– Ще разберете след време – рече спокойно гласът. – Но няма
как. Щом сте решили, няма да отворим.
Лиско се отстрани от тази врата. Решен да види какво има в
края на коридора, тръгна натам. Докато вървеше, той си мислеше:
Какъв е този човек и защо настоява да отворят на ламариниан
ците? Защо... Пред него се изправи вратата, която трябваше да
„превземе“. Лиско вдигна резето, отвори и излезе пред тържествуващите ламаринианци. Стоеше и гледаше. Никой не обръщаше
внимание нито на него, нито на отворената врата. Хората си танцуваха, пееха си и това продължи чак докато Александър... Ако
не беше Александър!
– Засрамете се! – извика Александър отново. – На какво прилича това? Отваряме ви вратата, пъхаме електричеството в ръцете ви, а вие нехаете!
– Вратата! – извика някой.
– Отворено! – забеляза друг.
– Виж ти, вече отворили! – извика трети.
И изведнъж, сякаш чак сега разбрали за какво са дошли и какво трябва да правят, крадците на електроцентралата извикаха ура
и нахлуха в сградата. Те нахлуха яростно. Влизаха и влизаха все
нови и нови тълпи – всеки искаше да участва в забележителната акция и да влезе в историята. Вече не пееха. Краката им не
танцуваха. Ритмите се бяха стопили. Влязъл веднъж в електроцентралата, всеки ококорваше очи и наблюдаваше. След него се
натискаше следващият, втори, трети, четвърти, пети – прииждаха
нови редици, сградата почна да се пълни както нагоре към кулата, така и надолу към мазетата. Пълнеха се всички коридори,
всички стаи, всички канцеларии и зали с апаратури. За петнайсет
минути столичната електроцентрала на Квадратия се претъпка
с ламаринианци от двата пола, но това сякаш не бе достатъчно,
защото прииждаха и прииждаха нови подкрепления, нали ви казвам – всеки се натиска да влезе в историята. Вече не можеше
да се диша, нито да се говори. И понеже напираха още хиляди,
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първите, които бяха влезли, по неволя започнаха да излизат от
прозорците и се нареждаха на опашка, за да влязат повторно.
– Какво правите ! – изрева извън себе си Александър.
– Какво правим? – запитаха ламаринианците.
– Нищо не правите! – скара им се Александър.
– Защо? – запитаха ламаринианците.
– Защото превърнахте електроцентралата в суджук!
– Така ли? – учудиха се ламаринианците.
– И ако не съм аз, всичко ще отиде по дяволите!
Тогава в настъпилата тишина най-после някой рече:
– Добре де, но кой си ти?
– Не е ваша работа! – отвърна Александър строго, защото
беше много ядосан.
– Какво става долу? – питаха наблъсканите при върха на кулата.
– Долу нещо се скараха – отговори някой.
– За какво?
– Карат се кой да води.
– Не бе, карат се, защото някой вече води.
– Да, ама ние не сме дошли да ни водят, а да изнесем частите на електростанцията, да ги пренесем в Ламариния, да си ги
монтираме, да си получим електричество и да си прожектираме
реалистични и нереалистични филми. Нали така?
– Точно така – съгласиха се някои.
– И тук искат да ни водят.
– Някой си отдолу.
– Бе, що не си гледа работата?
– Не искам да ви водя! – изкрещя Александър. – Искам да ви
науча, как да си връзвате гащите. Разбрахте ли?
– Разбрахме! – отвърнаха ламаринианците.
– Тогава да излезем и да влязат само сто души.
Три часа след тия думи на Александър акцията СТО ДУШИ
успя да се проведе и по редиците от електроцентралата до Ламариния започна да тече потокът на апаратурите и машините.
Зъбчати колелета, манометри и арматурни табла вече влизаха в
страната, която по отношение на техниката живееше все още в
седемнайсетия век. Някъде към полунощ всичко бе пренесено.
391

Ламаринианците напуснаха с подигравка тъмната столица на
Квадратия и се прибраха в страната си. Специални комисии започнаха да подреждат плячката. За обща изненада оказа се, че
заедно с ценните апаратури в страната са внесени много хладилници, електрически печки, два волана и...
И?...
И...
Кажи го де –
няколко...
... няколко телевизора.
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ПОЗОРЪТ
Столицата на Квадратия тънеше в мрак и тишина. Квадратианците все още седяха в колите си и чакаха. Но ето че
някои започнаха да губят търпение. Други пък поглеждаха
през стъклата с тревога. Какво е това? Какво свети над града? Беше изумително: над града се бяха появили звезди. Трите денонощия, изминали без бензинови пари, завършиха с
нова изненада – ясно звездно небе. И ако продължава така,
нищо чудно утре да видят слънцето. Започнаха да включват
радиоприемниците. Правителствен говорител съобщаваше,
че е извършено предателство. Някакво Не Толкоз Квадратно
Същество, шпионче, успяло да доведе пъкления си план докрай и вмъкнало една кола повече в конвейера. Специални
бригади са изпратени да я намерят. Въпрос на минути е да се
измъкне колата от редиците и да се възстанови движението.
Освен това, след няколко минути ще бъде пусната резервната
електроцентрала.
Двете неща станаха наведнъж: и електрическото осветление
нахлу, и квадратчето се освободи. Колите изръмжаха. Квадратните същества си отдъхнаха. Но веднага след това дойде ужасът
– всички видяха, че стените по главните улици бяха изрисувани
с весели маслени бои; една от друга по сатирични карикатури за
живота на Квадратия и огромни жизнерадостни стенописи със
слънце, усмивки и голи тела.
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Квадратианците завикаха от ярост.
Жертвите са си жертви, война без жертви не може, но как да
се понесе позорът? Правителството призова към мобилизация
на силите и прикани към обща акция. В резултат улиците се напълниха с пешеходци. Всеки носеше четка и кофа с боя. Започна
поголовно мацане. Квадратианците мацаха до зори и се намацаха здравата. Този ден за проклетия имаше и слънце. То освети
най-унижения и грозен град на света.
Но всичко бе свършено навреме. Днес беше отново учебен
ден. На път към училище децата не можаха да видят карикатурите и живописта на ламаринианците.
– Защо сте намацали къщите? – запитаха децата.
– Така ви се струва – отвърнаха квадратианците, понеже мислеха, че на децата могат да се дават всякакви отговори.
Други деца не биха повярвали, но квадратианчетата повярваха, че нищо не е нацапано. Те вървяха по улиците, гледаха мръсните разноцветни стени и си казваха: нищо подобно. Край тях
минаваха наплесканите автомобили, а децата си казваха: виж
сега, на нас ни се струва, че автомобилите са мръсни, пък те не са
мръсни. И щяха да повярват докрай, ако в училище учителите не
им казаха това, което им бяха казали родителите.
В същото време родителите им набъбваха от гняв и желание
за мъст, а правителството размахваше юмруци към Ламариния.
Заслужава внимание речта на министъра на просветата, който
прикани всички да напуснат опозорения град и да си построят
нова столица.
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КУ РИЕ Р НА ИЗКУ С Т В ОТО
Като председател на Комисията за описването и подреждането на апаратурите и машините Не Толкоз Квадратното Същество
беше на мястото си. Той описваше и сортираше старателно, както
подобава на големите шпиони. Освен това, Не Толкоз Квадратното Същество не знаеше що е милост.
– Тия, които са отмъкнали хладилниците, електрическите
печки и телевизорите, да дойдат при мен!
Никой не помръдна.
– Внимание! – извика съществото. – Повтарям!... Тия, които...
„Тия, които“ най-после пристъпиха към него и зачакаха.
– Според вас тези предмети части от електроцентрала ли са?
– Че откъде да знаем – отвърнаха плячкаджиите. – Демонтирахме и носехме. Във всяка стая имаше телевизори. Викахме,
може да потрябват за електроцентралата. Същото и за печките.
А хладилниците – във всяка канцелария на станцията имаше по
два. Взехме по един, да се намират.
– Това, което виждате тук – съществото посочи плячката, – е
нещо лошо! Минете и разгледайте, разгледайте и запомнете: тези
предмети са много лоши.
Ламаринианците минаваха, поглеждаха и се почесваха.
– Значи, лошо, а?
– Много. Всички беди идват от тях. Особено от това... не искам да му казвам името.
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– Телевизорите! – отвърнаха му ламаринианците.
– Искам да забравите думата и предмета, който носи това име.
– Защо бе, господин шпионин? – казаха ламарианците. – Напоследък отново се поставя въпросът... Може пък случайно да
излезе, че и телевизията е изкуство. Тогава – бягай в Квадратия
за телевизори.
– Забранявам! – закрещя съществото с тон на много изстрадал
човек. – Нямате си представа колко много забранявам!
– Добре де, няма.
– Тези предмети ще бъдат поставени в Музея на отмиращата
цивилизация!... Започвай работа!
Ламарианците започнаха отново да подреждат, но силите
вече ги напуснаха. Изобщо, след като се прибраха в родината си,
всички бойци чувстваха главите си тежки, виеше им се свят и
започнаха неусетно да заспиват. Зелените пространства на Ламариния се напълниха със спящи войници. Заспа и корпусът на
танцувачките, изпратени да улесняват ритмичното провеждане
на войната.
– Ще се съвземат – каза си Не Толкоз Квадратното Същество,
което вече ще наричаме направо Великия шпионин.
Великия шпионин стърчеше сам между хиляди заспали танцьори и танцьорки, тоест войници, купчина машинни части, няколко хладилника, електрически печки и телевизори. Беше тихо,
утринните звезди гаснеха, нежен ветрец галеше нежните ливади
и кедри.
И по този въпрос ще се приказва в Ламариния, как до Великия
шпионин се приближи лисичето и каза: – Добро утро, господине.
– Здравейте! – усмихна се Великия шпионин.
– Аз отворих вратата.
– Знам – усмихна се Великия шпионин и погали опашката на
лисичето.
– А сега ми е скучно. Всичко спи. Александър също заспа.
Какво им става на тези хора, господин шпионин? Изпонатръшкаха се. Мъжете, както и да е, нездрави организми, но жените...
Защо и жените?
– Ще се съвземат – увери го Великия шпионин. – Обикновено
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бензинно отравяне на хора, които не са свикнали.
– Дразнят ме – призна лисичето. – Толкоз много спящи същества. Това е унизително. Уж сте царе на животните, а спите непрекъснато. Вас, хората, почти не мога да ви видя будни. Непрекъснато спите и си проспивате живота. Вижте сега – мъртвило...
Няма с кого да поговоря.
– Добре де, да си поговорим.
– Значи, това е телевизор?
– Да.
– Че толкоз ли е страшно?
– Ужас!
– А как се пуща?
– Онова копче там.
– Но трябва и електричество.
– Този е портативен. – Великия шпионин се огледа. – Завърти
и ще видиш.
Лиско се приближи до телевизора и завъртя копчето. Преди
да се появи образ, прозвуча развълнуван глас. Великия шпионин
трепна. Говорителите на Квадратия обикновено не говорят развълнувано.
– Добро утро, господа квадратианци! – Вече се появи и образът на квадратното същество. – Важно съобщение! Правителството ни зове! Да отмъстим за поруганата чест на Квадратия.
Столицата ни е обезобразена от тълпите на хулиганите! След десет дни започва строежът на нова столица на сто километра от
старата, а старата ще бъде взривена. Но сега ви зовем на поход
към Хулигания! Всички мъже да се явят на определените пунк
тове, където ще получат оръжие. Бойците да бъдат натоварени
на автобуси. Границата ще бъде премината точно в девет часа.
Напред! Да затрием Хулигания от лицето на света!
– Лиско! – извика Великия шпионин.
– Какво? – запита лисичето.
– Бягай!... Спасявай ни!
– Какво?
– Бягай, моето момче! Право в столицата! Кажи на министрите.
– Аз?
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– Ти!... Положението е отчаяно!
– Така ли?
– Мъжете са отровени! Ламариния ще бъде прегазена и заличена от лицето на света!
– Да тичам дотам?
– Вземи първия файтон и бягай!... Жалко за чудесната страна!
Шпионинът качи Лиско на един файтон и на свой ред падна
върху тревата. Конете не изчакаха да ги подканят. Хукнаха. Изглежда, че знаеха и пътя си, знаеха дори къде точно да спрат. По
едно време на Лиско му се стори дори, че знаят точно какво става
и с Ламариния.
Пак аз, помисли си, без да ще, лисичето. Напоследък никой не
може да мине без мен. Сега пък спасявам изкуството.
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З В Е Р О В Е Т Е В Е Ч Е Р Ъ М Ж АТ
Стъпили на земята, отдалечени от автомобилите си, квадратните същества изглеждаха още по-жалки, особено в дрезгавината
на зараждащия се ден. Всеки минаваше и получаваше оръжие.
Всяко същество се разписваше срещу една автоматична пушка и
трийсет куршума. Подписваше и декларация, че се задължава с
трийсет куршума да убие трийсет ламарианци. Никакви песни.
Никакви маршове. Само стиснати зъби.
Но какво беше туй странно усещане? Отделени по роти, все
непознати, квадратните същества завързваха познанства, разговаряха, и то не за октанови числа, нито за амбриажи, а за това,
дали ще оцелеят. Занапред те трябва да делят храна и постеля с
непознати същества. С тях могат да загинат или заедно да спасят
кожата си.
– Войната се оказа нещо интересно – прошумоля едно квадратно същество.
– Наистина – съгласи се друго квадратно същество. – Чувствам се променен.
– Нали? Там бяхме изолирани в отделни кубчета, а тук...
– Добре де, философията изкуство ли е?
– Не знам, но ако искаме да живеем добре, а не в беднотия
като ламаринианците, трябва да прекъснем този разговор.
– И все пак... Просто чувстваш хора около себе си.
– Да де, и не скучаеш.
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– Точно така.
– И все пак да млъкнем.
– Ще убиваш ли?
– Ще ги изтребвам като пилци!
– И аз. Те са против спокойния живот.
– Скотове на ниско жизнено равнище!
– Умирам да насоча автомата към тях!
Войниците се качваха в автобусите, които ръмжaха застрашително. Това ръмжене им харесваше. Те бяха родени в него. За
тях то беше нещо като боен марш. Всяко квадратно същество си
представяше как огромните зверове автобуси ще се врежат в Ламариния и ще подгонят първобитно въоръжените ламаринианци.
Автобусите ръмжаха и чакаха определения за нахлуване час.
Освен това, трябваше да дойдат и другите мобилизирани от всички краища на страната. Докато чакаха, квадратните същества,
въоръжени до зъби, разговаряха. Те за първи път разговаряха
като хора с хора, за жените си, за децата си, за себе си.
Но имаше и такива разговори:
– Признай си, ще убиваш ли?
– Мо̀ре, ще ги изтрепя!
– И аз!.... Ще ми рисуват по стените!
– Нашарили ми цялата кола!
– С какво?
– Нарисували луна и кипариси.
– А на моята кола нарисували как един затвор се оглежда в
едно лунно езеро. Знаеш ли колко хубаво са нарисували отражението на луната?
– Е, рисуват хората. Което си е право – право.
– Но ще ги изтрепем!
– Ще ги унищожим!
Тук му е мястото да кажем, че художниците от Ламариния нарочно бяха нашарили квадратиантските коли с най-първобитните
от първобитните рисунки. Както виждате, някои от квадратните
същества вече бяха налапали въдицата.
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Л И С КО С Е С П РА ВЯ О Т Н О В О
Конете спряха точно пред сградата на Министерския съвет.
Лиско скочи от файтона и се втурна към министрите. Стражата
не го пускаше, но той показа шпионската карта на Не Толкоз Квадратното Същество и на бърза ръка се озова в приемната зала.
Тук бяха дошли много жени от най-различни възрасти. Всяка искаше да се оплаче от нещо. Майката на Силвестрициозия седеше
на един стол, бършеше сълзите си и се вслушваше към заседателната зала, откъдето идваше сърдитият глас на дъщеря ѝ. Лиско
показа шпионската карта на секретаря и той светкавично го въведе при министрите .
Изправена пред целия Министерски съвет, Силвестрициозия
крещеше:
– Ако до един час не пуснете баща ми от затвора и ако майка
ми не престане да плаче, ще се върна и ще ви направя само на
министри! В края на краищата зад мен стоят всички деца, а ние
сме по-голяма сила от всички сили на света!... Къде се намирате?
Какво е направил баща ми?
– Момиченце, разберете – отвърна министър-председателят
на Ламариния, – баща ви и другите актьори бяха задържани, за да
не попречат на военните действия. Те всички са против киното.
Но тъй като вече победихме, след малко ще бъдат пуснати. Колко
пъти да ви го повторя – задържахме всички актьори.
– А мен защо не задържахте? – изкрещя отново Сил.
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– Нали ви казах, извиняваме се. Направили сме груба грешка.
При други случаи ще арестуваме и вас.
– Защото...
– Знам! Виждал съм ви на сцената и обещавам при друг подобен случай да арестувам и вас.
– Ще видим – закани се Силвестрициозия.
– Заведете майка си у дома. Баща ви сигурно е вече там... Лисиче, какво има?
– Лиско! – извика Сил.
– Силвестрициозимозилвестрициозия! – извика за по-кратко
лисичето и скочи в ръцете на актрисата.
Разделиха се с обещания да се видят в най-скоро време. Сил си
излезе, а Лиско показа шпионската карта и съобщи за предстоя
щото нападение на квадратианците.
– Това е ужасно! – казаха министрите.
– Трябва да се действа! – каза Лиско.
– Загубени сме! – казаха министрите. – Мъжете са се изпо
тръшкали на земята. Какво ще правим?
– Не знам – каза Лиско. – Но трябва да се действа.
– Добре де, как?
– Това си е ваша работа. Само ви съобщавам, че войниците ви
са се отровили, а врагът чука на портата. И кой ще го посрещне?
Един-единствен Двоумвират, но той се двоуми и надали ще може
да стори нещо.
Министрите се затюхкаха. По едно време се преброиха. Бяха
точно девет.
– Девет – девет! – каза Министър-председателят. – Хайде!
– Тръгваме ли? – запитаха другите.
– Разбира се. Ние сме единствените мъже. Няма да оставим
врага да нахлува, както му скимне, я!
– А няма ли да се сбогуваме с жените си?
– Няма време.
– Хайде!
– Вярно, че сте девет – преброи ги лисичето. – Но по пътя
ще съберете още. Достатъчно е да наобиколите навесите, където
спорят спорещите.
402

– Не – отвърна категорично Министър-председателят. – Това
са хора, които дискутират по съществени за държавата въпроси.
Министрите сложиха цилиндрите си и тръгнаха на война.
В приемната ги посрещнаха актрисите.
– Къде? – запитаха актрисите.
– Отиваме на война – обясниха министрите. – Мъжете на Ламариния са натръшкани от бензинно отравяне.
– И вие отивате!?!
– Да – отвърнаха министрите.
– А ние? – запита майката на Силвестрициозия.
Тогава министрите им обясниха подробно. Жените се умълчаха и се замислиха. Майката на Силвестрициозия каза:
– Върнете се по местата си!
– Защо? – запитаха министрите.
– Оставете отбраната на страната в нашите ръце!
– Какво? – извикаха министрите.
– Пръснете глашатаите си по града.
По-нататък тя им прошепна нещо на ухото. Министрите изблещиха очи, свалиха цилиндрите си и се върнаха в заседателната зала.
Пет минути след този разговор по столицата на Ламариния
плъзнаха всички налични глашатаи. Те съобщиха следното:
„Внимание!... Всички красиви жени да се стекат незабавно на
градския площад!“
Половин час след съобщението на площада се изтърси цялото
женско население на града – от тринайсет до осемдесетгодишна
възраст. Министрите се хванаха за главата. Те се изправиха пред
редиците и започнаха да ги прочистват. (Тази е истинската причина, задето по-късно не ги преизбраха за министри, а не валутната криза, както твърдят някои неосведомени източници.) Както
и да е, но тогава министрите се справиха като жури – на бърза
ръка бяха избрани четиринайсет хиляди красавици.
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У Д А Р Ъ Т...
Автобусите ръмжаха, но не потегляха, а чакаха пълната мобилизация. Квадратните същества седяха по седалките и стискаха между краката си автоматичните пушки. Всяко същество
си повтаряше наум: трийсет куршума – трийсет трупа, трийсет
куршума – трийсет трупа... Защо да не си го кажем направо –
бяха наистина доволни. Войната им обещаваше нещо. То се различаваше от това, което вършеха всеки ден: от леглото в колата,
от колата в службата, от службата в колата (четири часа, докато
се прибереш, защото става задръстване), от колата на трапезата
(два часа и петнайсет минути ядене и телевизиране), от яденето
и телевизирането в леглото, от леглото в колата, от колата в службата, от службата в колата и тъй нататък, като се изключи събота
и неделя, когато: от леглото в колата, от колата във вилата, от
вилата на масата (плюскане и телевизиране, което тук се нарича
телевилизиране), леглото, от леглото на яденето и отново телевилизиране, от телевилизирането в леглото и от леглото в колата,
а от колата в града, от града в леглото, от леглото в колата, а от
колата в службата...
Като стискаха оръжието и броеха наум жертвите, квадратианците мислеха за огромната си омраза към ламаринианците, тези
презрени низши същества, до един издънки от собствената им
нация, които не познават дори газовата запалка. Кой да се досети
някога, преди хиляди години, че като изхвърлят изтърсаците през
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ламаринената ограда на боклука, тези изтърсаци ще си образуват
пееща и рисуваща държава, която сега вдига ръка и се гаври с
държавата родителка? Хиляда години лежаха между Квадратия и
Ламариния. Хубава разлика!... Сега ще се затрие всичко – и държавата, и разликата, ще се изтребят дори пойните птички.
Но ето че дойде заповедта. Моторите получиха по-голямо
количество газ, автобусите потръпнаха, разтърсиха телата си и
тръгнаха .
А прекосяването на ламаринената граница беше въпрос на
минути.
Пред тях се изпречи Двоумвират.
– Къде отивате? – извика той.
– Ти кой си и защо питаш? – запитаха квадратианците.
– Викам, ако сте по моята посока, да ме вземете на автостоп!..
Какво е това, което сте насочили към мен?
– Пушки! – отговориха квадратианците.
– Защо? – запита Двоумвират.
– Защото ще те убием, понеже си ламаринианец.
– Не познахте – отвърна Двоумвират. – Аз се казвам Двоумвират и от много години се двоумя къде да живея, в Ламариния или
в Квадратия.
– Тогава няма да те убием – казаха квадратианците.
– Защо? – запита Двоумвират.
– Защото ще убием половин квадратианец – казаха квадратианците.
И автобусите навлязоха в пределите на Ламариния.
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...И КОНТРАУДАРЪТ
– Какво става? – учудиха се шофьорите на автобусите.
– Какво става? – запитаха бойците, отмъстители и поробители.
– Возилата започнаха да вървят по-бързо! – продължаваха да
се чудят шофьорите.
– Понеже във въздуха има много кислород – отговориха квадратианците с висше образование.
Никой не ги посрещна, никой не се опитваше да спре нашествието им. Бойците на техническия прогрес не без изненада установиха това, а с още по-голяма изненада откриха, че имало синьо
небе, ослепително слънце, свежи зелени поля и ведри гори.
– Какво става? – запитаха бойците. – Защо спираме?
– Птички – отвърнаха шофьорите на автобусите.
Бойците се ослушаха. В клоните на дърветата пееха птици.
– Ужас!... Дай газ!
Шофьорите дадоха много газ, но песента на птиците се оказа
по-мощна от ръмженето на моторите.
– Спри!
Автобусите спряха. В настъпилата тишина песните на крилатите певци падаха като дъжд.
– Слизай! – изкомандва някой.
Бойците на техническия прогрес слязоха от автобусите.
– На оръжие!
Так-так, затракаха автоматите!
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– По птиците в дърветата – огън!
Трак-трак, затракаха автоматите!
– Спри!
– Защо? – запитаха учудено стрелците на техническия прогрес.
– Защото ще си изтракаме патроните по птиците и няма да
останат за ламаринианците!
– Наистина – съгласиха се бойците.
Те чувстваха някакви тръпки, но това нямаше голямо значение в момента.
– Напред! – извика гласът.
– Пешачка ли? – запитаха бойците.
– Не задавай въпроси!... Не говори в строя!... Напред!
Квадратните същества тръгнаха по росната трева. Пушките
им сочеха строго напред. Смъртоносните им отвори зорко търсеха врага. Изпод обущата им бликаха ароматите на разбутаните
треви. Птиците се раздираха.
– Ужас! – проплака инженерът от електроцентралата, който
заради древния си аристократичен научно-технически произход
не мразеше, а презираше тези неща.
– Ще полудея! – извика някой до него.
Инженерът яростно простреля един клон.
– Пести куршумите за врага! – чу се гласът на командира.
– Хващат ме нервите! – отвърна му инженерът.
– Напред!... Ей, какво правите?
Бойците падаха един след друг на ръце и моментално се превръщаха в четирикраки. Някои вече бяха започнали да пасат.
– Стани! – изрева командирът.
Войниците се изправиха без желание.
– Легни!
Войниците легнаха.
– Стани!... Легни!... Стани!
След като си получиха наказанието, дебелите квадратни същества, бойците поробители, задишаха тежко.
– Тръгнали сме да воюваме, а не да пасем! – извика строго
командирът.
– Пасе ни се! – отвърнаха войниците.
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Командирът гледаше росната трева и преглъщаше.
– Тогава да пасем заедно! – извика той и се превърна в
четирикрако.
След като се натъпкаха с тревата, предразполагаща всяко живо
същество към пасене, квадратните същества възстановиха редиците си и тръгнаха бодро напред. Смъртоносните дула отново заеха
местата си по посоката на врага. Сърцата биеха лудо. Очите святкаха кръвожадно. Показалците бяха готови да натиснат спусъците. На
квадратните същества, чиито кореми набъбваха от росната трева, им
се убиваше. Искаше им се да покрият земята с труповете на тия, които бяха нашарили домовете им и колите им с пейзажи и карикатури.
– Защо спираш?... Ей, първите!... Защо спирате?
Първите бяха спрели. Вторите се удариха в гърбовете им и
също спряха. Третите се удариха в гърбовете на вторите.
– Защо? – питаха вторите.
– Вижте! – казаха първите.
– Какво има? – запитаха третите.
– Не виждате ли? – отвърнаха вторите.
Командирът изскочи бясно напред и се приготви да изреве,
но се отказа. Отначало очите му зееха доста опулено, ала старият
боец успя да се съвземе и да ги затвори.
– Затвори очи!
Квадратните същества затвориха очи.
– Стой така!
Бойците държаха автоматичното оръжие здраво в ръце, бяха
заели поза за бой, но стояха със затворени очи.
Времето течеше.
– Докога? – запита някой.
– Докога ще стоим така? – запита друг.
– Наистина, господин командир – извиси глас инженерът от
електроцентралата, – докога ще стоим така?
– Не видяхте ли? – запита командирът.
– Видяхме – отвърнаха квадратианците. – Но не можем да
стоим така. Ще ни нападнат и ще ни избият като пилци.
– Ох! – въздъхна командирът.
След него въздъхнаха бойците. Положението беше тежко.
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В обширната зелена ливада, огрени от обилната светлина на
слънцето, стърчаха хиляди женски статуи. Всяка статуя беше шедьовър, майсторско творение на изкуството. Четири хиляди мраморнобели статуи в различни антични пози. Някои от тях бяха полуоблечени, а някои – полусъблечени, наметнати с древни платове.
Погледнати отблизо, платовете можеха да покажат инвентарните
номера от театралните гардероби, но отдалече смайваха.
– Докога ще мижим?
– Така де, докога ще мижим?
– Ох! – въздъхна командирът. – Момчета, какво да правим?
– Много просто – процеди злобно инженерът, – достатъчно е
да тръгнем със затворени очи. Ливадата не е безкрайна. Минем
ли минираното поле, ще продължим нормално.
– Тогава напред!
Слепите квадратни същества, които станаха още по-тумбести
от погълнатата трева, потеглиха по бойния си път.
– Внимавайте да не се блъскате в статуите!
– Как да внимаваме? – питаха бойците.
– Много просто – отвърнаха първите. – Те са напарфюмирани.
Помирисвайте и заобикаляйте!...
– Това е вярно – съгласиха се бойците нападатели. Вървяха
със затворени очи и никой не се блъсна в нито една статуя, защото се ориентираха по благоуханията.
– Вървим добре! – зарадва се командирът.
– Ще се измъкнем леко – тръпнеше от жажда за убиване инженерът.
Но в туй време чуха песента.
– Спри! – извика командирът. – Спряхте ли?
– Спряхме – отвърнаха квадратните бойци.
– Никой да не мърда!... Какво е туй?
– Песен!
– Каква песен?
– Дамски хор!
– Ох! – въздъхна командирът.
Пееха десет хиляди дами; огромен и мощен хор. Съзнателните бойци поробители спряха, метнаха автоматите на рамо и запушиха уши.
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К РА Й Н А В О Й Н АТА !
Лиско преглеждаше ръкописа на „Дон Кихот“. Близо до ръкописа лежеше неговият първи приятел. Изглежда, че е нещо хубаво, мислеше си лисичето. Толкоз дебела книга не съм виждал.
Интересно, има ли хора, които да са я чели?... Александър се раздвижи. Лисичето чакаше с нетърпение този момент.
– Аз съм тук – рече колкото може по-весело то.
Александър не каза нищо.
– И очилата ви са тук – рече лисичето.
То ги постави върху носа на художника.
– Тази книга е сигурно много хубава, нали?
– Като нея... – Александър правеше всичко, което бе по силите
му, да се съвземе. – Като нея... са... – Главата му се върна върху
тревата. – Като нея на света са... най-много четири...
– Хубава дебела книга! – забеляза Лиско.
– Лиско, какво е положението?
– Спокойно. Всичко спи. Изпопада като круши по терена.
През това време аз пък взех, че спасих страната.
Александър се надигна и този път успя да седне. Държеше
здраво главата си с ръце.
– Другите още спят, така ли?
– И другите, и враговете на другите. Защото... Ламариния
беше малко нещо нападната.
Александър се изправи.
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Протегна се, вдъхна няколко пъти дълбоко и се прозя. Той
обясни, че понеже има по-голям тренинг, все пак бе успял да се
съвземе по-рано. Прибра „Дон Кихот“ в торбата си и чак сега
видя колко много ламаринианци лежат край него: додето поглед
стигне – ламаринианци. Но той не знаеше какво е станало от момента на заспиването и Лиско се зае да му разкаже събитията.
– За първи път видях четиринайсет хиляди женски човеци на
едно място – разказваше лисичето. – Десет хиляди за хор и четири хиляди статуи. Елате да ги видите.
Повървяха известно време и минаха край хористките. Те продължаваха да пеят. Като повървяха още малко, навлязоха в Областта на статуите.
– Те дойдоха и се наредиха тук. Четири хиляди и все шахматно. Така казаха – шахматно. Ще направим, казаха, минирано
поле и квадратните глупаци няма да могат да минат, защото ще
се раздразнят от нашата красота. Просто ще полудеят, казаха, ще
ни сметнат за произведения на изкуството... Чичо Александре?
– Какво? – запита Александър.
– Без да искам, подслушах малко разговори на квадратните
същества. Като навлязоха сред статуите, някои квадратни същества от време на време си отваряха очите и чат-пат говореха. Чух
двама да си казват: „Бе, тия статуи като живи бе!“. „Да бе. Сякаш
ще проговорят.“. „И всеки ден ли ги парфюмират, а?“... Така се
разговаряха. Чичо Александре, по едно време няколко жени се
изкискаха, но квадратните същества не видяха.
– Добре, продължавай.
– Квадратните същества, ама много въоръжени, нахлуха
между статуите и тъкмо се зарадваха, че със затворени очи ще
минат лесно през минираното пространство, изведнъж писнаха
хористките. Това ги сломи. Горките квадратни същества, видях
ги – чудеха се какво да правят: ни очи могат да отворят, ни могат
да понасят песен, челюстите им треперят. Тук-там започнаха да
викат и да си късат палтата. Всички повтаряха, че ги хващали
нервите. Добре, но по едно време започнаха да тупат и те като
вас по тревата.
– Ясно! – усмихна се Александър. – Ела!
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Заедно с тях тръгнаха и жените. Хористки и статуи се смесиха. Всички бързаха напред.
Квадратните същества лежаха като кубчета по бойното поле.
Жените започнаха да отделят оръжието им. Хвърляха го на купчини. А после със смях вдигаха кубчетата за ръцете и крачетата,
за да ги изхвърлят в автобусите.
– Какво им стана на нашите войници? – питаха шофьорите на
автобусите.
– Получиха нервни шокове – смееха се ламаринианките и
продължаваха да пеят и да събират квадратианци. Всичко събрано хвърляха в автобусите.
– Не е шок – обърна се Александър към лисичето, – а кислородно отравяне. Както ние се отровихме от бензинната мараня,
така и на тях им е прилошало от чистия въздух.
Ламаринианците се съвземаха, изправяха се и тръгваха да помагат на жените статуи да приберат мъжете глупаци. Предстоеше им много работа: трябваше да се натоварят не знам колко си
хиляди автобуса и да се хвърлят в морето толкова хиляди пушки.
Привечер по фронтовата линия достигнаха слухове за женско
брожение срещу правителството в столицата. Пренебрегнатите
не толкоз красиви жени се готвели да предприемат нападение
срещу сградата на Министерския съвет. Късно през нощта слуховете се потвърдиха. Очевидци разказваха, че женските тълпи
обсадили сградата, но малко преди да нахлуят, на балкона излязъл сам Министър-председателят.
– Уважаеми дами, до ушите ми достигна слух, че няколко хиляди много грозни жени искали да ме освиркат. Вярно ли е това?
Без да кажат дума, жените захвърлили плакатите и се прибрали тихомълком, решени да ликвидират министъра си в изборите.
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ДОБЪР ДЕН, ГОСПОДИН СЕРВАНТЕС!
ДОВИЖДАНЕ, ГОСПОДИН СЕРВАНТЕС!
След като спечели войната, Ламариния започна да строи киносалони и киностудии. В предварително издигнатата сграда на
електроцентралата Великия шпионин монтираше апаратурите и
машините. В близко бъдеще токът щеше да проникне в страната.
По дискусионните беседки се разгаряха старите спорове, но един
не особено стар спор – могат ли нещата да бъдат спрени – привличаше особеното внимание на вестниците.
Лиско и Александър живееха в просторното жилище на Театралния директор. Този период от живота им с право може да се
приеме като най-скучен. Гледаха театър, слушаха концерти, посещаваха изложби и присъстваха на литературни обсъждания. Но
през деня скитаха по морето. Платноходката на Театралния директор не беше от най-лошите. Силвестрициозия усърдно предаваше уроци по ветроходство на Лиско. През този период Лиско бе
станал досаден. Непрекъснато подканяше Александър да рисува.
– Не смея – отвърна Александър. – Тук дори децата рисуват
по-добре от мен.
– Извинете – забеляза Лиско, – но на нас ще ни трябват пари.
– Не мога! – противеше се художникът. – Ще стана за смях на
кокошките.
Веднъж, като закусваха, Силвестрициозия въведе на верандата двама чичковци.
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– Добър ден, господин Сервантес! – каза високият чичко и се
поклони.
– Извинете, но аз съм...
– Аз съм книгоиздателят Мент Папиер! – каза високият чичко.
– Книгата ви ни удиви.
– А пък аз съм касиерът на издателството, господин Сервантес! – заяви ниският чичко. – И моля да подпишете този договор.
– Перодръжката беше вече в ръката на Александър, а ръката на
касиера движеше ръката на Александър, която подписа. – Благодаря, господин Сервантес. Това са три милиона ламарини. Хонорар за „Дон Кихот“.
– Довиждане, господин Сервантес!
Високият господин стисна ръка на слисания художник, който
отвори уста да каже нещо, но трябваше да стисне ръката и на
касиера, който каза:
– Довиждане, господин Сервантес!
Преди да изчезне, директорът на издателството извика:
– Останалото е наша работа!
На масата стърчеше торба, натъпкана с три милиона ламарини.
– Майчице! – хвана с две ръце главата си Александър. – Какво
се е случило?
Майката на Силвестрициозия се втурна развълнувано и падна
в краката му. С театрално наведена глава тя каза:
– Господин Сервантес!... От една седмица в литературните
клубове се говори само за Bac!
На външната врата отдавна се чукаше силно. Горката жена
стана и хукна да отвори.
– Лиско!
– Кажете.
– Погледни ме!
– Защо?
– Погледни ме добре! – настоя илюстраторът на „Илиадата“.
– Не му се карайте! – извика Сил и си взе лисичето. – Кой ви
позволява? Какво като сте Сервантес!
Сил си го изнесе.
Нахлуха осемдесет души.
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– Добър ден, господин Сервантес! – казаха те.
Александър направи искрен опит да каже нещо.
– Както ни гледате – заявиха осемдесетте, – ние сме и стари,
и млади, половината от нас са сноби, а половината обикновени
писатели, но всички единодушно се прекланяме пред таланта ви.
Гостите насядаха по земята и перилата.
Заговори зрял литературен критик. Той заяви, че романът
„Дон Кихот“ пада като гръм от ясно небе. Според него в момента
както историческото, така и литературното развитие не са дали
повод за узряването на подобна творба. Но въпреки това ръкописът е вече факт, Дон Кихот и Санчо Панса са тръгнали по душите
и сърцата на хората. Той лично смята, че ръкописът представлява
връхна точка в ламаринианската литература и ще пребъде, докато
има донкихотовци и санчопансовци по света.
След това младите писатели обсипаха автора с въпроси от личен характер: къде е роден, на колко е години, откога пише, какво
друго е написал, как пише, лесно ли се съсредоточава, сутрин
или следобед предпочита да работи, кафето помага ли му, кои са
любимите му автори и философи, какво е мнението му за съвременната литература, признава ли историческата литература и пр.
Въпросите се изсипваха през глава и се сляха с бърборене,
присъщо за темперамента на ламаринианците. Те бъбреха толкова
много, та дори не забелязаха, че великият писател не им отговаря.
Един час след това представител на издателството донесе топъл-топъл първия печатан екземпляр на книгата. Сервантес взе
своята рожба в ръце. Всички млъкнаха. В тишината Сервантес
разгледа корицата, треперещите му пръсти разтвориха страниците и жадните му за красота очи зашариха по илюстрациите.
– Божествено! – извика Сервантес. – Прекрасно! Аз съм наистина само един обикновен главен счетоводител!...
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СЛ А ВА , СЛ А ВА , СЛ А ВА !
Сервантес влезе в живота на литературните клубове и стана
знаме на студентската младеж. Вече се знаеше всичко за него.
Пресата изнесе пред читателите много подробности и за Испания. Но коя беше Испания, какво представлява – това са излишни
въпроси. Хидалго! Но какво е това – хидалго? Карай да върви.
Важното е, че има един писател, който е от Испания, написал
най-хубавата книга в Ламариния. Така си каза и Александър. Станах ли причина да се пренесе едно велико произведение от един
свят в друг? Станах. Приписах ли си го на мен? Не!... Славата остава ли за Сервантес? Остава!... Подписах ли романа с неговото
име? Подписах!... Е, подписах и за парите, но какво са парите?
Парите се изяждат, парите изчезват, а славата остава.
– Това исках да ви кажа – отбеляза лисичето. – Да ви го набия
в главата. Сега и ламаринианците си имат „Дон Кихот“, и ние
– пари. Отнасям аз ръкописа в издателството и си викам: Брей,
Лиско, това е нечестно!... И щях да се върна. Но изведнъж си
викам: Бе тези хора ще полудеят по това произведение. Нека се
множи. Да го четат и другите светове... А на нас ни трябват пари.
– Слушай, малко глупаче, за какво ти са пари?... Не виждаш
ли, че имаме всичко? Тук те тачат като спасител на страната. Издигат ти паметници. За какво ти са пари?
– За платноходка.
– А?
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– За платноходка.
– Аха.
– Наша.
– О!...
– Собствена.
На другия ден Александър плати четири хиляди ламарини за
една яхтичка с яркобели платна и от това му стана ясно, че ако
трябва да похарчи всичките три милиона ламарини, няма да му
стигнат дори пет живота.
– Вижте какво – започна един ден Лиско, – мога ли да си позволя... да ви помоля... да ми дадете... сто... ламарини?
– За... какво... ти са... сто ла... ма... рини?
Лиско помисли малко и отвърна:
– За дъвка.
– Давам ти хиляда, но ти казвам, че с тези пари можеш да купиш цялата дъвка на Ламариния.
За първи път в живата си Лиско имаше пари, но толкова много, че можеше да купи дъвка за всички деца по света. Той обаче
не купи дъвка, а влезе в най-големия магазин на града.
– Чичко, колко консерви са необходими на един човек или
едно животно за две години?
– Месо или зеленчуци?
– Само зеленчуци.
– Около две хиляди.
– Отделете две хиляди вегетариански консерви, две хиляди
лимонади и осемстотин портокала... Колко ще струва всичко?
– Четирийсет и пет ламарини и десет ламаринки.
– А да отнесете всичко това в пристанището и да го натоварите в една много хубава яхтичка, на която пише „Сил“, колко ще
ми вземете?
– Още две ламарини.
Лиско се разплати и започна да изчислява колко ламарини са
му останали, и тъй като сгреши с няколко, реши, че има точно
деветстотин и трийсет ламарини и седемдесет и пет ламаринки.
Тези пари бяха негови! Лиско беше най-богатото същество на
света. Освен това, беше национален герой на цяла страна. Само
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в столицата на Ламариния в негова чест бяха издигнати седемдесет паметника. Какво да се прави – всички скулптори искаха да
увековечат подвига му. Лиско преметна торбичката с парите през
рамо и тръгна да се разхожда по улиците. Купи си семки и дъвки,
купи си балончета, спука ги и като реши, че му е много скучно,
отби се у дома и повика Силвестрициозия. Тръгнаха край брега,
мятаха камъчета във водата, отидоха в сладкарница, ядоха сладолед и пиха лимонада. Като си тръгнаха от сладкарницата, Лиско
се отби в цветарския магазин и купи на Сил триста лалета. Вървяха. Силвестрициозия помирисваше лалетата и вървяха .
– Сил – проговори накрая Лиско, – като пораснеш, за какъв
човек ще се ожениш?
– За кинорежисьор!... А ти?
– А! – изчерви се Лиско. – Никога!
– Защо?
– Защото ме сърбят петите.
На това място от разговора Сил спря пред един от най-хубавите паметници и застана мирно.
– Защо? – учуди се Лиско.
– Така ни учат в училище – отвърна Сил. – Минем ли край
този паметник, да спрем и да помълчим.
Тя се наведе и постави цветята върху плочата. Лиско прочете
надписа: „Да живее Лиско – спасителят на Ламариния“.
– Не се държиш прилично пред светини! – скара му се Сил. –
Ще застанеш като мен, неподвижен.
Стояха пред паметника и отдаваха почит. В това време, докато
отдаваше почит на себе си, Лиско се питаше има ли по-щастливо
същество на света от него. Ето, живее в хубава страна, с хубава
природа и хубави хора, отдава почит сам на себе си, когато иска,
може да дойде и да постави цветя пред собствения си паметник,
в училище децата изучават подвига му, а където и да отиде, го
сочат с пръст.
Да не говорим пък за Сил, която беше още по-щастлива,
понеже можеше да носи – когато си ще – националния герой в
ръце и единствено тя можеше да позволи на някое друго дете
да го погали.
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Вечерта, като се прибраха у дома, Лиско видя твърде развеселения си приятел.
– Хубаво нещо е славата? – засмя се Александър.
– Чудесно нещо – отвърна не съвсем развеселеният Лиско.
– Горкият Сервантес! – отваряше бутилка с лимонада Александър. – Какво ли би правил, ако приживе имаше поне една десета от парите ми?
Лимонадата течеше в чашата и съскаше: Слава... слава... слава...
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В ОТКРИТО МОРЕ
В ранното утро на петия ден от вечерта, в която лимонадената
струя извика три пъти слава, Лиско се промъкна в платноходката
и вдигна платната. Вятърът откъм сушата го пое и го понесе край
ветроходните гиганти, закотвени в пристанището. Лека като пеперуда, „Сил“ маневрираше между бригове, бригантини, галеони
и фрегати. Лиско седеше до руля и майсторски насочваше яхтата
към открито море. Беше тъжен, защото напускаше един бряг, и
то завинаги, един бряг, на който живеят Александър и Сил. Лиско отнася само името ѝ, написано върху бордовете. Но какво е
животът – повтори си и този път лисичето – освен редуване на
срещи и раздели!...
Кабината беше натъпкана с консерви, лимонади и портокали.
– Не! – извика неочаквано Лиско и изви руля.
Яхтичката обърна нос към брега и започна да се връща. Къде
ги оставяш, глупаче? Кого оставяш?...
– Не! – извика Лиско още веднъж и изви повторно към морето. – Ти не си Мокси, а Лиско!... Безхарактерник такъв! Ще си
играем на иди ми, дойди ми!... А така, поплачи си, и готово!..
Браво на този, който е измислил плача!...
– Какво да правя, като ме сърбят петите? – викаше лисичето,
а от очите му бликаха сълзи. – Не мога! Нещо ми казва: тръгни!
Разсъмваше. Вятърът го отнасяше по-навътре в морето. Ако
сте забелязали, започнете ли да се отдалечавате от брега, бре420

гът най-после изчезва и вие се озовавате в едно пространство без
бряг. Това нещо се нарича „открито море“. То се състои от две
части: една част вода (под вас) и една част небе (над вас). Лиско
бе слушал доста за това нещо „открито море“ и особено държеше
да му се обясни какво се прави в такова море. Защото, ето сега,
той погледна откритото море и то му се стори повече, отколкото си го представяше, открито. Остави това, ами тук си сам. На
всичко отгоре вятърът откъм сушата утихна, настъпи едночасово
затишие и след това излезе друг вятър. Но кой е този вятър? Откъде иде и накъде те води?...
– Ха-ха! – засмя се Лиско. – Ха-ха-ха! – засмя се още веднъж
Лиско.
Защото си спомни за компаса. В открито море – компаса! Така
му бяха казвали. И показали: Ще гледаш тази стрелка да е така.
Ако слънцето е там и ако вятърът духа оттук... Не! ... Само компаса! Никакво слънце и никакъв вятър. Гледаш само компаса!...
– Да – извика радостно Лиско. – Ха-ха-ха! Достатъчно е да
видиш къде е север и къде е юг!
Лисичето погледна компаса, но там не пишеше нито „Север“,
нито „Юг“, а пише N и S. Кой знае защо – непознати знаци. Да
оставим настрана, че Лиско бе забравил коя част на стрелката накъде е насочена. А откритото море му се стори много по-открито
и съвсем не покри представата му за него.
– Ще се върна! – извика лисичето. – Щом не мога – ще се
върна и край!...
Добре, но накъде да тръгне, за да се върне? Бряг няма. Нищо
няма! Има само море и небе!...
Лисичето пусна безпомощно руля, изтича на предната палуба
и завика:
– Помощ!... Помооооощ!
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РАЗ ГО В О Р
– Защо пускаш румпела, глупако? Не виждаш ли, че яхтата се
върти, платната плющят и ще се скъсат!
Александър изскочи от кабината и хвана дръжката на руля,
която бе нарекъл румпел. Така се нарича тя. В морето всичко се
нарича другояче. Платното на мачтата се нарича грот, предното платно се нарича кливер, а средното стаксел. Въжето, с което
се придържа гротът, се нарича гротшкот, а въжето на стаксела –
стакселшкот... Лиско се хвърли в прегръдките на Александър...
Най-удобното място на яхтата, където са външните пейки, се
нарича кокпит, кабината се нарича рубка, а в рубката леглата се
наричат койки. Прозорчетата на кабината се наричат илюминатори. И така нататък. Александър прегърна лисичето и го целуна по муцунката. Очилата му паднаха, но той успя да ги хване
във въздуха... Носът на яхтата се нарича форщевен, който често
завършва с бушприт. Най-задната част на яхтата се нарича трапец, до трапеца е ахтерпикът, който се нарича така за разлика от
форпика, който е до форщевена... Лиско също целуна Александър... Изобщо на всеки квадратен дециметър от яхтата се падат
по трийсет и две названия.
И новият вятър беше хубав, той метеше морето и разнасяше
ароматите му по далечните брегове.
– Щом предложи да си купим яхта, разбрах всичко – каза
Александър.
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– Така ли? – уж се учуди лисичето.
– Когато поиска пари, разбрах, че ще купуваш продукти. Всеки ден те наблюдавах. Ти запълваше всички скришни места с
консерви.
– И лимонада.
– Не знаех само кога ще тръгнеш.
– И аз.
– Но беше лесно да се разбере.
– Ами!
– Вечерта ти беше особен. Гледаше ме особено. И към Сил гледаше
особено. Сил ми каза: „Чичко Александре, тази вечер Лиско ни гледа
много особено“. Вече знаех, че рано сутринта ще се измъкнеш и ще
потеглиш на път. И си казах: този глупак не разбира нищо от ветроходство, а е национален герой, пък националните герои трябва да се пазят,
защото не са много. Затова те изпреварих и се скрих между консервите.
– Този път не ми провървя в бягането – призна си лисичето, но
се притискаше към своя очилат приятел. – Друг път винаги съм
бягал сполучливо.
– Но защо бягаш, да те пита човек! Приятели ли нямаше там,
слава ли нямаше?... Пари?... Седемдесет паметника. И още щяха
да ти издигнат хората.
– Не знам – промълви лисичето... – Петите ме засърбяха...
Мони ме зове.
– А щом видиш Мони?
– Ще ме засърбят отново. Ще искам да се върна в Тихата гора.
После ще искам да видя Димби и Домби.
– А Мокси?
– Постоянно мисля за него... и за Чими. Знаете ли как ругае и
колко е нахален?
– Знам.
– Откъде знаете?
– Разказвал си ми.
– Така ли? – Лиско погледна очилатия си приятел с недоверие. – Може.
– А ти кажи искрено – кой ти даде кураж да тръгнеш сам по море?
– Мони.
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Александър подсвирна.
– Гледайте да не изтървете румпела от изненада!... Нали си говорим? Нали си предаваме мисли на далечни разстояния? Той ме подсети да тръгна. Каза ми: „Слушай, Лиско, знам, че си добре, но ти не си
от тия, дето се задържат на едно място. Решиш ли да тръгнеш, тръгни
по море. Право към хоризонта. Ние ще те намерим...“ Добре, но хоризонтът стана кръгъл. Къде да го търсиш истинския хоризонт!...
Александър се смееше.
– Добре де, глупаво лисиче, а Мони как ще разбере в кое море
се намираш?
– Това е най-интересното – рече Лиско. – Каза ми: Лиско,
близни морето и ще му усетя вкуса. Всички морета имат различни вкусове. И са свързани. Тогава аз близнах водата и Мони каза:
Разбрах. Когато решиш – обади се. Ще тръгнем да те посрещнем.
– Кои?
– Всички, цялата банда начело с Водача, който е баща на
Мони. Всички, които ме спасиха от Синята акула.
– Дето си бил в стомаха ѝ! – смигна Александър. – Дето
проглуши света, че си бил в стомаха ѝ.
– Ако почна да ви уверявам, ще мине време. Сега какво? Връщаме ли се?
– Не.
– Моля?
– Отиваме си у дома.
– А!... Това ме уби! Нима не ви харесва тази страна? Там всички се занимават с изкуство.
– Харесва ми много, но няма пещери.
– Но има море. Освен това, вие сте Сервантес. Умирам някой
ден да бъда Сервантес!
– Да, но на мен ми се рисува. Навсякъде гледам картини и
дланите ме засърбяха.
– Ами рисувайте!
– Така ли? А лесно ли е да рисуваш сред милион леонардовци
и сезановци?
– Не знам – замисли се Лиско. – Все ми се струва, че попаднах
те на мястото си. Там всички разбират от изкуство.
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– Е, да, но предпочитам да се върна при хората, които не разбират. Да знам, че върша нещо, че издигам вкуса им. Те ще ме
упрекват, че рисувам хората криви, а аз ще ги уча, че изкривените
хора понякога са по-красиви.
– Моля ви се, Ламариния е страната на мечтите ви. Там и въздухът е чист, и тишината е пълна.
– Тук ме хвана натясно.
– Е, да.
– Е, да... но не чу ли за какво спорят ония двамата?
– Чакай!... Единият твърди, че нещо започне ли, спиране няма,
а другият се мъчи да докаже обратното. Но не разбрах нищо.
– Те спорят по най-важното: Може ли Ламариния да остане чиста?
– Ха! Че защо да не може? Не видяхте ли?...
– Да, но вече си имат електричество.
– Електричество, ама само за кино. Да си гледат филмчета.
– Филмчета, ама след филмчетата идва телевизията. А този,
който седне да си гледа телевизия, иска да си отвори хладилника,
да си вземе нещо за хапване. А този, който навикне да отваря
вратите на хладилниците, ще поиска после да отваря вратите на
автомобилите... И става една!
– И всичко, задето откраднахме електроцентралата?
– Да.
– Че тогава да не бяхме я крали.
– Знаеш ли какво е технически прогрес?
– Не.
– Това е нещо, което не може да не започне.
– А започне ли – спиране няма! – извика весело Лиско.
– Затова обичам платноходките! – Александър натисна румпела, платната се препълниха с вятър и яхтата се наклони. Воден
прах напръска лицата им. – Но аз съм сигурен, че умните ламаринианци ще знаят винаги какво да правят с електричеството, как
да използват туй скъпоценно откритие.
– А парите? – запита внезапно Лиско.
– Оставих ги на Сил.
– И аз. Тя ще бъде момичето с най-голямата зестра!
А струята, която корабът оставя зад себе си, се нарича килватер.
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В Е С Е Л И Т Е Ч Е Р Н И Т ОЧ К И
Отначало може би всичко е точка. Пък и вие лично отдалеч приличате на точка. Затова може да се каже, че отначало всичко е точка.
Но могат ли черните точки да бъдат весели? Нали уж нищо
черно не може да бъде весело? А тези черни точки отначало са
едва забележими, но с приближаването си нарастват и започват
да подскачат. Ето по какъв начин черните точки се превръщат във
весели черни точки, после в подскачащи точки, а още по-късно в
делфини. Делфините кръстосват денонощно моретата. Кръстосват на запад, кръстосват на изток, кръстосват на север, кръстосват на юг... Те скитат и скитат – и търсят, и търсят...
Какво ли търсят те, когато кръстосват моретата? Може би радост, а? А когато търсят радост, може би създават радост за тия,
които ги наблюдават.
Както винаги, Мони плува до баща си. Майка му плува зад
него. Наоколо ту избързват, ту изостават, ту се протягат лениво,
ту подскачат познатите ни вече Мечтателя, който се бе влюбил
в една малка виолончелистка, и Ловкия – истински талант във
високите скокове.
– Мони, колко прави две и три?
– Татко, нали ти казах?
– Кога?
– Вчера.
– Нищо, кажи и днес.
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– Шест!
– А вчера правеше седем.
– То си беше за вчера.
– Да, Мони, но две и три прави пет, разбра ли?
– Ох, татко, виж колко хубаво си плуваме и търсим Лиско!
Защо да си разваляме настроението? Вие, големите делфини,
много обичате да подражавате на хората. Хората казали, че две и
три прави пет. Добре, нека си прави. За мен пък прави шест. Или
седем. Какво сте хукнали да подражавате на хората?
– Понеже и те ни подражават – намеси се майката. – Делфински
стил в плуването, делфинска форма на самолетите, на корабите.
– И все пак хората ми се виждат нещо съмнителни.
– Как? – учуди се бащата. – В какъв смисъл?
– Не знам, струват ми се глупави.
– Защо? – възмути се майката.
– Защото предпочитат да живеят на сушата, а виж колко хубаво е в морето.
Делфините се закискаха.
Водачът ги поведе към дълбочините – надолу, надолу, – а
после изведнъж и силно – нагоре: паф, паф – като торпили към
слънцето. Мокрите им тела излитаха и падаха.
– Голямо безветрие! – забеляза съпругата на Водача.
– Изключително безветрие! – съгласи се съпругата на Ловкия.
– Подобно затишие не помня. Вече двайсет дни без вятър.
– И ще продължи, ще видиш.
Така се разговаряха съпругите и майките, докато съпрузите и
децата се състезаваха в скокове на височина, а след това на дължина. Мони и останалите делфинчета се учеха да се превъртат
във въздуха. Когато подскочи за едно такова превъртане, Мони
отвисоко видя нещо и още във въздуха извика:
– Пла!...
И падна във водата, но като излезе, извика:
– тноходката!
Лиско и Александър подскачаха по палубата, махаха с ръце и
крещяха. Най-после! След няколко месеца скитане!... Те скачаха
и продължаваха да крещят – страхуваха се да не се разминат.
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– Лискоооо! – бягаше към тях Мони.
– Монииии! – подскачаше лисичето.
– Намерихме ви, а?
– Двайсет дни стоим на място! – извика Лиско. – Няма вятър!
Стоим и се пукаме от яд!
– Това ли е Александър?
– Да.
– И той с очила.
– Аха.
Делфините наобиколиха яхтичката, запознаваха се, дозапознаваха се, разпитваха се и си правеха шеги. Лиско бе скочил във
водата и се прегръщаше с делфинчето.
– Оставете другото – обясняваше Александър, – ами ще умрем от жажда, защото лимонадата е на привършване.
– Това не го разбираме – отговориха делфините.
– Ами вие какво ли разбирате! – упрекна ги Александър. –
Само дето ви хвалим и ви признахме за най-умните същества
след нас.
– То пък вие сте едни същества! – рекоха делфините.
– Все пак хора сме!
– А ние пък сме делфини!
– Голяма работа!
– На вас, хората, ви липсва най-елементарна логика, господине! Помислете и ще се съгласите.
– Делфинска ви работа!
– Човешка ви работа!
Посмяха се. Гледаха да се смеят, да разговарят и дори да се
упрекват, но да не докосват най-важния въпрос.
– Не се правете на деликатни – рече най-после Александър,
– ами кажете кога ще духне вятърът. И какво ще правим? Платноходката без вятър е като река без вода.
– След един месец – отвърнаха делфините.
– Добре се наредихме!
– Няма как – намеси се за първи път Водача, – ще ви вземем
на гърбовете си.
– А яхтата?
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– Много просто!
– Но тя струва четири хиляди ламарини!
– Е, това сте хората! – възмутиха се делфините. – Тия неща у
вас не можем да разберем.
– То и ние не можем – смути се Александър. – Лиско, хайде!
– Какво?
– Сваляй платната! Яхтата се изоставя със свалени платна.
Имаш ли да взимаш нещо?
– Нищо.
– И аз... Хубава яхтичка беше. Сега ще плува сама.
Делфините започнаха да се отдалечават по обратния път. Отдалечаваха се и отново се превръщаха във весели черни точки.
Но вгледате ли се добре, като нищо ще забележите, че две от точките са възяхнати от едно лисиче и един човек. Обаче да се убиете от взиране, няма да разберете, че човекът е художник.
Нито пък Сервантес.
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ЕПИЛОГ
За мен приключението свърши с главата, която прочетохте
преди малко, но тъй като познавам любопитството ви, ще разкажа събитията докрай.
Делфините отнесоха лисичето и приятеля му в своето море,
където всички се наиграха хубаво и толкоз дълго, че Лиско отново заговори за петите си. Тогава Александър качи приятелчето си
на самолет. Самолетът ги откара близо до Оранжевата планина.
Двамата преминаха разстоянието до Пещерата на кучетата пеша.
Там натовариха багажа на колата.
– Сега? – запита Александър, хванал волана.
– Лично аз съм към моята Тиха гора – отвърна Лиско.
– А лично аз съм към моя град, но преди това ще те заведа до
твоята гора.
Потеглиха. Минаха по криви и пусти пътеки, но после се озоваха пред голяма асфалтова магистрала, където гърмяха всички видове автомобили, автобуси и камиони. Александър издебна момента и
успя да се вмъкне в магистралата. Отсега нататък Александър, Лиско и колата на Александър се превърнаха в много бързащи същества. Толкова бързащи, че вече не можеш да ги наречеш и същества,
а вещества. Но като влязоха в улиците на един град, отново запълзяха и заприличаха на пълзящи същества. Отвсякъде ги притискаха.
Александър нервничеше. Той дебнеше да се отвори някакво местенце, за да се провре в главния поток. Най-после му се удаде.
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– Диване! – извика някой зад гърба му.
– Простак! – подвикна някой встрани.
Лиско се изчерви и наведе глава.
– Защо ми се карат?
– На мен се карат! Яд ги е, че им взех мястото.
– Обидиха ви, а уж колеги.
– Какви колеги? – учуди се Александър.
– Хора.
Колите попълзяха още малко и спряха. Започна чакане. Лисичето огледа дългите автомобилни редици. Зад гърба им се трупаха новопристигнали автомобили. Разстоянието между всяка
кола можеше да се измери със сантиметри. Всеки от шофьорите
потракваше нервно по волана. Над улицата се вдигаше гъста бензинна мараня.
Лиско се усмихна.
– Какво? – учуди се Александър, който също барабанеше с
пръсти по своя волан. – Какво има?
Лиско смигна.
– Какво? Какво е станало?
– Нищо – смигна Лиско. – Спомних си нещо.
– Какво си спомни?
Светофарът пусна колите и конвейерът потече по асфалта.
Скоро изоставиха града. След продължително пътуване стигнаха
до едно място, където лисичето каза: Д о т у к !
Александър вдигна своя спътник на ръце, нацелува го по муцунката и мигновено влезе в колата, за да не заплаче.
Лиско вървеше и тъй като вече си правеше колекция от приятели, изброяваше на глас имената им. Към изредените стари приятели прибави както Александър, така и Силвестрициозия. Числото нарастваше, той имаше навсякъде същества, с които може
да си прави приключения.
– Брей! – извика лисичето. – Пропуснах Мокси!
– Какво бе, какво има? – запита Мокси.
Беше се нахранил и тумбакът му отразяваше лъчите на следобедното слънце.
– Мокси! – Лиско се хвърли към него и го прегърна.
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– А! – учуди се магарето. – Какво ти е станало от вчера насам?
– Как от вчера?
– Ами вчера мина оттук, покани ме някъде и си отиде.
– Глупако, ти знаеш ли, че има квадратни същества?
– Може – съгласи се магарето. – Нa света има много работи.
Защо да няма и квадратни.
– А знаеш ли, че ми издигнаха паметник?
– Може – съгласи се магарето. – На този свят вече какво ли не
издигнаха!...
– И се возих със самолет!
– Може бе, Лиско! За тебе няма невъзможни работи. Идваш
и разправяш каквото ти скимне. Изчезваш за един ден, а после
говориш, говориш цял живот.
Като каза това, Мокси заспа и се обади опашката му:
– Видя ли с какъв глупак съм принудена да живея?
– Не му се сърди – помоли лисичето. – То е добро магаре. Понякога изневерява на себе си и е трогателно.
Лисичето се втурна през зелените пазви на гората. След малко
ще види всички мили животни – и мама Лисана, и татко Лисан и
сестричките, които никога не чувстват сърбеж по петите.
Лиско запя:
Хубаво е в Тихата гора!
Хубаво във нея се живее!...
Стоп!...
Лиско си спомни за електроцентралата: тъкмо се беше измъкнал от лабиринта. Намираше се в дългия коридор. Там, зад една
от вратите, се разговаряха няколко души от персонала. Спореха.
Питаха се какво да предприемат. Да, тогава някой предложи
да отворят портата и да предадат доброволно електричеството на
нападателите.
Ако сме умни, ще им го дадем сами – рече той.
– Уф! – помисли си Лиско. – Защо каза така квадратното
същество от електроцентралата? Каква му беше целта?... Все
въпроси за Александър. Е? Сега ще трябва да си отговоря сам.
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Поне ще има за какво да мисля... Нo какво целеше онова квад
ратно същество, а?
– Лискооо! – викаха в Тихата гора.
– Лискооооооо!
Отново го търсеха.
Край
„Лиско при квадратните същества“, роман 1975 г.
Издателство „Народна младеж“, София.

Джина Василева
СКАЗАНИЕ ЗА БАЩА
За 90-годишнината му...

Джина

Лора

Л и с ко
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Кой е Борис Априлов?
Ще започна с това, което той не е:
Той НЕ Е Борис Априлов преди 1949 година!
НЕ Е и евреин, въпреки че живя последните 5 години от живота си в Израел и остана да лежи там, между майка ми и сестра
ми, на един красив склон на планината Кармел, непосредствено
над морето.
Тук трябва да вмъкна едно... елегично отклонение за причината той да се окаже там:
С мъжа ми и децата избягахме от България три месеца преди
да се разиграе спектакълът „Демокрация“.
Месец след нас пристигна на гости сестра ми, която нямаше и
понятие, че ще бягаме. Боледуваше от рак от години, но криеше,
най-вече от родителите ни. В Израел се съгласиха да продължат
лечението ѝ и тя остана със сина си. А когато се разбра, че няма
да я бъде – аз подмамих родителите ни да дойдат, уж на гости, за
да бъдат заедно в последните ѝ месеци. Пристигнаха през май
`90. Научиха за болестта ѝ две седмици преди края, от устата на
един зловещ човек.
На 10 февруари 1991 г., застанал над гроба ѝ на хълма сред
младите кипариси, баща ми, смаян от ширналото се под нас прекрасно море, възкликна спонтанно: „АМА ТО И АЗ ИСКАМ ДА
ЛЕЖА ТУК! ПРЕКРАСНО Е!“
Аз, разбира се, се ужасих. Но ето че само след четири години
желанието му се изпълни... Оказа се, че и той е заболял от рак,
който бе открит прекалено късно, за да бъде лекуван. Живя още
година и просто угасна – спокойно, без страдание.
Четох публикации, които го обявяват за евреин, а не желая
тази грешка да остане завинаги в биографията му.
Родил се е Атанас Василев Джавков на 21 март 1921г. в Малко
Търново, в семейство на бежанци от Лозенград. Баща му е бил
инвалид след участие в три войни, сватосан за неграмотно сираче
от село Граматиково; тя се научи да чете сама чак на средна възраст. Чèте Библията, Лиско и Чичо Томовата колиба.
Двегодишен е пренесен в Бургас – Градът-врата към Света!
Това предопределя съдбата му.
Дванайсетгодишен Наско е измъкнат от трюма на един кораб,
където пролежал 2 дни с надеждата „Да види Света!“. Желание,
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явно наследено от баща му, който побягва към приключенията
още седемнайсетгодишен, докато семейството му пресича планината между Лозенград и България.
Били са едно от най-бедните семейства в Бургас – инвалидбудкаджия не е доходна професия; а и вересиите...
Неграмотната ми баба се оказва много амбициозна майка
и настоява Наско упорно да учи (нещо много трудно в нашето
семейство!) и да постъпи в Гимназия. В това усилие забравя да
контролира по-малкия си син, който рано-рано бяга от дома – по
стъпките на баща си. Забелязала съм, че родителите винаги с
усърдие възпитават първото дете, а нямат сили за следващите. :)
В Гимназията Наско среща синовете на богатите си съграждани. Вероятно желанието му да бъде като тях го вкарва в движението „Ратник“, което много скоро напуща, за да не участва в
погромите и чупене на стъклата на еврейските магазини, което се
оказва главната им задача.
Това кратко членство поставя още два крайпътни камъка на
съдбата му: черно петно в досието и съчувствие към евреите.
Впоследствие се жени за една красива еврейка от Бургас. Бих
казала НАЙ-красивата, ако не беше скромността ми.
Да не забравя друг много важен момент – името на героя от
любимата в детството книга на Йожен Сю „Скитникът евреин“
– Ахасфер, е прието за литературен псевдоним в „Стършел“ и
измества всички останали имена.
Така той става за всички ни АХО и дори ние със сестра ми още
от деца се обръщахме така към него, както и всички приятели.
Може да се каже, че именно АХОТО е най-истинската от
всичките му самоличности – Наско, Джавката, Джефри, Борис
Априлов – и другите Стършеловски псевдоними.
Така че нека зададем въпроса иначе. Кой е АХОТО?
АХОТО е ЛИСКО. Истинският Лиско! – непокорен, любопитен, неудържим, весел, извор на закачки и безконечен хумор...
Книгите за Лиско не са просто ДЕТСКИ приказки и измишльотини. Те са буквално автобиографични книги за живота НИ в
НАШАТА гора, от която НЕ НИ беше позволено да излизаме и
„ДА ВИДИМ СВЕТА!“
„Важното е винаги да се връщаш“, казва Лиско в едно от пътешествията си.
Всяко от приключенията му разказва отново и отново за порядките в Нашата гора, показва ни напълно РЕАЛНИ събития и същества; където и да ги срещне Лиско – ние веднага ги познаваме.
Лиско е ВИНАГИ свободен, даже ако някой го плени.
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Стреми се той да излезе на свобода, да прави това, което обича, да променя онова, което не харесва, да помага на загазилите,
да попречи на злодеите...
Лиско обикновено успява... нали именно затова е приказка!...
Лиско безпогрешно разпознава Злодея и веднага е готов да се
пребори с него дори когато се бои – и това, пък, е Ахото.
Разбира се, неговата съпротива беше напълно пасивна, ЧРЕЗ
КНИГИТЕ СИ. Той безспир говореше, осмиваше – и пишеше.
Беше най-свободният човек в България, предполагам. По някакъв начин успя да се измъкне от Системата.
Лиско, също като Ахото, не може без публика! Съпровождат го в неговите бягства разни интересни чешити или странни
приятели, но НИКОГА не са до него, когато положението се напече!... Едновременно силно привлечени от личността и начина
на живот на Вечния скитник Лиско – но и постоянно живеещи в
ужас от онова, което ТОЙ ще измисли, каже, направи след малко; страхливи, неверни, дори подлички – но винаги запленени от
него, безсилни да го напуснат, дори когато го ненавиждат!...
Такива бяха и приятелите на Ахото. Имаше и хитреци като
Димби, и страхливци като Домби, и Проклетници като Чими, но
най-много бяха практичните мечтатели като магарето Мокси –
които с готовност тръгват КЪМ МОРЕТО, но стигат... САМО до
Хълма на Медените сокове, на крачка от целта, откъдето ЧУВАТ
шума на морето, докато хрупат любимите си... магарешки тръни.
Какво ни крепеше ТОГАВА да живеем, да не се отчайваме и
губим надежда? Мисля, че МЕЧТАТА! Мечтаехме, че един ден
всичко в Нашата гора ще се промени; ще можем да излизаме – и
да се връщаме; ще виждаме Света, когато си поискаме... Акулите
с великите им рождени дати ще се... опитомят? Квадратните същества ще смекчат силуетите си... или поне мозъците?
Ахото доживя да усети сладостта, че МАЙ–МАЙ... мечтата
му вече се сбъдва? Че Нашата гора се слива със Света? Акулите
от врагове – се превръщат в съратници, в интелигентни, макар и
доста зъбати делфинчета?
И той с ентусиазъм се включи в превращението... (НЕ ИЗВРАЩЕНИЕТО!)
Точно тогава аз го изтеглих в един напълно различен свят.
В началото беше безпределно щастлив! Той най-естествено
вече БЕШЕ ИЗВЪН Нашата гора! Живееше на крачка от морето, в един свят без зима, който не го закачаше, не препятстваше
свободата му по никакъв начин. Всяка сутрин ПРЕСКАЧАШЕ до
морето, връщаше се и сядаше да пише. ДОРИ И ТАМ срещна
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хора, които го познаха на улицата по лице, зарадваха му се, обичаха книгите му...
И постепенно – точно както в стиха на Валери Петров „Днес
си имам часовник, но нямам мечта!...“ – всичко загуби очарованието си. Нямаше ги там Мокситата, Димбитата, Домбитата,
Чимитата, нито дори Акулите и Квадратните същества, за да се
бори с тях и да ги надхитря.
Завърна се няколко пъти да ги потърси обратно в Нашата гора
– но като в тъп сън – тя вече не беше НАШАТА, а някаква съвсем
друга, чужда. Без ограничения, но и без приятели, без Мечти!!!
Вместо за Море и Свобода – хората мечтаеха за Магарешки
тръни, или поне за насъщния!... Разединиха се, намразиха се приятели с приятели.
В тази песимистична трагедия имаше едно единствено хубаво
нещо. че Ахото умря!
Той почина на 10 април 1995 г.
Не доживя да види пълната разрухата на СВОЯ свят!
Не видя любимите си брегове – превърнати в бетонени полета
за Магарешки тръни!
Не видя триумфа на Квадратните същества, не го срази разцвета на Квадратната цивилизация.
Не разбра за бягството на Делфините, че дори и на Сините
акули!
Не нагази в блатото на Медузите и мазутните локви на някога
СВОЕТО любимо море...
Не доживя да мине непознат по улиците, хората да не помнят
името му, издателствата да не печатат книгите му, театрите да не
играят пиесите му...
Помня последния ден преди смъртта му. Поднесохме му любимия десерт – крем карамел. Изяде половината и каза: А това си
го оставям за утре!
Не оставяйте любимите си кремове за утре! Понякога то не настъпва.
По-късно Ахото се отнесе в някакво странно състояние. Макар да лежеше безмълвно по гръб, беше кръстосал крак връз
крак, с едната ръка обгърнал главата си, подръпваше косата над
дясното си ухо – тъй познат за мен жест!...
Беше щастлив и оживен, явно се намираше сред приятели и
почитатели. Ръкомахаше леко в подкрепа на думите си – чаровник, какъвто го помня. Усмихнат, доволен, явно беше в чудесна
компания! Това продължи дълго.
На другия ден внезапно дойде в съзнание, погледна ме съвсем разумно и понечи да заговори. Но нещо привлече погледа му
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право нагоре над леглото, разшири очи и разтвори устни в няма
почуда пред нещо неочаквано и удивително!... Каквото и да беше
– то го привлече и отведе след себе си, все така смаян и запленен.
Надявам се силно да е в по-добра компания, сред любими
приятели и съмишленици, да обсъждат и коментират нещо прекрасно, а не промените, настъпили с нас!...
Много приятели загуби през живота си – от най-любимите.
Други се изгубиха по „стълбицата нагоре“ – пътищата им се разделяха и той не ги търсеше повече, макар да си оставаха приятели.
Някои го предаваха в малки смешни предателства, покрай
професията или забавленията.
Куриозно е, че най-верни му останаха жените – макар към тях
да беше най-неверен! Около него винаги имаше поне една, публика и слушател на приключенията му.
Все пак винаги остана верен – по своему – на майка ни, която
беше и най-преданият му слушател.
На няколко пъти ми е казвал, че никоя жена не може да замести майка ни, когато има нужда да разговаря. „Бе КАК тя може да
говори за всичко, кажи бе, Джина? Нищо и никаква необразована
бургаска фризьорка – смайвала е абсолютно всички събеседници.
писатели, художници, професори, журналисти – всички оставаха
гръмнати! КАК го прави, кажи ми?“
Тя го надживя само с няколко месеца.
Та КОЙ е Борис Априлов?
За мен си остава един непознат. Търся го днес сред книгите
му и съм поразена от онова, което е носил в себе си!
Жал ми е за всички онези хора, които не са прочели, нито
някога вече ще разгърнат прекрасните творения, които минават
през ръцете ми, докато пренареждам архива му! Виждам ги бедни, сиви, загрижени за дребните или дори едрите неща – и в
неведение какво съществува в Света редом с тях. А вече няма кой
да им го покаже...
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Аз, всъщност, исках да разкажа смешните епизоди, които
помня. Защото „на сцената“ на живота Ахото беше извор на непрестанни шеги и хумор, които дори не измисляше, а буквално
разцъфтяваха на езика му от само себе си. Това ставаше толкова спонтанно, че много от историите се разказват като истини
за него – както например обяснението му ЗАЩО не е избягал
от България. Защото съм много късоглед! Няма да мога да видя
дали вече съм прескочил границата!
*Или във влака, на път за ежемесечното му дежурство като
драматург в Сливенския театър, разговаря с човек в работнически дрехи. Казва му, че пътува за театъра в Сливен. Спътникът му
се интересува кой е – дали не е известен артист. Ахото спонтанно
отговаря, че е Стефан Данаилов. Събеседникът му изразява недоверие – защото е гледал „На всеки километър“ – и той не изглежда така! Без да му мигне окото, двойно по-възрастният Ахо казва,
че сега е без грим и затова не могат да го познаят.
Вместо да се усъмни – почитателят вади 50 (тогавашни) лева и
му ги връчва с думите. – Еее, ЕВАЛА! Винаги съм казвал, че ако
срещна Никола Деянов – ще му дам 100 лева!!! Но имам само 50!
Тогава вече напълно смутеният Ахо дълго убеждава разпаления си спътник, че само се е шегувал, и УВИ!, не е Стефан
Данаилов! Човекът остава безкрайно разочарован.
*Друга случка. Ахото ме среща на улицата, в компанията на
моя колежка – красиво младо момиче. Аз шеговито казвам. Мигленче, запознай се с най-добрия български писател! Ахото подава сериозно ръка и казва. Приятно ми е! Николай Хайтов! :)
*Ахото среща приятел, който му демонстрира новата каишка
на кучето си. – Ето, отпущам – и то се отдалечава колкото желае,
а когато искам да се върне – набирам обратно каишката!...
– Ееее! Ти си като Горбачов, бе! – е реакцията на Ахото.
*На яхтата АХАСФЕР има голяма група приятели, между тях
– две млади чехкини, които през смях молят да ги закара до Прага! Ахото отговаря съвсем сериозно. Ааа, за Чехия ние пътуваме
само с танкове! :)))
*Когато пуска яхтата за първи път на вода – задължават го да
сложи и български флаг, макар че никога не позволиха да излезе
извън крайбрежната ивица. След кратка обиколка Ахо се връща и
страшно развълнуван разказва как яхтата се държи на вода, с каква лекота и красота плува, но най-интересното било, че знамен
цето вместо да се развява назад, се вее напред, ПО вятъра!
*Разглеждаме стари селски къщи, защото мечтаехме за такава. Един собственик ни натрапва силно презираната от нас „механа“ в мазето, като я нарича „комитетската стая“, с пушката на
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Левски, сабята на Ботев и подобни. Аз наивно питам дали НАИСТИНА е комитетска стаята. Ахото се обажда отегчено. – Не
бе, Джина, само е строена с комитетски пари!
*Кръстих първата си дъщеря Априла, беше бебе, когато се
случи. Живеем в апартамент до двора на Английското посолство.
Веднаж Ахото, загледан през прозореца, ме пита. Кажи, обичаш
ли дъщеря си? Аз отговарям „Да!“; – Ама много ли? „Дааа!“; Е,
ако толкова много я обичаш – отиваш и я пускаш от другата страна на оградата! Там ще се погрижат за нея!
*Ахото беше маниак на капитански шапки, но нямаше оригинална, а само някакви подобия. И не щеш ли – един ден среща
в Бургас Петьо Пандира, познат от детството оригинален чешит
и лумпен – с истинска капитанска шапка, за каквато Ахото цял
живот си е мечтал. Със затаена завист го пита да не би да е забогатял. Петьо триумфално казва ДА, защото сега е конферансие
на Лили Иванова! Ахото пита зачудено – Че КОЯ е тази Лили
Иванова? Петьо отговаря. Как бе, най-добрата българска певица!
Ахото. Така ли? Не съм я чувал. Петьо. КАК да не си я чувал!
Всички я знаят! Ахото. Ааа, така ли? А аз да не я знам... – и си
тръгва. Петьо от яд сваля шапката от главата си и я удря с все
сила в земята.
Моите минути вероятно са изтекли? Благодаря за вниманието
ви! И пожелавам на всички в тази зала реалността „451 градуса
по Фаренхайт“ да се забави поне колкото и комунизма!
15.12.2011, София
Прочетено пред юбилейната конференция
по повод 90-годишнината му.
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Автобиографична бележка
БОРИС АПРИЛОВ
(Атанас Василев Джавков)
БОРИС АПРИЛОВ (Атанас Василев Джавков) е роден на 21
март 1921 година в град Малко Търново – България.
Израства и учи в пристанищния град Бургас. Още като ученик
пише и печата първите си разкази за моряците, рибарите и скитниците; пак тогава вестник „Бургаски фар“ го назначава за свой
репортер. Все още под името Атанас Джавков започва да изпраща хумористични разкази на столичния и единствен в България
хумористичен седмичник „Стършел“.
Скоро седмичникът го повиква в София и го назначава за редактор на културния отдел.
С новото си писателско име – Борис Априлов (1949 г.), авторът в продължение на 15 години издава хумористичните си книги. „Тревоги“, „Върхът на нахалството“, „Кифлата на началника“,
„Нокаут“ и „Пиратска романтика“. Първата от споменатите книги
излиза само в 2000 екземпляра, а следващите в 30000. Хуморът
му става желан гост на всички вестници и списания. Борис Априлов е приет за член на Съюза на българските писатели, става
професионалист, започва да живее само от хонорари и авторски
права; отново се връща към тематиката за морето и рибарите, построява си ветроходната яхта „Ахасфер“.
Напуснал пределите на хумора, заел се предимно със сериозната белетристика, от 1960 година нататък той издава сборниците с разкази. „Морето е на всички“, „Докосване“, „Есенни дюни“,
„Часът на източния бриз“, „Отбраната на Спарта“ и „Деликатно
настроение“; сборници с повестите: „Четири повести“, „Далечно
плаване“, романите „Овъркил“, „Маймунската кожа“.
През 1991, по случай Седемдесетгодишнината на автора,
ще бъде издадена „Ловецът на хациенди“ (избрани разкази и
повести), както и новите му романи „Великата суета“ и „Цикладските острови“...
В десетки издания с тиражи по 50 и 80000 са издадени рома442

ните и повестите му за деца и юноши. Поредицата „Приключенията на Лиско“ е съставена от три романа и десет повести, възлиза
на 1000 страници. Всички повести са излъчени по телевизията
като рисувани и куклени филми, а романите като сериали; прозвучали са по радиото, издадени са в Русия, Чехословакия, Полша,
Германия, Унгария... Един от романите му – „Приключенията на
Лиско по море“ – спечели националната награда за детска литература през 1968 година.
Като драматург Борис Априлов е известен с пиесите си „Островът“, „Дъждът“, „Кораб с розови платна“, „Чими“, „Прерия“
и „Пътят за Мозамбик“ (наградена). Пиесите му са поставени по
театрите на цяла България, като всяка една на столична сцена е
прехвърлила стоте представления. Някои от тях са играни в чужбина, а „Чими“, след като бе поставена на седем-осем места в
Западна Германия, направи сто представления в Лондон и Ливърпул под режисурата на Пол Хърмън.
Детската драматургия на автора обхваща около 30 пиеси и 40
радиопиеси. Десетина от пиесите му се играят непрекъснато, в
момента – както в България, така и в Източна и Западна Германия, Русия, Чехословакия, Полша, Румъния, Унгария. Някои от
тях – „Шестте пингвинчета“, „Не пипай куфара“, „Щраусчето“,
„Квадратните същества“, „Динди“ и др. са награждавани, както и
са печелили първи награди на фестивалите.
Борис Априлов е написал сценариите на филмите „Петимата от „Моби Дик“, „Бягство в Ропотамо“, „Здрачаване“. И трите
филма са поставени от известни режисьори. Двата нямат блестяща съдба, но първият от тях от десет години насам всяка година
се връща на екраните по цялата страна.
Борис Априлов не е написал нито ред в полза на комунистическия режим, не е изразил нито едно хвалебствие към изтъкнатите хора на властта. Изследвания и статии за него са написани
само от дисидентски настроени критици. През целия си творчес
ки живот е бил професионалист, препитавал се е само с хонорари
и авторски права както от страната, така и от чужбина.
Б. А., Хайфа, 7 юни 1991

Освен постоянните публикации в периодичния печат
авторът има издадени официално 10 сборника разкази,
новели и повести за възрастни.
„Тревоги“ - хумор
„Морето е на всички“
„Докосване“
„Девет мили нежност“
„Есенни дюни“
„Отбраната на Спарта“
„Четири повести“
„Часът на източния бриз“
„Деликатно настроение“
„Далечно плаване“,
както и няколко книги със смесено съдържание;
Но заплануваната поредица книги
– разказите „Ловецът на хациенди“
и други произведения, подготвени за печат по случай70годишнината му, остават неиздадени в 1991, поради
разпадането на системата. Така че повечето от произведенията му, между които и няколко романа, са публикувани
само в периодичния печат.
Посмъртно е издаден в отделна книга романът
„Хавайските острови“ - 1997.
Произведенията му за деца и поредицата за Лиско са известни у нас и в чужбина, както и многобройните куклени и
други пиеси, спектакли, филмови сценарии...
В новата поредицата „Избрани произведения“ ще се по
старая да ви запозная и с тях.
Дж. В.

