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I

БЯСНИ

Баснята е поезия на разсждъка
В. Г. Б^Ьлински



ЛИСИЦА И ЩЪРКЕЛЪ

©еднажъ Кума Лиса, хитра и лукава, 
Поканила Щръка, ужъ, да го гощава;

Сложила паница съ най-плитъкъ обемъ 
:И казала: „Свате, некъ да поядемъ.

^  Както е на мода, ще ядемъ безъхггЬбъ; 
Лзъ нарочно сготвихъ тазъ чорба за тебъ.“

М  започналъ госта: „тупа-тупа-тупа!“
Но нито накусилъ модната й супа.

Тъй и отишелъ си Щръчко, сиромахъ: 
Пълни ли се съ мазни приказки стомахъ ?

Щ омъ разбралъ че тя го само подиграва,
З а  да й отплати, както подобава.

Той решилъ; но чакалъ — знаялъ той що прави ■ 
Чакалъ свойта хитрость тя да позабрави.



символични РЛЗКЯЗИ

Най-после й казалъ: струва какво струва, 
По-скоро да дойде, да му погостува.

Тя дошла, приета отъ стопанъ честитъ,
Весела и спретна, съ остъръ апетитъ;

Но об-Ьда, туренъ въ тЪсноуста стомна, 
Поставилъ въ неловкость гостенката скромна,

Домакинътъ веселъ бурналъ свойта гага 
И почналъ да вади безъ да се напряга;

Л тя салъ, горката, отвънъ облизвала;
Що имало вжтре сама не знаяла.

Щръка дяволито почналъ да я кани •
„Нали помнишъ. Кума, ти гости ме лани, -

„Защо се срамувашъ; де, кусни си пакъ!“
Като се подсмивалъ хитро подъ мустакъ.

Що учи тазъ басня и децата знаятъ:
К ои се п о д и г р а в а ,  щ е го  и з и г р а я т ъ г

К о й то  с а д и  т р ъ н  е,
Той с а м ъ  щ е ги  ж ъ н е .



символични РПЗКНЗИ

ОВЧЯРЬ, ВЪЛКЪ И ЛИСИЦЯ
(Басня за възмутени пацифисти)

Вс^Ьки пжть кога чуя гол-Ьмъ викъ отъ ате
исти и язичници (по нравъ) противъ западните 
,лицем-Ьри“ : понеже се наричали християни, го
ворили за култура, братство и миръ, а въ сжщо 
време не се отказвали отъ оржжията и припасит-Ь 
си; -  кога чуя подобенъ викъ -  припомнямъ 
си баснята за Овчаря, Вълкътъ и Лисицата, Мисля 
че тя заслужава припомняне.

Единъ Вълкъ пратилъ дума до Овчаря, че 
той челъ Толстоя, и е вече решилъ да стане 
вегетарианецъ.

-  Миналото вече минало, рекълъ Вълкътъ. 
Отсега ще си жив^Ьемъ всички, Овчарь, Стадо и 
Кучета, братски и дружелюбно,

Овчарьтъ казалъ, -  дай Бож е! Поржчалъ на 
Кучетата си отсега да не гонятъ Вълка безъ по- 
водъ. Само да го наблюдаватъ. Я самъ той про- 
дължилъ да следва Стадото и да храни Кучетата 
си както обикновено.

Това Овчарско внимание къмъ своето Стадо 
и Кучета не се харесало, на Вълка. Макаръ т-Ь да 
се отнасяли къмъ него добросъседски. Макаръ и 
самъ той при срещит-Ь имъ да се носилъ хрисимо 
и ласкаво, той вжтрешно и прикрито страшно не-

збухналъ съ възмущението си предъ Лисицата:

казваме ® Фарисей! При
казваме за братство и миролюбие; но, я го виж ъ:

той още носи своята Гега, още заключва Ко
шарите си вечерь, и, както пров-Ьрихъ една нощь, 
Кучето му още лежи предъ вратата! Това е скан- 
далъ за нашия просв^тенъ в^къ. Това е обидно 
за моята часть и дадена дума. Той не знае ли, че 
азъ съмъ вече Толстоистъ? ЛицемЪръ—съ лице- 
м-Ьръ! Ако Овчаря е миролюбецъ, той не тр-Ьбва ве
че да си служи съ Др'Ьновици, Ключалки и Кучета!

Лисицата се позамислила и казала:
— М оже... Може и да е лицем-Ьръ. Но има 

и друга една възможность. Дори и да помни твоята 
нова в%роизпов%дь, той може още да не е за- 
бравилъ твоята стара порода и вълчи нравъ...



символични РЛЗКЯЗИ

БУХЛЛЛ и  ГЛРВДНЯ КРИТИЦИ 
НЯ КРЛСНИТЪ и пойни птици

Единъ день Бухала и Гарвана, 
Известнит^^ по свойт-Ь нрави грозотници, 
Отъ ядъ къмъ пойнит-ь и красни птици, 

Просто отъ ядъ —
Станали учени критици.

Т-Ь си избрали този занаятъ 
Просто отъ злоба и отъ ядъ.

— Кога азъ п^я, — п^Ья!
Я не като Славея,

Тоя цвърцорко нетърпимъ!
Га-га, га-га, га-га!
Ти чу ли ме сега? —

Заграчи Гарвана предъ Бухала любимъ.

Да; браво, право!—Бухала отвеща: _
Язъ казвамъ, право, браво.

Всички любимци на нощьта 
Знаятъ, че имашъ право.

Ти имашъ гласъ и благъ и милаимъ, 
Като на сжщи негъръ-серафимъ,
И твойта мрачна чернота 
Плени като беззвездна красота.

— Освенъ Славея, азъ катъ тебе мразя 
Съседната креслива Чучулига,

Що всЪка л-Ьтна утрина 
Съсъ кр-Ьсъци се навъзбогъ издига,
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символични РНЗКДЗИ

Зората св-Ьтла да поздрави 
И св-Ьтлината да прослави: —
Сякашъ, че тя св-Ьта ще ми оправи 1 
Азъ мразя, друже, нейнит%
Несносни, св-Ьтлопоклонни нрави.

Туй си казаха т-Ь интимно,
Напълно се съгласиха взаимно 

И дветЪ мракоб-Ьсни птици,
Отъ зависть станали критици;

А за четцит-Ь въ книгит-Ь,
За Славеит-Ь и за Чучулигит^^

Усукано, омотано казаха 
И многоучено така писаха:

— По нашит-Ь поля сж се явили,
Край пжтища, долини и осойни.

Две перушинести; и сж се осмелили 
Дори да се наричатъ птици поини.

— Не е то истинско, добро изкуство 
Да влагашъ мисъль въ своето чувство. 
Таквазъ логическа „емоциалность
Не е то н-Ькаква си гениалность.
Не е п^вецъ, кой съ п^сень ранна и гореща 
Зората съсъ възторгъ и поздрави посреща.

— Е, туй поддържатъ всичкит-Ь класици:
И полунощните безброй лирици. 
Най-гениално чернит^ душици!
Наприм-Ьръ, Гаргит-Ь и Гарвани критици!. .  .

КРЛВЛ И ЩРЪКЛИЦП

Единъ пжть Щръклицата каза не Кравата:
— Ти си лицем-Ьрка! Претендирашъ, че си 

мирна, незлобива и полезна. Твоит^Ь приятели на 
лЪво и над-Ьсно разправятъ, че ти ужъ си хранила 
обществото съ мл-Ько. А въ сжщность, ти си 
злобна, лицем-Ьрка — убийца. Ц-Ьлъ св-Ьтъ знае, 
че ако се доближа до тебе, ти се нервирашъ за 
нищо и дигашъ опашка да се биешъ. Нй, и вчера,



като си кротичко об^двахъ, ти връхлете да ме по- 
губишъ. Особно мразишъ мене. Вчера едновре- 
мено съ мене, недалечъ се хранеха Славея, Гължба 
и Овцата, — ала ти нито ги закачи.

Така каза Щръклицата.
— Имашъ гр^Ьшка, или си кривишъ душата, 

отговори Кравата, Язъ не съмъ каквато ме опис- 
вашъ, а съмъ такава, каквато ме знаятъ нехищни,- 
тгь ми съседи: азъ, наприм^ръ, месо не ямъ, 
кръвь не пия и ме боли, нетърпимо ме боли, 
кога яде нЪкой плътьта ми, приживе. Вчера, както 
казвашъ, азъ не закачихъ Славея, Гължба и Ов
цата; защото тЪ си пасЪха по ливадата; а ти 
„об-Ьдваше“ моята плъть и пиеше моята кръвь. 
Прочее, не по злоба и свадливость, а защото ме 
заболЪ (и като не знаехъ какъ другояче да се 
избавя) шибнахъ те съ опашката си.

— Ти искаше да ме погубишъ, рече Щрък
лицата.

И отиде та заведе д-Ьло противъ Кравата за 
несполучливъ „Опитъ за убийство“ — и писа за 
свидетели; Вълка, Орела и Гарвана.

Я Кравата повика за свидетели: Гължба,Ов
цата и Елена.

Прочее, господинъ Сждия, виновна ли е Кра
вата, че е ударила, т. е. отпждила Щръклицата, 
съ две влакна отъ опашката си?

П. П. За какъ ще се свърши процеса, може 
да пишемъ добавъчно.

14 СИМВОЛИЧНИ РДЗКДЗИ_____________

ШУГЛВИЯТЪ КОЗЕЛЪ

Единъ Козелъ, неопитенъ и младъ,
Следъ временно странствуване далечъ, 
Следъ като гризълъ съ чуждо едно паство, 
Завърналъ се дома сисъ  б-Ьли п ж п к и  
По гушата, и прочее по т̂ Ьло си;
Които съ гордость р^Ьдка той показвалъ 
На своит^ съседи и другари.



— Т-Ьзъ б%ли пжпки, рекълъ пжтника, 
Т-Ьзъ красоти, сж сжщи бисери;
И всички благородни членове 
На иноземнит-Ь блажени; стада 
Ги носятъ за гердани, гривни и 
Почтени други украшения.

Т-Ьзъ приказки се яко харесйли 
На младичкит-Ь ярци и козлета.

Но б-Ьлобрадъ единъ Козелъ, щомъ чулъ, 
Извикалъ строго тамъ на младитЪ:
— Пазете се! Не се сближавайте 
Съсъ този вЪтрогонецъ и нещастникът 
Защото ткзи „скжпи“ накити
Сж заразливи и растещи рани,
То есть, това е — краста, сжща шуга I

Поука за съвременници

Скептикътъ нашъ или незнае, че 
Белв-Ьрието е душевна краста.
Или умишлено го прекръщава;
Но в’вс-Ьки случай, некъ младежит^Ь,
Да знаятъ истинското естество 
На вносний тозъ душевенъ .бисеръ“..

символични РЯЗКЛЗИ_________
БЛСНИ 17

СТОМПХП И ЧЛЕНОВЕТЪ ВЪ БУНТЪ
(Басня за социаленъ в^Ькъ)

ЧленоветЬ на Т-Ьлото възстанаха противъ 
Стомаха единъ день, като казваха:

— Че защо ние постоянно да работимъ за 
да удовлетворяваме твоит-Ь прищевки, когато ти 
не вършишъ нищо, освенъ да се излегвашъ .и 
себично да се наслаждавашъ отъ изобилнит^Ь 
плодове на нашия трудъ!

Речено, отс-Ьчено. Членовет^Ь приложиха ре
шението си: отказаха да помагатъ и сътрудни- 
чатъ вече на Стомаха.

Напусто Стомаха се опита да имъ обясни, 
че той върши Другъ-Видъ Работа, която е тол
кова необходима за т^Ьхъ, колкото и т^хнит-Ь за 
него. Напусто: т-Ь дори не се спр-Ьха да го из- 
слушатъ.

Ц-Ьлото Т-Ьло, обаче, постепенно изнемощ-Ь. 
И най-сетне, РжцетЪ, Нозет-Ь, Устата и Очит^Ь, — 
когато б-Ьше вече късно, — вид-Ьха и се раз- 
каяха за своята глупава постжпка, — но бЪше 
вече късно.

Т-Ь всички загинаха, заедно съ оклеветения 
си сътрудникъ, Стомахътъ, като ни завещаха 
следната

Обществена Поука;
Въ силата на естеството,

Купомъ губимъ и печелимъ;
И на злото и доброто,

Плодовет-Ь всички дЪлимъ.



символични РЛЗКНЗИ

СМЪШНИТ-Ь ПРИСМЪХУЛКИ
(Овца и кози)

Евангелието на едно м-Ьсто уподобява пра- 
веднит^Ь и гр-Ьшнит-Ь на овци и кози. Това ни на
помня следната забавна и поучителна басничка: 

Заедно съ стадо Кози пасла и една Овца. 
Като си пасли и ходили, стигнали до една 
бара, която всички тр-Ьбвало да прескачатъ. Ко
гато на своя редъ скочила и Овцата, нейната рун- 
тава опашка се отм-Ьтнала, та й открила задника. 
Поради това, всички Кози пръхнали да се см-Ьятъ. 
Козит-Ь много и за дълго се см-Ьяли, -  безъ да 
се дос-Ьщатъ, че т-Ьхнит-Ь задници сж вс-Ькога от
крити; т. е., дали прескачатъ или не, при вс%ки 
случай и на всЬко време, т-Ьхнит-Ь (кози) задници 
се виждатъ отъ всички.

Колко често, едно малко морално подплъз- 
ване отъ Праведника, подига ц-Ьла буря отъ 
см-Ьхъ и вой отъ страна на ПрестжпнитЪ св-Ьтски 
и безхарактерни хора!



20 СИМВОЛИЧНИ РНЗКЯЗИ

КОТКД и  СЛЯВЕЙ
Въ едно стопанство имало ц-Ьло ято Славеи. 

ТЪ п-Ьяли сладко, та стопана ги обичалъ, рад- 
валъ имъ се и ги пазилъ, т^Ьхъ и малкит-Ь имъ,. 
отъ неприятели. И славеитЪ го обичали, доверя
вали му се и го възнаграждавали съ чудно сладки 
п-Ьсни.

— Мамо, казало единъ день малкото Сла
вейче на майка си. Ти казвашъ, че нашия Сто- 
панъ е добъръ. Но азъ открихъ, че той е за- 
вистливъ.

— Защо? попитала майката.
— Той не иска други да се радватъ на твоя

та п^Ьсень. Днесъ, когато ти п-Ьеше въ захласъ,. 
азъ вид-Ьхъ Котката, възхитена, види се, отъ твоя 
музикаленъ гласъ, гледаше право въ тебе и деб- 
нешкомъ приближаваше да те слуша отъ по- 
близо,— Стопанина хвърли камъкъ, та я прогони.

Яхъ, наивно, глупаво дете, казала опит- 
ната майка. Добриятъ стопанинъ е спасилъ съ 
това живота ми. Котката, отъ която сж вече зас
тинали повечето наши роднини, обича, не п^сни; 
а пЪвцитЪ — да ги яде. Съ това пропжждане 
днесъ, Стопанина е спасилъ живота ми.

Поука
Злиятъ често показва интересъ въ доброто 

и добрит-Ь, ала не защото ги обича и почита; 
а защото иска да ги изкориства.

Друго: МладежитЪ, поради липса на опитность 
въ живота, често ставатъ съюзници на злодеитЪ.,



ЧУМЯТЯ, ДОКТОРЯ И СВ. ПЕТЪРЪ

Чумата б-Ь подранила на работа оня день и 
детето на Доктора б-Ьше 14-то, което тя срещна 
оная утрина.

— Каква хубава какичка! извика радостно 
невинното дете, като хвана Чумата за чорлавитй 
коси, за да си поиграе съ т^Ьхъ.

И Чумата се зарадва на детето. Прегърна го, 
и то умр-Ь.

Като вид-Ь това. Доктора хвана Чумата съ 
клещи като й каза:

— Е, сега какво да те правя? Невинното дете 
ти се радваше, като си мисл-Ьше, че си селско де
войче; а ти какво стори? — Сега знаешъ какво 
заслужавашъ.

— Моля ти се, прости ми! Пусни ме, замоли 
Чумата. Знаешъ, мене това е занаятъ — да 
убивамъ.

— Мене пъкъ е занаятъ да убиввмъ убий- 
цит-Ь, отвърна Доктора. Затова азъ н^ма да те 
пусна.

Но Чумата знаеше, че бащата на детето бЪ 
не само Докторъ, но и християнинъ. Затова, опи
твайки да се изплъзне покрай неговия миро- 
гледъ, каза:

— Ти тр-Ьбва да ми простишъ, ти не можешъ да 
не ми простишъ. Язъ не съмъ убила тая сутрина. 
повече отъ седемь (Чумата лъжеше, както всЬки 
злодей на т-Ьсно лъже),—азъ не съмъ убила днесъ
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повече отъ седемь; а нали Христосъ ви учи — 
помнишъ що каза той на Апостола Петъръ — да 
прощавате и седемдесеть пжти по седемь.

— Виждамъ, каза Доктора, че и ти, като 
Сатана, ,умЪешъ да адвокатствувашъ съ Св. Пи
сание. Но азъ не в-Ьрвамъ, че благословенния 
мой Учитель имаше предвидъ неразкаяни злодеи 
като тебе.

— Нека питаме Св. Петра, тогава, комуто 
Христосъ говори лично за това, рече Чумата, за 
да печели време.

— Да го питаме, съгласи се Доктора. И по
веде Чумата, като я държеше здраво съ клещит^Ь, 
на сждъ предъ Небесния Вратарь.

Следъ като ги изслуша и разбра за какво е 
препирнята Св. Петъръ каза:

Д а: трЪбва винаги да се прощава на пре- 
гр-Ьшилия, ала само на разкаяния и променилия 
се вече по нравъ. Обаче, престжпникътъ непопра- 
вимъ, който продължава своето зло:

Който или не ще ияи не може 
Да прекрати престжпностьта,

Потр-Ьбно е часъ по-скоро 
Да се премахне отъ свЪта,

24_______________ СИМВОЛИЧНИ РПЗКПЗИ

ПЯЗИ БОЖЕ ОТЪ ГЛУПЯВЪ ПРИЯТЕЛЬ!
„Мечешка услуга“

Една Мечка и единъ Чов-Ькъ, като еснаф- 
лии — т^ и двамата обичали да ходятъ по ловъ
— се сдружили, за да си сътрудничатъ въ своя 
любимъ занаятъ. И работата имъ като добри съд
ружници провърв-Ьла добре. Когато ходили на
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ловъ, което ставало често, т-Ь тъй справедливо 
си спод-Ьляли плячката, щото всЬко подозрение 
между т%хъ, вс-Ькакъвъ страхъ или вражда, които 
т̂ Ь изпърво имали наследствено, съвсемъ из
чезнали.

Т-Ь сега се радвали на пълно, взаимно дов-Ь- 
рие и приятелско съревнование да сиуслужватъ.

Единъ л^Ьтенъ день, следъ доста дълъгъ 
пжть, т-Ь полегнали да си отпочинатъ на сЬнка. 
Чов-Ька, изморенъ повече, заспалъ по-напредъ.. 
За да му обезпечи по-спокоенъ сънь, Мечката 
вземала грижата да го брани отъ мухит-Ь. Една 
муха, пропжждана н-Ьколко пжти, постоянствала 
да се повръща и да каца ту по носа, ту по че
лото на спящия приятель. Най-после изгубила 
търпение, поради гол-Ьмата дързость на нахалната 
гадинка. Мечката грабва една гол-Ьма ц-Ьпеница и
— прасъ — по мухата! — съ непредвидена по
следица: Дали мухата е пострадала въ случая, и 
до сега не е известно; но Човека вече не се съ- 
будилъ отъ тоя си сънь; защото ц-Ьпеницата 
смачкала на пита главата му.

Мечката съ плачъ разказала трагичната 
случка на първия срещнатъ пжтникъ; който, като 
яизслушалъ, рекалъ:

— Пази Боже отъ глупавъ приятель! Защото 
живота ни е изложенъ на опасности и страдания — 

Не салъ отъ злобно настроение,
Не салъ отъ лошо намерение;
Но и отъ глупо изпълнение.

КОГП УМНИЯ СЪВЕТЪ ИМА ЦЕНА

За дълги години Лисицата, която живЪе въ 
гората, и Чов-Ька, който жив-Ье край гората, си 
правеха единъ на други пакости. Т-Ь, особно 
децата имъ, които не б-Ьха малобройни, живееха 
постоянно на щрекъ и денонощенъ страхъ едни 
отъ други. Взаимната вражда ги еднакво изтеза
ваше и правеше нещастни. И войната между двет-Ь 
семейства не спираше, нито имаше изгледъ н-Ькога 
да се свърши.

Най-сетне, Чов-Ька, който б-Ь почналъ да об
мисля за изходъ отъ това несносно положение, 
единъ день каза на Лисицата:

— Слушай, съседке! Отсега н-Ьма вече да те 
наричамъ „Проклета Крадла“ ; а Добра, Хитра, 
Съседка. Тоя нашъ пжть на вражда, азъ не виж- 
дамъ да има изходъ или край. Дори ако азъ за- 
стрелямъ тебе, или смъртьта премахне мене, на- 
шит-Ь деца и внуци, -  нека сж живи 1 — ще про- 
дължатъ и ще предадатъ т-Ьзи ежби и изтезания 
на нашит-Ь потомци до безкрай. Затова азъ пред- 
лагамъ: занапредъ да станемъ приятели. Ти ще 
оставишъ на мира моит-Ь кокошки. Въ гората птици 
много. Азъ ще ти помогна по-лесно да ги ловишъ; 
а пъкъ ти ще ми помогнешъ да изловимъ плъ- 
ховет-Ь изъ моя харманъ и житница.

— Наистина, каза Лисицата, — какъ се с-Ьти 1
-  така, можеби, ще се жив-Ье по-добре. И тЪ си, 
подадоха ржка и обетъ за в-Ьрно приятелство.
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Оттогава, нам-Ьсто да се отб-^гватъ, гЬ съ 
„радость се здрааисваха; наместо да сл пакостятъ, 
гЬ си помагаха и услужваха. И децата имъ сп-Ьха 
безъ да трепкатъ въ съньтъ си нощя, за да плашатъ 
•и майкигЬ си.

Така мина доста време, докато при една 
среща Лисицата каза на Човека:

— Право да си кажа, азъ до сега не знаехъ, 
че ти си билъ толкова уменъ. Ето, така, безъ 
вражда, по-хубаво и по-спокойно се жив-ке. И 

<покойствието и сътрудничеството сж големи при
добивки и за двама ни. Благодарение на твоя умъ!

— Но и ти заслужавашъ похвала. Хитра Съ- 
■седке, за дето ме послуша, каза Чов-Бка. И най- 
.умния съветъ, ако не се прилага, нищо не стр/ва

За миръ, въ съжителство, Съветъ,— 
Най-мждрия дори—

Не практикува ли се, вредъ,
Отъ.всБки близъкъ и съседъ,—

Не струва петь пари.



ПРИСЖДД НПДЪ НЪМИЯ СЛАВЕЙ

Едно земед-Ьлско стопанство посещаваха или 
за постоянно се поселяваха разни полски и горски 
птички: скорци, гарги, свраки, кукувици, дроздове, 
косове, славеи, синигери, врабци и други. Л-Ьтно 
време т-Ь въодушевляваха и придаваха гол-Ьма 
живость на Стопанството. Стопанина се любу
ваше и радваше на всички. Яла, понеже тЪ ядеха 
плодовет-Ь и опустошаваха пос-Ьвит-Ь му, той се 
разпореди да се закрилятъ Пойнит-Ь птици, но па- 
разитнит-Ь, такива като врабцит^, наприм-Ьръ, да 
се преследватъ, — особено кога ги заловятъ на 
пакость.

— Пойнит-к и да сж на пакость, не ги зака
чайте,—заповЪдалъ той;—защото т-Ь ни се отпла- 
щатъ съ хубавите си П-Ьсни. Но безполезнит-Ь па
разити пждете съ кърпели и камъни.

Единъ день, обаче, се явява предъ него Сла
вей съ поплакъ :

— Вижъ, Господарю: вашето Момче, което 
пази градината, съ прашката си, ми счупи единъ 
пръстъ отъ д-Ьсния кракъ. Та отсега не ще вече 
да мога да стоя на клонче. Язъ зная, че това зло
деяние е противно на твоята изрична запов-Ьдь. 
Ти нали б^ше казалъ насъ да не закачатъ кога 
закусваме въ Градината!

Повикано да отговаря. Момчето казало:
— В-Ьрно е, че азъ го налучихъ съ праш

ката си, за която цель и вий сте ми я дали. Но

30 _________ символични РДЗКДЗИ_____________

азъ го см-Ьтахъ за Врабецъ. Защото тоя Славей— 
ако наистина е славей—ц^ло л-Ьто не е п-Ьялъ.

Като се ув-Ьрилъ, че думит-Ь на Момчето сж 
в%рни, Стопанинътъ казалъ:

— Съжелявамъ за нещастието; ала за него 
ти си си самъ виновенъ. Язъ не мога да осждя 
вардянчето. То не е орнитологистъ: щомъ кра- 
дешъ като Врабче и не п-Ьешъ като Славей, какъ 
можеше то да знае, че си Славей? Въ това на
рушение на моята запов^ць Момчето я е из
пълнило.

Ука
Не по името и по дрехит-Ь ни, а по д-Ьлата, 

ЦобртЬ Люде ще ни сждятъ и третиратъ: било 
като попове, християни или язичници.



РОЗЯ и ллйкл

Единъ пжть Розата, разкошна и красива,
Срещнала скромничката полска Лайка 
И гордо, задирливо й казала:

— Е, какъ си, како Загрози-полянка ?
Л Лайката съ горчица й се отзовала:

— Какъ си и ти, подла Бодла-бодлива?

Това сепнало Розата да мисли 
И, мислейки, вид-Ьла, че сгр-Ьшила.
Та катъ срещнала второмъ Лайката 
Учтивичко я поздравила:

— Добъръ ти день, мисъ Украси-ливадка 1 
На което Лайката сърдечно отвещала:

— О, добъръ, добъръ день, царкиньо сладка: 
Изъ ц-Ьлото ни цв-Ьтно царство по св-Ьта,
Ти си първица по уханье и по красота!

Ука
Яко желаешъ нЪкой твойтЪ св-Ьтли дарби да

признава
И твойт^Ь зли пороци да не помни;

Признавай самъ и ти великодушно
И неговите добродетели, макаръ и скромни.
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1
ЧОВЪКЪ и ЕХИДНА

Всички помнимъ отъ учебницит-Ь, какъ Змията 
беседвала съ младата Ева Едемска, която първа 
въведе на мода деколтето. Но, думата тукъ е за 
Змията. Минаватъ в-Ькове. Една правнучка на сж- 
щата библейска вл-Ьчуга се влюбила въ Еноха 
(чов-Ькъ). И съ понятна женска цель, помолила 
единъ чародей—то б-Ь епоха на магйосници и чудо- 
дейци — да я превърне въ девойка млада.

И биде и стана каквото пожела.
Тя изведнъжъ се увърт-Ь около Чов-Ька. И 

кое съ сълзи и въздишки, или съ приструвки и 
разни хитрини, тя вплита най-сетне наивния Чов^Ькъ 
да я срещне подъ вЪнчило, съ обетъ: да я храни, 
да я гледа, да я варди, да я гали докато ги смърть 
разд-Ьли.

Но скоро, бедниятъ Чов^къ открилъ своята 
страшна грЪшка: че въ неведение той се обещалъ 
да храни въ пазухата си Змия ехидна! И почналъ 
да желае и да търси начинъ да се избави отъ тая 
въ чов-Ьшки образъ зла вл-Ьчуга. Изпърво я мо-

Т -С ..

лилъ, а по-после я канилъ или пждилъ да на- 
пустне неговото легло и колиба. Но безъ успЪхъ. 
Тя го държала съ обета му.

— Изм-Ьннико, засъскала му тя 
Съ необуздана, жлъчна злоба:

Изменнико, не се ли обеща
Да любишъ и да хранишъ ме до гроба ?

Я той отвърналъ, сиромахъ:
— Това е в-Ьрно, о жена безстидна;

Лла кога се обещахъ, 1 
Отде да зная азъ че си Ехидна!

!■



Илнс: Свиня, П ролетаръ ш 
Лястозичка

— Защо се валяшъ, зур-
лесто, Бъ кальта^ 

Що е отъ тебъ тазъ грозна 
мърсота 7

Попиталъ н-Ькой си свинята^
— Защото страдамъ отъ-

нечистота^ 
Грухнала ку  ядосана Сви

нята,.
Като се тръшнала дълбоко- 

БЪ мърсотата.

— Защо пиянствашъ до провала.
Що тънешъ тъй въ развратъ до шия ? 
Попиталъ ь-Ькой си единъ „другарь“. 
Той злобно зиналъ като хала:
— Разбира се, отъ беднотия.
Защото съмъ мизеренъ пролетаръ I

— Чуй, чуй1
•Извика Лястозичка на Славея,
Като се кръшно презглава изсмъя: —
— Чуй, чуй1
Какъ т-Ьзъ пълзящи въ низости падини 
ПоследицигБ см^татъ за причини!



ПГ

НЕКП!
(Приказка за зв1зрове и зв-Ьрчета)

Балканци, отъ всички в-Ьри и на
родности, обединявайте се ! „Съеди
нението прави силата,“ затуй балкан
ското обединение направва седмата 
на св^Ьта Велика Сила.

Тлъстиятъ Британски Китъ, що влад-Ье всич- 
кит̂ Ь краймория, моря и океани; стръвната Москов
ска Мечка, що се широмъ шири изъ пространните 
земи полярни, и Парижката Маймуна, що омайва 
съ ласки, моди и кокетство лекий св-Ьтъ, —

Се сдружили и свързали
Съ в-Ьрни клетви на любовь;

Зжби остри затракали,
Взаимно се обещали

Да отидатъ заедно на ловъ.
Царствений Берлински Лъвъ, що не трепва 

нито отъ чов-Ькъ, ни зв^Ьръ; якиятъ Виенски Бикъ, 
що не ср-Ьща въ мощь съперникъ нийде въ шир- 
нит-Ь поля, и грамадний Римски Крокодилъ,*)

*) Понеже б̂ Ь напечатана преди нам-Ьсата въ вой
ната на Италия, тази .приказка“ б^Ьше придружена съ 
следнята подлистна бележ ка: „Слухъ се носи, че и Рим- 
ский Крокодилъ, тоя суховоденъ зв-Ьръ, е участвалъ 
въ тая кървава зав'Ьра; но дали Китътъ му е забъркалъ 
см-Ьтката, дали интересътъ му е заличилъ клетвата, или 
най-сетне, той чака своя уговоренъ сигналъ, е въпросъ 
за сега висящъ.“
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който денонощно дебне ср^диземноморскит-Ь край- 
бр-Ьжия, —

Се сдружили и свързали
Съ в-Ьрни клетви на любовь:

Зжби остри затракали,
Взаимно се обещали

Да отидатъ заедно на ловъ.
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Не далечъ, къмъ края или входа на извест
ната Гора Европа, —

Младиятъ Софийски Песъ, алчний Букурещки 
Вълкъ, дивий Шкодренски Чакалъ, старата Стам- 
болска Хиена и Атинската Лисица, — всички тия 
зв-Ьрчета,

Отстрана тамъ спрени, смаяни стояли 
И въ заканит-к тревожно се вслушвали.

слушали страшнитЪ закани и рикания 
зловещи: т^ гледали върлий Б-Ьлградски Шопаръ 
(който ненаситно рови изъ градини чужди и бу- 
нища разни) какъ изпитвалъ що за елабий значи 
ловъ. Така зв^Ьрчетата, —

ВсЪко предъ своята дупка, тамъ стояли 
И съ предчувствия ужасени гледали...

- -  Хайде съ насъ! казала Мечката, като тръг
вала на ловъ. Хайдете, защо стоите? И при Ду-

навъ и при Рейнъ има дивечъ изобиленъ, има 
плячка пребогата.

Песътъ, Вълкътъ, Хиената, Чакалътъ и Ли
сицата, малкит-Ь неволни сеирджии, не знаели що 
да кажатъ. Т-Ь еднакво се бояли и отъ лова и 
ловцит-Ь. За туй гледали ту зжбитЪ, ту ноктит^Ь 
на Мечката; треперали и мълчали; треперали и 
смирено й отвещали:

— Имашъ право. Ваше Горско Величество;
За честьта, — сме благодарни.
Ала ний сме неутрални !..

Мечката се начумерила. Изгледала ги под- 
око; тракнала разъ-два пжти зжбит-Ь си; но по
неже си имала спешна работа, впуснала се бързо 
къмъ гората.

— Хайде съ насъ! казалъ имъ Бикътъ, като 
потеглилъ за ловъ. Хайдете, защо се бавите ? 
И при Нева, и при Сена и при Темза има ловъ 
чудесенъ.

Зв-Ьрчетата си мислили: Истина, ти си зв-Ьръ 
що месо не ядешъ; ала тоя силенъ, тежъкъ станъ; 
тия пусти рогове! Тъй въ ума си малкит% ми
слили, и съ гласъ кротко му отговорили:

— Имашъ право Ваше Полско Величество;
За честьта, сме благодарни,
Ала ний сме неутрални!...

Бикът-ь се намусилъ: изгледалъ ги криво- 
криво; потропналъ съ копито, показалъ си рого-
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вет̂ Ь; но понеже си ималъ спешна работа, втур- 
налъ се набързо къмъ гората.

Скоро отъ прочутата Гора Европа се дочулъ 
ревъ ужасенъ и свирепъ. Ловътъ адски, дълго 
готвенъ, б-Ь почналъ.

Като слушали злокобний гръмъ, и ревъ, и 
вой, се по-силни, се по-близо идещи къмъ т-Ьхъ, 
най-досетливиятъ отъ Малкит-Ь ЗвЪрове рекълъ 
на съседит-Ь си:

— Великит-Ь Зв-Ьрове почнаха съ него (той 
посочилъ кървавия полуживъ Шопаръ) ала ни
кой днесъ не знае съ кого ще свършатъ. Пом
ните ли Полша? Докато се кжсатъ едни други, 
малко време имъ остава да се занимаватъ съ 
насъ. Вм-Ьсто да сме сеирджии, нека се готвимъ 
срещу вс-Ька изненада. ВЪрно, ний сме неутрални; 
ала за да ни зачитатъ неутралитета —

За да го осигуримъ —
Нека се обеданимъ! . . .

Я Балканътъ и морето, 
И земята, и Небето 

Повториха ека:
Нека, нека, нека ! . . .

Явгустъ, 1914, 
Красносело, София.

II

ПНРЯБОЛИ
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ТЯЙНЛТЛ НЯ БОГОВЕТЪ

Сибилката и Царьтъ, или парабола за цен- 
ностьта на знанието

Стариятъ Велможа каза на младия Царь, че 
пещерната Сиблика имала Деветь книги,, съдър
жащи пълно знание, условието за преусп^Ьване на 
царството му. Та отишелъ Царьтъ и поискалъ да 
ги купи.

— Желая твоит-Ь книги ; колко искашъ за 
т^Ьхъ?

— За Деветьт-Ь, 900 таланта златни, отго
вори тя.

— Скандалъ! — Деветстотинъ таланта златни! 
Въ Римъ се продаватъ такива книги, колкото 
щещъ, по единъ талантъ.

— Може ; но т-Ь не сж такива. Моит^ съдър- 
жатъ тайната на боговет^Ь за живота, включително 
твоя животъ и царство.

— Но и други книги за това пишатъ. Не се 
глуми, кажи колко ?

— 900 таланта златни.
— Ти си луда!
— Не; азъ съмъ Сибилка, ясновидка ; азъ 

съмъ пророчица. Я тайната на боговет^Ь е скжпа, 
както е и необходима.



символични РЯЗКНЗИ

Ядосанъ, Царьтъ не чу последнит-Ь й думи. 
Той си отиде съ бързи крачки и потърси утеха и 
залиси вср-Ьдъ игри и ласкатели. И ги намЪри въ 
изобилие. Но работите му не върв-Ьха добре. 
Хората му ставаха се по-гладни; се по-злобни и 
отчаяни. Ц-Ьлото царство ставаше се по-разклатено 
и неспокойно. Въ една война, която предприе за 
да отвлече внимание отъ вжтрешнит^ опасения, 
той изгуби десеть града и безредицит-Ь се уси
лиха. Това го смути повече и — замисли.

Като го вид^ замисленъ, стариятъ Велможа 
му рече:

— Добре б-Ь да купеше на Сибилката Кни- 
гит̂ Ь, които съдържатъ тайната на боговет-Ь за 
усп-Ьхъ. Късничко е наистина; ала по-добре късно 
неже никога. Липсата на това знание ни костува 
вече десеть града и вжтрешния миръ. Не мислишъ 
ли, че тая загуба е по-гол-Ьма отъ деветстотинъ 
таланта златни ?

— Да идемъ да ги купимъ, каза Царьтъ. И 
т-Ь отидоха при пещерята на Сибилката.

Сега Царьтъ, който вече бЪше ср^Ьдна въз- 
расть, съзнаващъ гр-Ьшката си при първата среща 
каза :

— Носимъ парит^Ь за Книгит^. Ето ти девет
стотинъ таланта златни.

— Сега т% струватъ двойно, каза равнодушно 
Сибилката.

— Щ о? Извика Царьтъ. Значи хиляда и 
осемстотинъ ?! Язъ ще остана безъ талантъ! И, 
ядосанъ, тръгна да си иде. Но велможата го спрЪ 
съ тоя съветъ;

-  По-добре купи ги. Ще останешъ безъ 
таланти, да; но поне ще ти остане царството.



Царьтъ каза една нецензурна дума; проводи 
хазнатаря за още пари и наброи хиляда и осем- 
стотинъ таланта златни. Сибилката вл-Ьзе въ пе
щерата и изнесе Книгит-Ь.

— Я, каза Царьтъ, изненаданъ. Нали б-Ьха 
Деветь, тукъ давашъ само Шесть\

— Шесть, каза Сибилката. Язъ изгорихъ 
другит-^ три. т-ь б-Ьха за твоята старость, а ти 
нея вече проигра, по липса на знание. Т-Ьхъ ти 
можеше да купишъ само докато б-Ьше младъ.

— Нищо, каза Царьтъ. Т-Ь можеха да по- 
служатъ на моя престолонаследникъ.

— Ти н^ма да си Царь на старини, и докато 
не влад-Ьешъ тия Книги, не се знае дали ще имашъ 
свой наследникъ, каза пророчицата.

Тогава защо ми сж тия Книги, рече въ себе 
си той; и мисл-Ьше да се върне въ Римъ, безъ 
да ги купи. Но понеже б-Ь сега по-опитенъ, от
тегли се настрана да се посъветва за това,

— Купи ги, рече Велможата. Инакъ азъ пред- 
виждамъ опасность: още по-разклатенъ и неси- 
гуренъ тронъ, още по-неспокойно и намалено 
царство. Дко се върнешъ безъ т^хъ, тя ще из
гори и другит-Ь три книги, та ще плащаме по-пос- 
ле за остатъка, за три само, сегашната цена 
двойно.

— Яма тя каза, че н-Ьмало да царувамъ на 
старини.

— ВЪрно, защото не ги купихме навремено.
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Жалко; ала ако ги не купишъ, н-Ьма да имашъ и 
наследникъ, нито царство за наследване.

Царьтъ пристжпи да вземе Книгит-Ь, а Сибил
ката каза :

— Ще броишъ още двеста таланта, за дето 
се бави и съмнява ето вече ц-Ьлъ часъ. Царьтъ 
стисна зжби, за да не изб^Ьгне мисъльта му въ 
дума. Зае отъ съветникътъ та плати още двеста 
таланта. И като и ги преброи, не се стърп-Ь та й 
рече:

— Хей; ти си ужасна скжперница!
— Имашъ грешка, рече спокойно пророчи

цата. Язъ съмъ само небесна пратеница. Тайнит-Ь- 
на боговет-Ь сж скжпи. Скжпи както сж и необ
ходими. И колкото повече единъ купувачъ се 
бави да ги усвои, толкова по-скжпо плаща и 
толкова по-малко купува.
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ЧОКИЧИ, БДЛПМЯТЛ
(Японска парабола)

Имало едно време, въ известенъ градъ, не- 
в-Ьроятенъ тжпоумецъ, по име Чокичи, Знае се, 
че въ тоя св-Ьтъ има много тонковци; ала този 
заплесъ б-Ьше н-Ьщо извънредно, н-Ьщо чудовищно. 
Особено въ забравяне каквото имено тр-Ьбваше да 
помни, въ забравяне своята назначена работа, той 
б-Ьше, тъй да кажемъ, сжщински гений.

Една сутрина неговата господарка му казва;
— Чокичи, днесъ е годишнината на най-гла- 

вния ни праотецъ. И негово преподобие, свеще
ника, вече ще пристигне у насъ за церемонията. За 
което тр-Ьбва да приготвимъ обичайнит-Ь жертво
приношения, за слагане предъ семейнит-Ь богове. 
Затова бързай до чаршията и купи ми: моркови, 
р̂ Ьпи, гжби, диви картофи и лотусови корени — 
т%зи петь н-Ьща. Хайде, тичай!

Съ тия думи тя му даде петь монети, и Чо
кичи,' като възкликна н-Ьщо като съгласие, тръгна 
набързо.

Бързайки тъй къмъ пазаря, той срещна съседа 
си Чомацу.

— Хей, Чокичи, каза последния, че много 
бързашъ, бе. Кжде си се така затичалъ ?

— На чаршията, да купя н^Ькои нЪща, отго
варя бързащия Чокичи.

— Тъй, а; а какви нЪща ще купувашъ?
— Какви н-Ьща ще купувамъ ли? Че откжде 

да зная какви, отвещава бързиятъ пратеникъ.

Така върви приказката. Туй забравяне важна- 
та работа, за която господарката му го б̂ Ъше на- 
рочно пратила и тичане безц'Ьлно изъ улицит^Ь — 
може ли да бжде по-голЪма баламавщина!

Яла не вс^ки може да се подсмива на този 
наистина см-^шенъ Чокичи. Когато може и да не 
е  в-Ьрно за моето слушателство*), въ н-Ькои да
лечни отъ тукъ м-Ьста, има много хора, които за- 
бравятъ най-сжщественото н-Ьщо, тъкмо както 
Чокичи. Я за други н^Ьща, т-Ь знаятъ всичко. Ако 
не в^Ьрвате, попитайте когото щете.

— Хей, Хачибей! (говорителя се обръща 
къмъ въображаемъ характеръ). Казватъ че всичко 
родено на тоя свЪтъ си има свое собствено, не
бесно назначение. Заприм-Ьръ, да земемъ вола и 
коня, — за какво сж т-Ь назначени? И Хачибей 
ще ти отговори:

— Че вс-Ьки знае това 1 Т-Ь сж за пренасяне 
тяжести, за подпомагане чов^Ька въ неговия трудъ?

Питай го патела защо е? И той отговаря:
— Той е за да буди хората отъ сънь.
— Я кучето защо е?—За да бжде стражъ при 

портата. Я котката защо е?  — Тя е за да лови 
мишки. Питай го каквото щешъ за общи н^Ьща, за 
т-Ьхъ той знае всичко.

— Добре; Хачибей, я ми кажи, тогазъ, ти за

») Говорителя и авторъ на приказката е свеще- 
никъ (будистки), та отб-Ьгва да обиди своит% слушатели 
и паство, като деликатно загатва, че между т^Ьхъ н^Ьма 
балами.
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какво си на тоя св^Ьтъ ? И Хачибей се почесва по 
тила и отговаря:

— Че кой знае защо?! Може би, само да̂  
ямъ оризъ, да критикувамъ св^Ьта и да се оплак- 
вамъ отъ живота!

За насъ, азъ и ти, да мислимъ, че чов-Ька е 
роденъ въ тоя св-Ьтъ само да се шляе и скита 
безцелно, — то значи да принадлежимъ на Чоки- 
човата глупава тайфа. Най-вече чов-Ькъ не е въ 
тоя свЪтъ само да яде оризъ, да дърдори и да* 
дърт-Ье. Чов^кътъ, особено, който се нарича и си 
дава видъ като господарь на всемира; като глава 
на всичко. Можемъ ли да мислимъ такова н-Ьщо!

Но нека продължимъ нашата приказка. Когато 
Чокичи стигна до чаршията, той б-Ьше съвсемъ 
изумилъ за какво б̂ Ь дошелъ тамъ, какво имаше 
да купува. И тъй, като се зазяпваше татъкъ съ 
пари въ ржка, той съгледа, прецъ себе си меки- 
чаря, отъ когото той изведнъжъ си купи десетина 
парчета и ги излапа. Тогазъ, като се помая тукъ- 
таме, като се позавърте кжде механата, попийна 
си и малко винце, и пр. По тоя начинъ Чокичи 
похарчи петьт-Ь монети, като купуваше разни н-^ща 
по улицит-Ь и ги ядеше или пиеше на самото м-Ь- 
сто... Следъ туй, той си тръгна лениво за дома, 
като си бъбреше:

— Че това доволно ли е? Господарката не 
ми даде достатъчно левчета да си купя поне още 
малко халвица и стафидки!

Когато пристигна у дома, не мислите ли че

господарьтъ и господарката му го посрещнаха 
доста горещо!

— Кжде се дЪвашъ, бре! Донесе ли н-Ьщата 
за които те пратихме? На т̂ Ьзи въпроси Чокичи 
-отговори разс-Ьяно:

— Лзъ ли ? Азъ не съмъ донесълъ нищо.
— Хубава работа! Я какво направи съ па- 

рит-Ь, що ти дадохме?
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— Л, 'парит-ь ли? каза той. Ете, азъ ги по- 
харчихъ на чаршията за сладкиши, но хичъ не ми 
стигнаха...

Господарит-Ь се слисаха. Спогледаха се и не 
знаеха какво да му говорятъ. Най-после т^ из
викаха:

Я бре ти какво думашъ? Петьт-Ь монети
— не разбирашъ ли? Ние така ли ти казахме да 
ги харчишъ? Ти нали щеше да купишъ свеще- 
нит-Ь и потр-Ьбни за олтаря н-Ьща! А вм-Ьсто да 
купишъ туй що ни тр-Ьбва, ти си ги похарчилъ дз 
се тъпчешъ съ симиди и сладкиши, и отгоре 
имашъ нахалностьта да казвашъ, че не ти стиг
нали ! Ти тр-Ьбва да си безподобенъ балама, не- 
в-Ьроятенъ будала!

Така т-Ь продължиха да се ядосватъ и да му 
се каратъ. Но глупость съ караница ц-Ьри ли се? 
Балами съ възмущение и упреци поправими ли сж?

— Я-а, каза Чокичи, съ голЪма почуда; вие 
моркови и гжби ли искате? Яко това искате, азъ 
туку сега бЪхъ на чаршията и защо ми не казахте 
това ? Язъ щ-Ьхъ да ги купя...

Възможно ли е да се намЪри по-нетърпимъ 
глупецъ? Въ ц-Ьлия св-Ьтъ не би имало господарь, 
който да търпи такъвъ човЪкъ за петь минути. 
Най-сетне нямаше какво друго да се прави освенъ 
съ две-три плесници да се изгони вънъ на улицата.

*
Но този разказъ съвсемъ не е за см^Ьхъ. Той 

е парабола (притча), и може да се използува по 
думитЪ на Конфуция, който каза: „Яко азъ забе^

лежа н-Ькжде глупость, това ме кара да пров-Ьря 
себе си“. Тъй, и вие и азъ, тр-Ьбва добре да об- 
мислимъ, да не би и ние да сме отъ тайфата на 
Чокичи, баламата.

На първо м̂ Ьсто, при раждането си ние сме 
получили отъ нашия Господарь тЪзи чудесни т^Ьла, 
и заедно съ т-Ьхъ петьт-Ь части (с^Ьтива). Намъ ни 
сж дадени петьтЪ чувства, — много по-високоценни 
отъ петь монети, — петьт% способности: за зрение, 
слухъ, обоняние, вкусъ и осезание. Въ нашит^Ь 
души, тъй сжщо, получихме при рождението си 
петьт-Ь добродетели: любовь, справедливость, веж- 
ливость, мждрость и истина. Я сжщинското зна
чение на всичко това е просто ето какво:

— Небето иска да купимъ съ т-Ьхъ каквото 
ние наричаме Петьт-Ь обноски, а именно; покер- 
ность на родителите, лоялность къмъ господаритЪ, 
съгласие между съпрузи, сговоръ между братя и 
взаимна в%рность въ общуванието си съ други, съ 
всички хора.

Я ние какво правимъ? Ние, като съвсемъ 
забравяме сжществената работа на Петьт-Ь правила') 
или учения, денонощно прекарваме времето си съ 
покупки, съ пиене и ядене н-Ьща по улицит-Ь, като 
си бърборимъ: „Язъ искамъ това, искамъ онова. 
Това ли ?—то не струва; онова—то не ми стига!“ 

Я туй, моля ви се, не е ли Чокичи, баламата? 
Чокичи ц%лъ ц-Ьленичъкъ!

')  Петьт^ правила или обноски се см^татъ въ 
учението на Конфуция основни.
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РЯЗЛИКЯ

Въ пжтуването си изъ разни царства презъ 
живота, когато минавахъ единъ день презъ града 
Вежлтость, известната столица на Алтрурая}) 
азъ присжтствахъ лично на следната паметна 
случка. Вид-Ьхъ въ една многолюдна улица двама 
мжже случайно, но силно, да се сблъскатъ единъ 
срещу другия.

— Прося вашето извинение, приятелю, на 
бързо и вежливо каза първия отъ тЪхъ.

— Лзъ прося вашето. Можеби б-Ьше моя 
вина, отговори по-силно контузениятъ, обезору- 
женъ и смегченъ отъ учтивостьта и състрада
нието на другия.

УчтивитЪ и искрени съжаления паднаха като 
мехлемъ на контузенит^Ь м^Ьста.

Кой бЪ виновенъ за ^нещастната случка? 
Можеби единия, можеби другия, можеби и два
мата; па може и никой. Така мисл%ха двамата 
т-Ьзи хора и се разд-Ьлиха съ удраскани кожи, 
наистина; но безъ оскърбителни спомени. Ей, 
менъ ми се стори, че всЬки отъ т-Ьхъ забележи 
благосклонно другия, като желанъ и даже в^роя- 
тенъ бждещъ’ приятель.

* * *
Другъ пжть, като минавахъ презъ Грубия- 

ново, единъ моголюденъ градъ въ Варварско,

') Н-Ькои географи пишатъ името на това далечно 
царство Културия.

случи се да видя друга сжщо такава случка, ала 
съ тъкмо противни на горнит^Ь последици. Като 
двамата мжже се сблъскаха...

— Сл^Ьпъ ли си, дяволъ да те земе? Ти па- 
лячо, ти идиотъ! ядосано изкр-Ьска първия, оче
видно м'Ьстенъ гражданинъ.



— Л ТИ- кйоравъ ли си, пъклено чудовище> 
Ти шапшала, — грубакъ, зв-^ръ, т и .. .! !  отвърна 
другия, «увствувайки ' болезнено нанесената му 
обида, прибавена на повредата отъ удара. Съ̂  
тия думи той се нахвърли ярюстао връзъ първия, 
като последва дуг^ги:^, си съ е^ргични физически 
аргументи.

Битката трая само н околко минути, ала кога- 
бъз^а 'р^дълени.лтъ изд^ечилитъ се между тъхъ- 
хора, азъ забележихъ, че, като последица отъ 
яростното сражение, единъ отъ т^хъ имаше счу
пена ржка; а-..другия,- кърваво ■ око. Други хора. 
не имъ позволиха вече да се биятъ; но азъ чухъ 
вс^ки отъ тъхъ заканително да се кълне въ. 
името на"-Мойсе», че когато го срещне идний 
пжть другия ще оплаква онова, което той е из- 
губилъ въ тази свирепа битка.

Грубашкитъ и незаслужени обиди се приба
виха- като пиперъ по болезненитъ имъ рани. И 
всъки отиде у дома си да мисли и да се готви. 

^  отмъщение.

Чети, четецо мой, и ми кажи:
На що се разликата тукъ дължи?
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; . П?^ДУПРЕДЛ,>ЗЛ .МЛАДЕЖИ 
Весела една мушица.

Нейде си изъ нощний мракъ,. 
Щомъ. съгледа на .свъвдьта ми 

Св-Ьтлий и игривий зракъ,.

Устреми се с ъ . пъсенчица-,
Къмъ запалената свзщь 

И се хвърли съ дързость луда 
Право 'въ пламъка трептвщъГ

Следъ туй, капна, полумъртва 
■ Тръхпна- се съ глава надолъ:' 
И въ праха се запремъта,

Безъ крила, въ ужасна боль.

На, казахъ си, като гледахъ 
• Тозъ  цечаленъ резултатъ:

Н^ тамъ стига' и младежътъ
Що стреми се къмъ развратъГ



символични РНЗКЯЗИ

ЛВТОРИТЕТЪ ЗЯ ИСТИНЯТЛ!

Има духовита приказка за известния турски 
свещеникъ, Настрадинъ Ходжа. Съседъ н-Ькой си 
му казва:

— Ходжа, баба; дай ми твоето магаренце 
днеска, че ми тр-^бва за една малка работа.

Настрадинъ бЪ патилъ отъ подобни заеми, 
поради което обстоятелство туй искане му бЪше 
досадно. И за да изб-Ьгне неприятностьта да от
казва пр^ко на мазнещия се съседъ, той каза:

— Н-Ьма го у дома, достумъ. Зема го другъ 
съседъ, за да иде на кирия. И н-Ьма да си дойде 
за дълго време. Тъкмо като съседа казалъ 
„язъкъ“, и се обърналъ да си отиде, магарето 
издателски изревало изъ обора си!

— Ище! възкликналъ весело съседа. Ето, 
добичето си е у васъ.

— Какъ дръзнувашъ да ме обиждашъ! из- 
кр^Ьскалъ приструвно сърдитъ Настрадинъ Ходжа. 
Значи, ти по-скоро в-Ьрвашъ лакърдията на едно 
магаре, нежели моята дума. Това показва, че ти 
не зачиташъ нито моето качество като чов^Ькъ, 
нито моето достойнство като свещено лице. И 
на моята дълга бЬла брада не правишъ никакъвъ 
икрамъ. Махай се отъ предъ очит-Ь ми!

И го изпъдилъ.

Четецо, какво би тр-Ьбвало чов-Ькъ да. 
в-^рва:

Лвторитетнит-Ь, макаръ „свети“ слова.
Или своитЪ прозаични с^Ьтива?



символични РПЗКНЗИ

ЗЛ ЛИПСВПЩИЯ СЯМЯРЯНИНЪ
(По случай една частна десетгодишнина)

— Лзъ МИСЛЯ ти си още младъ,
Попита ме единъ познатъ:
Защо ти поб̂ Ьл-Ь внезапно тъй косата, 
Защо те ослани ср-Ьдъ л-Ьтото сланата?

Разчувстванъ, азъ му обяснихъ 
Съ едно иносказание: 

Казахъ му тази притча стара, 
Въ поправено издание.

Пж.тувахъ азъ  крилатъ съ надежди —
Като пжтувахъ съ п-Ьсни и хваления 
Въ живота висшъ и тихъ на мойта Палестиня, 
Застигнатъ б-Ьхъ, между Салимъ и Ерихонъ, 
Отъ пладнешки разбойници, маскирани 
Подъ було на усмихнати приятели.
Които ме щастливо разположиха
Съ обноски нЪжни, думи благи и благочестиви.

Съ обноски н-Ьжни, думи благи —
Ний п'Ьхме дружно сладкит-Ь сионски п-Ьсни 
До върло-т-Ьсната клисура Опитъ-въ-правота, 
Дето т-Ь ме нечаяно раниха и обраха:
Прободоха сърцето ми съ отровний мечъ Изм^Ьна, 
Обраха ми душата отъ надежда, миръ и в-Ьра, 
Отъ силата и сладостьта на в-Ьрата въ чов-Ька,
И ме оставиха простр-Ьнъ, въ несв^Ьсть и

полумъртавъ.

ПрострЪнъ, въ несвЪсть и полумъртавъ
Така като лежехъ и стенехъ осамотенъ,
Минаха и заминаха край менъ, какви-ли-не. 
Черковници безъ брой: левити и свещеници, 
„Мисионери“, „пастори“ и „пропов^Ьдници“, 
„Учители“, „отци“, „евангелски“ и „правоверни“, 
„Преродени“, „избрани“, „братя“, разни „исти“ ; — 
Но самарянинъ, — ни единъ!.. .

Но самарянинъ ни единъ —
И тъй, ни живъ, ни мъртавъ, въ полусв-Ьсть,
Азъ тамъ—охъ—тамъ прострЪнъ съмъ и до днесъ I

Самоковъ и Красносело, при София,
Мала Богородица, 8 (н. с. 21) IX, 1904-1914.
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БИТИЯТЪ воинъ
Н-Ькой си Фелдфебелъ, който бълнуваше само 

за оргии и гуляи, повика при себе единъ Вой- 
никъ, за когото б-Ь слушалъ че билъ много „до-̂  
бъръ“ войникъ, и го попита:

— Войникъ, ти обичашъ ли ме?
— Тъй в-Ьрно, г. Фелдфебелъ, отговори. 

Войника.
— Тогазъ докажи че ме обичашъ и изпълни 

дълга си къмъ мене още тая нощь.
— Слушамъ, г, Фелдфебелъ! отговори Вой- 

никътъ и отиде въ палатката си да мисли: Каква 
ли ще е тая длъжность къмъ своя Фелдфебелъ.

— Язъ съмъ войникъ, рече си той, и моятъ 
върховенъ дългъ е да браня Отечеството, — не 
помня ли азъ думата на Генерала ? Види се, че г. 
Фелдфебелъ е узналъ че врагъ застрашава нашит-Ь 
позиции и дебне за нощна атака. Тамъ наблиза 
немощни жени и невинни деца отъ насъ чакатъ 
закрила. Лзъ още тая вечерь ще грабна, оржжие 
и ц^ла нощь ще бдя на стража срещу Врага. Та 
какво ако има рискъ? Войникътъ за това е Вой
никъ,

Така рече и изпълни той както разбираше 
своя херойски дългъ. Яла на другия день Вой
никътъ биде жестоко битъ отъ Фелдфебеля за 
неподчинение! Защото съ думитЪ: „изпълни дълга 
си къмъ мене още тая нощь“ Фелдфебеля искаше 
Войникътъ да му купи или открадне ядене и пи
ене за гуляй съ неговата държанка.

Я войникътъ наивно разбра и изпълни си 
дълга къмъ Отечеството. И бива затова битъ. 

Това е басня съ поука ясна:
Преданниятъ на дълга си воинъ е В-Ьрниятъ 

Християнинъ. Робътъ на сластит-Ь си фелдфебелъ 
е Свгьта изобщо. И трагичната между т-Ьхъ не
разбория продължава до день днешенъ.
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ЧЕРНЯТЯ кл ю к п
(Моятъ Сънь-парабола)

Черниятъ отъ чернилка не се бои Г

Една нощь неотдавна сънувахъ странно любо- 
питенъ сънь. Сънь като сжща парабола. Сънувахъ 
че пжтувамъ нейде си по пжть възвиващъ се 
покрай едно блато отъ мжтна, черна като отъ 
сажди, вода. До това черно блато стоеше едно 
около 13 годишно циганче и пръскаше съ черната 
вода вс-Ьки миренъ пжтникъ. То се готв-Ьше да 
опръска и мене: но азъ го смъмряхъ и то се от
далечи, оплезено. Но по-долу друго, по-гол-Ьмо, по- 
дрипаво и по-черно циганче почна да ме плиска 
съ лопата въ ржка. Дзъ искахъ да го отпждя, 
както правятъ децата въ игра, като плискамъ по 
него. Лла циганчето, което б^ше много дрипаво и 
ц-Ьло нацапано, не искаше и да знае за моето 
плискане. И за да ми покаже това си настроение, 
то съ см'Ьхъ, навл-Ьзе въ черното блато, до кол-Ьне, 
и почна силно да хвърля черната струя по мене, 
по моит-Ь чисти др%хи. Тогазъ чухъ невидимъ 
хоръ отъ см-Ьхове, за моя см-Ьтка.

Вм-Ьсто да му се скаратъ, хората се на мене 
присмиваха. Азъ се почувствувахъ двойно онеправ- 
данъ, и се оттеглихъ, като си казвахъ.

— Мокъръ се отъ дъждъ не бои; нито 
черенъ отъ чернило. Чистия не може да се за
щити отъ мръсния, особно когато последния е 
окуражаванъ въ мръсната игра отъ подобна нему 
сгань.
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Тукъ азъ се събудихъ. И сутриньта разказахъ 
тоя сънь на жена си, Василка. За моя изненада, тя 
ми отговори:

Лзъ зная това що значи. Вчера ме срещна 
една православна жена и ми каза: „Язъ слушахъ 
снощи сказката на мжжъ ви. Много бихъ обичала 
да 6% тамъ и синъ ми да го чуе. Много хубаво 
говори вашия мжжъ. Но защо вашит^ евангелисти 
говорятъ тъй лошо за него? Казватъ че билъ 
лицем-Ьръ. Говор-Ьлъ, а не правилъ нищо. Рабо- 
тилъ само за себе си, и пр.“ Ето, добави жена ми, 
това е циганина и циганкит-Ь, които отъ засада 
плискатъ чернило по чистит^ ти дрехи.

И Василка б-Ь права. Защото — дали „право- 
славната* лъже, или, сж я наистина лъгали, — е 
скръбно, ала не и чудно. Кой пророкъ, кой Сок- 
ратъ е изб-Ьгналъ ехидния зжбъ на клеветата, на 
черната клюка 1 Христосъ, най-много оклеветения, 
нарича блажени клеветенит-Ь за правда. Тъй, кле- 
ветницит-Ь, безъ да знаятъ, ми правятъ тая честь. 
Но азъ скърбя, че тЪ спъватъ хода на Божията 
въ св-Ьта истина, понеже н-Ькои може да ги по- 
в^рватъ, та н'Ьма да четатъ каквото азъ пиша за 
т-Ьхното отъ пороци и заблуди изц-Ьление.

НЯГЛЕДЕНЪ УРОКЪ

Наскоро сгодени, т-Ь се разхождаха въ гра
дината. Той искаше н^Ьщо да й каже, но се въз
държа отъ деликатность.

— Яхъ, каква изящна лилия! каза годе
ницата.

— Чудесна! — каза годеникътъ. Чакай да ти 
покажа н-Ьщо: азъ ще превържа тази връвчица 
около стебълцето на лилията, каза той, като 
стори каквото казваше.

— Яма защо ? — попита годеницата. Н%ма ли 
да я повредишъ съ това?

— Ще видимъ, рече той.
•

На другия день годенит^ пакъ посетиха ли
лията. Тя б-Ь пов-Ьхнала и клюмнала. Мъзгата не 
могла да възлиза до цв-Ьтето и то б±. посърнало.

— Яхъ, горкото цв1отенце! — каза годе
ницата.

Той не каза нищо.
Но още на сжщия день, щомъ стигна у 

дома си, девойката разхлаби корсета си.’)
Госпожици, дос-Ьщате ли се защо?

За мома непроста.
Тозъ урокъ е доста.

1) Въ началото на 20-ий в%къ женит^, особно мла- 
дит^Ь, нос-Ьха корсети.
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НЕБЛЛГОРЛЗУМНО БЛПГОДЕЯНИЕ 
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деца и , Л “ Г Г ь  Тия

вече
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Щла год„„а сме го о6раб„"вал„ Г™  ™ плодъ. раоотвали съ надежда за

о саоаод„„е ,З л о„е. . .а  ™

Поука
Относно пакостникъ непоправимъ -  ;
К ^ Г .Т '  бележка: ~
Къмто злосторникь зьлъ, непоправимъ, *

Да бждешъ милостивъ е грешка.
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БИТОПРИТЧЯ

Пжтя на живота човъшки е подобенъ на 
кръстосване нощно време, съ лодки обърнати 
къмъ единъ ОсвЪтленъ паркъ, бърза и ши- 
рока. рька, надъ ^соято гръе полярната звезда. За 
да се изл-Ьзе въ освътления паркъ, тъкмо насреща 
отъ точката на тръгването, потребно е  човъкъ 
здраво да държи веслата и да гребе диагонално, 
възвода, срещу течението. Повечето хора, понеже 
не имъ се ще да гребатъ, поради неприятаостьта 
на усилието, отпускатъ веслата и, съ пиршества 
и пъсни, се носятъ отъ речния бързей; — най- 
често да се разбиятъ о скалигЬ, да пропаднатъ 
въ нъкой водопадъ, или да бждатъ изхвърлени 
на мрачно нзкое крайбрежие, пълно съ отровни 
змии и опасни звърове. Само малцина гребци до- 
стигатъ, слъдъ усилни трудове, въ освътления за 
радость и почивка паркъ.

Лодката е тялото; ръката -  животътъ; те- 
чението -  страстатъ; дветЬ весла -  себеотри- 
чането и истината; полярната звезда -  върата въ 
Бога; паркътъ — въчното за душата уб-Ьжище.

АЛЕГОРИИ



ХЛ-ББАРНИЦА 

Съвремена алегория на чов'Ьшката истори»

Отъ всичко видено и чуто по св-Ьта, има ли 
н^що по-странно и по назидателно отъ следното ?

Когато пжтувахъ — знаете, че азъ съмъ 
странствувалъ сума години, — като минавахъ презъ 
страната на Вгоастпйтть (племе добре познато и 
многобройно, — споредъ н^кои изследователи,, 
най-многолюдното въ св-ота) азъ престояхъ единъ 
день въ градеда имъ Саможавка. Тукъ б-Ьхъ. 
свидетель на гледка, която ми отне вс^ка охота, 
да посетя по-гол-кмит-Ь на оная държава гра
дове, като' гр. Самоазъ, главенъ центъръ на̂  
пищна търговия, или столицата му гр. ПървоазЪу 
дето властвуваше въ ония дни Н. В. Егосъ I, 
който се слави и до день днешенъ съ своето- 
исторично изречение:

— Предпочитамъ да бжда първи въ Тартора^, 
нежели втори въ ЕлисеискигЬ чертози.

Това се съгласява добре съ духа на него
вия народъ. Споредъ свещенигЬ традиции на: 
племето Егоисти: чов-Ькъ тр-Ьбва всякога и въ. 
всичко да стои пръвъ.
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Но да се повърнемъ на своя разказъ. 
Лзъ б^хъ пристигналъ въ Саможив»гя

Б-Ьше рано: около 5 минути пп у .. о 
хлата Безпоредица (голяма мяуп ’
на улищта Г Т

По-точно казано: «  ф ур^га „  „

Щ ом. ,ро„„. .а  се о „ о ;„ , Г ч ™ " Т „

Е . ™  „ зс„,™

о . р а з . „ а . г : : г ; - ~  

л р о з - ” 
Тъй щого следъ малко мжчно се отличавашеТой

какво вика и що иска. Само нар-Ьдко се дочуваха, 
като надъ бурно море, по-гърлестит-Ь гласове на 
Слгьпчо Глупаковъ, Крадльо Пороковъ и Поривъ Се- 
бачевска, които б%ха водачи и прим-Ьръ на населе
нието. Г-нъ Себичевски, впрочемъ, б-Ьше най-по- 
четниятъ гражданинъ въ Саможивка и водитель 
на главната, първоазската партия. По примера на
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първенци^, всички сто души викаха и всички „а-
пъваха къ„ъ дупката. Но хлМ ъ никой „езем а,
а мнозина в„*сто това получиха блъсканици „ 
удари, волни и неволни.

„полицейски“ съ  
извадени сабли. Лзъ съмъ човЪкъ на мира, та не 
обичамъ голи шашки. Но ще се изповЪдамъ че 
тоя пжть сезарадвахъ. като вид-Ьхъ тия некрасиви 
оръжия. Впреявидъ пачалната предъ „а с . сцГа 

сиТаихъ; ^ глави, азъ

— Макаръ и да ни се отнеме свободата, поне 
ще имаме редь, здрави тЪла, па и хл^бь. Но стра- 
билм Г  Узнахъ имената, че
-  н е Т  и Грубчо Невежоаь

не почнаха да сЪкатъ народа, както азъ сехемъ 
боехъ, хемъ желаехъ, че ще сторятъ. Т-Ь само се 
пъчеха, заканваха, сецаха, бутаха, караха -  значи •ГоГяТлГ̂  ̂--Рашния шумь̂иобща вави:
и отидоха да докладватъ на
Началството че на такъвъ щурь и неразбрань на 
родъ нищо не помага. Р ъ на

Тъй, трагичната суматоха продължи съ уве- 
личаващъ се шумъ, сбивания и трагизъмъ Гъ

п"=оГ:П:— ; о ~
^™с-^а^-тр-и-

НЛЕГОРИИ

хулятъ царя, а други министрите (макаръ че за 
чужденецъ като мене не б-Ьше явно въ какво т'Ь 
б^ха виновни за това що наблюдавахъ). И вср-Ьдъ 
глъчъ, ллачъ, клетви, псувни, всЪки н^Ьщо викомъ 
искаше и вс-Ьки се натискаше къмъ дупката. Яла 
никой живъ не можеше да я достигне.

Никой още не получи хл'Ьбъ. Л то б-Ь вече 
12 ч. Никой още не получи хл-Ьбъ. А всички б-Ьха 
гладни, И при това хл^бътъ толкозъ близко ! Какъ 
чов-Ькъ да се не ядосва и какъ да не се бута!

По това време пристигна единъ м-Ьстенъ при- 
ставъ, г. Любимко Партизаповъ, който заяви на 
народа, че работата стигнала до Царя и Негово 
Величество е телеграфиралъ за хора, които ще 
дойдатъ да уредятъ тази работа. На това, всички 
още живи като въ хоръ извикаха:

— Лзъ не ти искамъ нито царь, ни уредба. 
Лзъ искамъ хл-Ьбъ, хл-Ьбъ! Л г. Поривъ Себичев- 
ски добави:

— Лко е царь, нека ми помогне да приида 
пръвъ до хл-Ьба, та тогазъ да му кажа че е царь. 
Неговитй саталити, г-да СтЬпчо Глупаковъ и Кра- 
дльо Пороковъ се усмихнаха удобрително, като 
забутаха и завикаха съ новъ притокъ на сили.

И сцената ставаше се по-грозна, по-печална 
и по-безисходна,

Б^ше вече икиндия, Гладътъ се усилваше. 
Силит-Ь премалЪваха. Но, поради непрестанния 
напоръ задъ него, никой не можеше да бръкне 
въ дупката или, ако бръкне да извади ржката си.



Съвсемъ изненадно пристигна единъ аеро- 
планъ, отъ който сл^Ьзнаха двама чужденци, въо- 
ржжени съ никакви си електрически снаряди. Кои 
б̂ Ьха тия небесни гости, тъй да ги наречемъ? Никой 
егоистъ не ги познаваше. После се научихме че чуж- 
денцит^; б-Ьха приставит-Ь г-да Ясно Разумовъ и 
Чисто Съвгъ€товъ, телеграфно повикани, по цар
ска запов^дь, отъ близкото царство Любомждри.е.

Съ неизразима скръбь т-Ь вид-Ьха сцената 
предъ себе си: Най-първитЪ 12 души б-Ьха вече 
издъхнали и подъ краката на другит-Ь. Следнит^Ь 
десетина души бер^Ьха душа, а останалит^Ь 78 души 
пъхт^Ьха съ се по-слаби сили, крещ^Ьха, скверно- 
слов-Ьха и бутаха споредъ традициит-Ь на своето 
племе, силейки се вс^Ьки да бжде пръвъ.

Двамата пристави, безъ глъчъ и приказки, 
моментално пристжпиха къмъ работа. Първо, т̂ Ь 
арестуваха подстр-Ькателит-Ь г-да Пороковъ, Глу- 
паковъ и Себичевски. Второ, чрезъ едно електри
ческо сътресение, тЪ безвредно сплашиха и смъл- 
чаха цЪлата тълпа. Трето, приставътъ Разумовъ 
се изправи та имъ държа следната на простъ и 
ясенъ езикъ речь:

— Г-да Саможивци, ако искате хл^Ьбъ и жи- 
вотъ; ако искате да сте хора, а не зв-Ьрове: ако 
искате да не се взаимно изтезавате и убивате, по
корявайте се на мене и на другаря ми.

— Искаме, искаме! — провикна се г. Акълъ 
Патиловъ, като съ две ржце държеше строше- 
нит-Ь си кости. Г-нъ Разумовъ продължи:
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— Слушайте! Вий сте гладни. Вий искате 
хлЪбъ. Но чов-Ькъ не жив-Ье самосъ хл-Ьбъ. И за да 
получи хлЪбъ, необходимо е да зачита н%що друго 
първо — редъ! Защ о? Чуйте! Невъзможно е 100 
ржце да вл-Ьзатъ въ една дупка гол-Ьма колкото 
за една ржка. Невъзможно е 100 души да стоятъ 
предъ сжщата дупка едновремено на еднакво раз
стояние. Вс^Ьки не може да бжде пръвъ, нито всЪки 
последенъ. Невъзможно е чов-Ькъ да насили при
родата. Природата на нгьщата изисква и налага 
редъ. Яко не ме слушате и не се покорите да 
спазвате редъ, хл-Ьбъ н%ма да вземете, а само ще
страдате и ще прич! 1вате страдания.

— Какъвъ да бжде реда, тогазъ? Кой да 
бжде пръвъ; кой 50-й и кой последенъ ? запита
г. Страданъ Поуковъ.

— Това ще ви каже моятъ уважаемъ дру- 
гарь г. Съв1Ьстовъ, отговори ораторътъ.

Тогазъ г. Чисто СъвЪстовъ рече:
— Слушайте 1 Редъ ще пазите по заслуга, не 

по желание: по-право, не по сила. Който е спалъ 
повечко, да земе по-късно. Който е подранилъ — 
по-рано. Хайде, наредете се на верига, единъ по 
другъ, тъкмо както сте пристигнали отзарана тукъ, 
на фурната.

И стана небивалото между саможивци. Като 
подбудителит-Ь б^ха арестувани и другит-Ь вразу
мени отъ гладъ и страхъ, 78 души останали живи 
и още на кракъ се наредиха на верига (опашка)



55 метра дълга. И строго по редъ си земаха кой 
колкото иска хлЪбъ; защото въ фурната имаше 
достатъчно за всички. Една малка случка къмъ 
края не е безъ интересъ, Г-нъ Акълъ Патиловъ, 
макаръ и съ счупени кости, се поободри. Следъ 
като си зема хл-Ьбеца, той пристжпи та ц-Ьлува 
ржка на двамата пристави и каза:

— Да сте ми живи! Да е благословенъ и Онзи, 
дето ви допрати! Лзъ отсега, доде съмъ живъ, 
винаги ще слушамъ вашит-Ь скжпи съвети. На 
това г. Ясно Разумовъ му отвеща:

— Това е хубаво. Но още по-хубаво би 
било, ако всички правЪха сжщо. Защото само то- 
газъ ще има пъленъ редъ и здрави гости. Яко 
ли само десетина отъ 100-гЬ господа Егоисти ни 
слушате, а другит-Ь не; пакъ ще има и гладъ, и 
дандания, и страдания, и сгазени нещастници; — 
както става днесъ, напримЪръ, въ Сргьдецкото 
царство.

Тоя св-Ьтъ, господа, е фурна, въ която има 
хл-Ьбъ за всички. Ала добиването на хл-Ьба бива 
лесно или трудно, приятно или болезнено, обилно 
или оскудно, точно съразм-Ьрно съ числото на ония, 
които слушатъ и прилагатъ — или не — на- 
шит^ съвети.
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ИЗБОРЪТЪ НЯ ХЕРКУЛЕСЛ
(Сократова беседа)

Веднажъ Сократъ срещналъ на площада единъ 
младъ богаташъ на име Яристонъ. Той не билъ 
нЪкой глупавъ и лошъ чов^къ, но жив-Ьелъ, както 
и всичкитЪ богати гърци; безъ да работи нЪщо 
и само удоволствия търсилъ,

— Здравей, Яристоне, — рекълъ Сократъ, — 
защо отдавна не съмъ те виждалъ? Нав-Ьрно ти 
си заетъ съ н-Ькакза важна работа, та не ти остава 
време да идвашъ кжде насъ.

— Не, отвърналъ Яристонъ; азъ съ нищо не 
съмъ занятъ. Па и защо ли да работя ? Н-Ьма и 
защо! Мене и така ми е добре. Язъ не съмъ 
н-Ькой беднякъ. Заможенъ съмъ, слава Богу, та 
затова, каква нужда имамъ да работя? Друго 
щеше да е, разбира се, ако ме изберяха за начал- 
никъ или за управитель. Тогава, вижъ, за честь 
бихъ приелъ. Но и то е главоболие. Поеме ли 
чов-Ькъ длъжностьта, ще не-ще трЪбва да отива, 
да слуша, да говори, или да пише. Я всичко това 
е лишна досада. Защо да се трудя? Язъ имамъ 
пари, имамъ роби, и каквото да пожелая, мога да 
го имамъ. Жив-Ья си весело и безгрижно, че друго 
какво ми тр-Ьбва ?

— Наистина, ти н-Ьмашъ нужди, казалъ Сок
ратъ ; но дали ще да е хубаво да прекарашъ така, 
безъ работа, ц-Ьлия си животъ?
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ближили къмъ Херкулеса, натруфената избързала 
напредъ и първа му заговорила:

— Зная, рекла тя, че ти размишлявашъ за 
живота: какъвъ животъ да си изберешъ и по кой 
пжть да тръгнешъ. И, ето, азъ дойдохъ да ти 
обясня това и да те поведа изъ моя пжть, който а 
най-добриятъ. Яко дойдешъ следъ мене, животътъ 
ти ще бжде лекъ и веселъ. Ти нЪма да се тру- 
дишъ, нито да се грижишъ, нито пъкъ за н^що 
да тжжишъ. Изъ моя пжть нЪма никаква скръбь, 
веселието въ него никога не се прекращава: отъ 
едно веселие ти ще минавашъ въ друго, и всич
ката ти грижа ще се състои само въ избиране 
на об-Ьди, на напитки, постели и веселия. Всич- 
киятъ ти трудъ ще е само да посочвашъ това, 
което си намислилъ и всичко, каквото пожелаешъ, 
други ще го вършатъ, а ти ще му се наслаж- 
давашъ.

Харесало се на Херкулеса каквото му обеща
вала разкошната жена и, за да я запомни, той я 
попиталъ, какъ се нарича.

-  Сжщинското ми име, казала тя, е Щастие ; 
но моитЪ ненавистници отъ злоба ме наричатъ Раз- 
кошъ, — само за да ме дразнятъ. Но името ми е 
Щастие.

Скромно облечената жена стояла тихо, докато 
натруфената говорила, а следъ това тя заговорила, 
ето какъ:

Преди всичко ще си кажа името: нари
чатъ ме Правда, и друго име н-Ьмамъ. Язъ н^Ьма

НЛЕГОРИИ

д ,  те З»лъгв=м-Ь
“ „ е  ти кажа направо «  “  ^ Г т о г а а а
„ „ е т о , „ и - „а-щ авидиш ъ, ч е с а м о с ъ  м енещ а н

Г Д 1 ; : Т о 5 р а ’5 Г ™ е .  за «а имаме „о-

6ИТ.К., Д Г ^ и и Г п р а в и м . '  „0бр«

тински щастливъ,
ощ е тя „едовършила. натруфената изкочила 

напредъ и поела:
-  Видишъ ли, Херкулесе, по

веселие безкрай.
_  Прочее, хайде следъ мене, казала.разкош- 

ната и безочливо се опитала да повлече Херкулеса

за Скромната Правда загово-
р „ „ а [ 'п о ч а к а Х -  рекла т , , - ™  „уобещ аваш .
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сладко ядене и пиене безъ труДъ и казвашъ. че

2>ке нито да яде, нито да пие сладко; защото 
ще яде и пие ненавреме. Не тогава, когато му се

Гнай4жп^ит"Г"^‘ най-р^дкит^ об^ди
^  с 1 п  небиватъ вкусни. Обещавашъ

У сладко спане, ала и да спи той не може. Може 
да лежи на меки перушинени легла, на пухови 
възглавници: но „ на сънь н, го хваща ГсГдко 3™
кмвашъ „ Г " " ““  кактоказвашъ н^ма трудъ, нито има отъ какво да от-
на°вТмъ «илость. както поз-
навамъ и всички ония нещастни жертви, които ти 
си озлочестила, като си ги съблазнила съ думи за 
празния и, божемъ, приятенъ животъ. Малко ли 
сж оплакващите се днесъ отъ тебе. че съ тебе 
сж погубили и сили и младость! И не затова ли 
тепрезиратъ и гонятъ всичкит^ мждри чест™ 
люде, като те наричатъ Разкошъ и Развратъ? Я

т ^ "  коиТ’’ еДн°го. ВсичкиТ-Ьзи, които още отъ млади сж тръгвали слел-к 
мене, всички сж укрепвали тЪломъ и духомъ • и 
всички сж намирали съ мене много повече 'ра-

Г почит°а7Г"Г ° °бичатъи почитатъ, т-Ь съ радость си спомнятъ прекарания
въ трудъ и добродетели животъ, и съсъ спокой
ствие очакватъ смъртьта. Противъ тебе роптаятъ 
всички твои жертви, а „ене още никой "е ме ^  
упрекналь въ измама. Напротив., всички „ е  по!

читатъ и ме наричатъ съ едничкото почтено име
— Правда. На свършване тя казала:

— Ето, къмъ какъвъ животъ те азъ подка- 
нямъ, Херкулесе!

Херкулесъ вече не се колебалъ и решително 
тръгналъ следъ Правдата.

Тръгналъ и до края на живота си вървЪлъ 
по нейнит-Ь упжтвания: грижилъ се и работилъ 
по-малко за себе си, а повече за хората, та уго- 
дилъ и на т%хъ и на боговет-Ь; па, и самъ той е 
билъ щастливъ, както и заслужено станалъ про- 
славенъ.

Свършилъ Сократъ и казалъ на Пристона:
— Помисли и ти сега, Яристоне, по кой пжть 
тр-Ьбва да тръгнешъ: съ Правдата и труда ли, или 
съ Разкоша и безд-Ьлието. Решавай докато е време, 
та да не се разкайвашъ на старини за глупостьта 
си, че си жив-Ьлъ на халость, и че ще умрешъ 
безъ да си угодилъ, нито на себе си, нито на хо
рата, нито пъкъ на Бога.
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Елизабетъ Кардозо

ДЕ Е ЩАСТИЕТО

Дълго, дълго време азъ гонихъ една пре
лестна хубавица, която ми избягваше като неуло
вима с-Ьнка. Я когато я вече настигнахъ, съ ра
стящо удивление за чудно хубавото й лице, пле
нителната й усмивка озари погледа ми. Съ тре- 
петъ уловихъ готовата й ржка и, като я н-Ьжно 
попритеглихъ къмъ себе, пошепнахъ:

— Лхъ, коя си ти?
Л тя отговори:
— Менъ хората наричатъ Наслада или Удо

волствие, но за тебъ азъ нося друго име.
Язъ попитахъ:
— Сладчайша, нЪма ли да ми откриешъ дру

гото си име, онова което ти носишъ за мене само?
Л тя отговори:
— За тебе моето име е Гртьхъ.
Лзъ впихъ копнеженъ погледъ въ сяйнит-Ь й 

очи, обаче, въпр-Ьки чувствата си. оттеглихъ ржка 
и се отдалечихъ по пжтя си.

* *
Скоро подиръ това менъ се м-Ьрна друга н-Ь- 

каква форма, съ пленителенъ станъ и образъ. 
Много време я гонихъ и когато я настигнахъ, ви- 
д-Ьхъ че лицето й б^ чудесно хубаво.

Попитахъ я:
— Коя си ти?
Л тя отговори.

— Менъ хората наричатъ Любовь, но за тебе 
азъ нося друго име. Отъ хиляда души само единъ 
се запознава съ мене; прочее, пази ме здраво, ти 
избранниче, като помнишъ, че презъ ц-Ьлъ животъ 
азъ спохождамъ човека само веднажъ.

Лзъ престояхъ съ Любовь доста дни, преди 
да посм-Ья да й задамъ въпроса, който ме терзаеше. 
Но най-сетне попитахъ:

— Сладчайша Чародейко, какво ли ще е 
името ти, онова което ти носишъ за мене само?

Тогазъ, като ме стрелна съ погледа си, Лю
бовь отвеща:

— За тебе, — азъ съмъ Гргьхъ.
Мжчно, много мжчно можехъ да снема погледъ. 

отъ нея; едва-едва надвихъ чувствата си ; оттеглихъ 
ржката си отъ нейната, и се отдалечихъ по пжтя си.

Следъ това случи ми се следното: презъ 
единъ буренъ, мраченъ и несносенъ день, като 
б-Ьхъ въ ужасна една м-Ьстность, мина край мене 
друга н-Ькаква си с-Ьнка. Тя не само не поб-Ьгна, 
но като я повикахъ, сама се доближи до мене. 
Стори ми се, че на лицето й личеше покой и 
ср-Ьдъ мрачната студена мъгла, която обвиваше 
ц-Ьлия св-Ьтъ, лицето й б^ токуречи красиво.

— Ти коя си? запитахъ азъ.
А тя отговори:
— Менъ хората ме наричатъ Смърть; но за 

тебе, па и за всички които ме призоваватъ, азъ, 
нося друго име.
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Лзъ казахъ;

само, азъ ще найда миръ. 

друго МИ остава освенъ Смърть? 
но нея и щ^хъ да я прегърна,

п о п и т а х " " " "  ^ и
Я тя отговори:

«тьГмое̂оГе' - -Р'
* * *

^ака пропжтувахъ доста време, докато 
^ и н ь  день н^кой или нЪкоя си „е издебна изот^ 
задъ и ме дръпна за дрехата.

Язъ извикахъ:
— Коя си ти и какво искашъ отъ мене ? И 

ти си, можеби, отъ породата на Гр^Ьхъ!

«ене с ^ к а Т ° ^ ^ ® ” ® изправена предъ
н Г в ъ  I  "«"'""«"ТНО и дори сурово лице;
но въ чертите му личеше онази здравна девствена

Г у б о ^ Т ™  н е о т с т * ™ „ .
И тя ми каза;

а ~  наричатъ Работа или
а други ме благославятъ съ друго име- но 
се  отнасямъ съ еднакво благоволие към^ всекиго
•янно сГр°Г зажив^хъ и жив^я поето-
янно съ Работа; но не съмъ я запитвалъ за ето-

льовно си я наричамъ Творческа Радость.
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ПРЕДВИДЪ ИДНИТЪ ИЗБОРИ
(Думата на Оракула)

Предвидъ идните общински избори, съ неиз- 
б-Ьжния въпросъ „За кого да гласуваме ?“ чов-Ькъ 
неволно и безъ полза си спомня следната класи
ческа парабола.

Едно провинило се въ непослушание чергар- 
ско поселище било осждено отъ боговет^ на в-Ьчно 
^ранствуване, да пл^тува презъ ц^лия си животъ. 
Жителите на това поселище съвокупно владеели 
единъ Явтомобилъ, натоваренъ съ общия имъ Ба- 
гажъ и Скъпоценности. Но си н-Ьмали Шофьоръ.

Пжтя имъ билъ дълъгъ, безспиренъ, за го- 
дини. Предстояло имъ да минаватъ много земи и 
безброй р-Ьки, по всевъзможни пжтища. Презъ 
поля и планини, презъ мочурливи пжтища и без
водни; по равни друмища и стръмни междуселски 
сипеи; деня и нощя, лЪто и зима; н-Ькжде презъ 
селища мирни, а по-често поср^дъ положени примки 
бойни^^^”*̂ хитреци, или засади отъ свирепи раз-

Лла имъ липсвалъ Шофьоръ. Кого да избе- 
ратъ -  кого? Запитали за това Оракула, който 
далъ следния отговоръ:

-  Нито братъ, нито сватъ, а човЪкъ, вла- 
Д^ещъ знанието на предстоящия пжть и какъ да

кара и какъ да направлява Явтомобилъ. И не само 
какъ се кара и спира ; но и какъ да се грижи за 
него; какъ се той храни и пои. Той тр-Ьбва да 
бжде чов-Ькъ, който познава ц-Ьлата машина и ма
шинария; вс-Ька клапа и клупа, вс-Ьки ставъ и 
бурма, вс-Ьки клинъ и клечка. Ето такава е волята 
и повелята на боговет-Ь, рекълъ Оракула.

*
Господа съседи-избиратели! Нашата Об

щинска Власть е нашъ общъ Явтомобилъ, въ 
който сж натоварени нашит-Ь Скъпоценности и 
общи Интереси: хл-Ьба ни, дрехит-Ь ни, покъщни
ната ни, шатрит-Ь ни; ей бъдещето на нашето по
селище и надеждит-Ь на нашит% млади. Като имаме 
предвидъ предстоящите ни пътища, завои и стръм
нини, често пъти ср-Ьдъ стихии, фокусници и раз
бойници : — кого да изберемъ за Шофьоръ и по
мощници, които често ще го зам-Ьстватъ — кого ?

Той тр-Ьбва да бъде нито братъ, нито сватъ; 
нито нашъ, нито вашъ; а най-подходящия, най- 
компетентния по знание на обществена солидар- 
ность и законит-Ь й; по своя трезвенъ характеръ 
и съзнателенъ умъ, и по своята доблестна, непод- 
купима честность. Всички тр-Ьбва да гласуваме за 
него.

Който има уши да слуша, нека чуе, що казва 
Мждростьта на вс-Ьки гласоподаватель.
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СЕГЯТИ КЖДЕ ЖИВЪЕШЪ?
Възможното пита Невъзмож

ното : — ,Кжде жив^Ьешъ ти ?‘
— ,Въ мечтит^Ь на слабохарактер- 
нит^“, билъ отговора. — Рабин- 
дранатъ Тагоръ

Единъ день царствената девица Истина Чиста 
Възможнова срещнала на пазарището Св-Ьтъ пре
тенциозната дама Заблуда }Калка Нецъзможнова 
и я попитала;

— Сега, мадамъ, кжде жив-Ьешъ ти? Запи
таната отговорила:

— Тамъ дето вс-Ькога съмъ си жив^Ьла: вт» 
широката Гостоприемница на семейство Слабо- 
характеръ Утопиеви, с. Безпжтйца, община Без* 
изходность,

— Кои други живЪятъ тамъ?
— Тамъ жив-Ьятъ, току речи, всички. Тамъ 

жив^Ьятъ много знатни дами, като: Младена Не- 
опитнова, Невежица Леноумова, Фантазица ВЪтро- 
гонова, Любица Фантазиева, Гонидба Популярова, 
Сгана Плиткомислева, НевЪра Сатанаилова, и прочее, 
и прочее. Всичкит-Ь ми сестри, посестрими, снахи 
и свати сж тамъ. Всички. Току речи ц^Ьлъ народъ, 
както казахъ. У насъ не е самотно, както по васъ. 
Я ела и ти при насъ! Ти често приказвашъ, слу- 
шамъ, за Общото Щастие. Та именно и ние сме 
за това. Ела да бждемъ заедно. За да жив-Ьещъ

съ насъ, потр^Ьбно е само да си пром-Ьнишъ името. 
Па и сжщото име бива — съ кавички — билъ 
обяснителния отговоръ.

На тая дипломатична вежливость и неочак
вана покана отъ страна на Мадамъ Заблуда, Госпо
жица Истина тихичко и твърдичко отговорила!



— Макаръ и да подозирамъ искреностьта на 
твоята покана, азъ бихъ я приела; ако б^хъ уве
рена, че ще ми отдадете подходящето на царска 
дъщеря м^сто. Освенъ това, азъ имамъ свита 
отъ нед-Ьлими другарки-сътрудници, госпожицит-Ь: 
Мждра Ясновидова, Умна Далногледска, Основа 
Първоправдова, Християнка Христодухова, Еванге- 
лина Благоволиева и Богдана Искренова, които еж 
нетърпими (освенъ съ кавички) за вашигЬ дру
гарки и роднини. Тъй щото, мирно съжителство 
между насъ е невъзможно. Пререканията и сва- 
дигк сж неизб-Ьжни.

Дла все е хубаво да жив-^емъ и работимъ 
задружно. Затова азъ ви поканвамъ да дойдете 
всички у насъ, съ условие да си промените умо
вете и сърцата, и се подредите подъ нашето 
знаме. Тогазъ, по друма Природа, ще се упжтимъ 
всички за Бащиното ми царство. Всеобщо щастие.

Така казала царствената девица. Истина Чиста 
Бъзможнова.

98____________СИМВОЛИЧНИ РНЗКНЗИ __________

К Л К Ъ  СЕ С Л У Ж И

(Заета мисъль, изъ пропов^дь на Д. Н. Ф.)

Чов^къ е  като св%щь:
Той служи салъ доде гори,
Я щомъ престане да гори. 

Той.става непотребна вещь, 
Обременителна дори — 

-Чов^Ькъ е като св-Ьщь.



символични РПЗКПЗИ

Лихай Хънтъ
АБУ БЕНЪ ПДЕМЪ

Една полунощь, Абу Бенъ Ядемъ, —
Аллаха племето му да намножи! — 
Правдолюбивий Ябу Бенъ Лдемъ 
Отъ сладъкъ миренъ сънь катъ се събудилъ^. 
Безъ страхъ макаръ, немалко се почудилъ 
Да види въ стаята си Янгелъ Божи,
Че съ перо св-Ьтло пише въ златна книга.
Безъ смутъ, Абу полекъ глава повдига,
Като че ли намира се въ святъ храмъ,
И пита: „Моля те, що пишешъ тамъ?“

— Имената на тЪзъ що любятъ Бога,
Отвърна Ангела, съ гласъ благъ и тихъ.
— А моето дали е между нихъ?
Абу попиталъ. — Не, не е, чулъ ясно.

— Ехъ, промълвилъ Абу, ехъ, ако не.
Пиши че любя хората, поне.
Това нали ти знаешъ, че е в-Ьрно.
Тогазъ внезапно Ангела отлита,
Като-че-ли за туй да се допита.
На другата нощь св-Ьтлий Гостъ се върна,
И веселъ книгата кога разгърна, —
Ей, чудо — тамъ: отъ любещия Бога св-Ьтъ 
Абу Бенъ Адемъ б-Ь записанъ най-напредъ1
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ЩЯСТИЕ и ДЛЪЖНОСТЬ

Когато б-Ьхъ азъ още младъ, зеленъ,
Залибихъ Щастьето чаровно и разкошно 
И замечтахъ часъ по-скоро да го добия: —
Лхъ, какъ копн^Ьехъ азъ по него денонощно!

И въ захласъ след^Ьхъ стжпкигЬ му бЪгли 
Безпиръ, всжде: деня, нощя, съ години:
Презъ тресища, трънаци и тръпчини,

По стръмни урви, зжбести чукари,
Между незнайни люде и между другари,

Въ салони пищни, най-омайно чудни 
И въ улицит-Ь св-Ьтски многолюдни;

Но Щастьето навс-ккжде ме изпревари: 
Изб-Ьгна и се скри безследно отъ очи ми 
Въ чов-Ьшката тълпа, по пжтища необясними.

Отчаянъ, върнахъ се отъ тазъ гонидба луда 
И въ шеметъ питахъ се, — Защо да бжда?
Безъ радость и сърце, безъ бодрость и безъ сила 
Съ крака натегнали, духъ боленъ и душа унила,— 
Защо, защо да бжда?
И викнахъ съ поплакъ горестенъ къмъ Бога: 

„Язъ спирамъ тука:
Да влача тозъ животъ не искамъ и не мога I 

Защо ми е живота, — мжка Г

Но въ сжщий день, преди да стигна смъртнит-Ь врата, 
Преди да се добера да лапна револвера, 
Срещнахъ азъ пжтьомъ Длъжностьта 

(Както и вс-Ькой день 
Я ср-Ьщахъ, — незачитана отъ менъ;
Защото тя не поразяваше съсъ ласки и труфила 
Както изб-Ьгващата ме сирена моя мила); — 

Тя съ погледъ строгъ, неотразимо властенъ.
Каза ми: „Хей, безд^Ьлнико нещастенъ;
Познавашъ ли ме? Азъ съмъ Длъжностьта, 
Строителка подъ Бога на живота и св-Ьта.
Ела на работа, — на работа у менъ.
Защо да мрешъ за идиотския си бл-Ьнъ 

Като глупцит-Ь, т^Ьзъ човЪшки нули!
Тебъ тр-Ьбва — туй отъ днесъ поне узнай — 
Тебъ тр-Ьбва не любимка за гуляй;

Я господарка, господарка — чу ли!

Отчаянъ вечъ да стигна моята мечта,
Тръгнахъ по Длъжностьта, като си думахъ:

„Стига скитахъ напусто по св^Ьта:
Не е ли по-добре човЪкъ да страда.
Отколкото тъй младъ да слЪзе въ ада ?

Отъ днесъ ще бжда робъ на Длъжностьта!“

И тръгнахъ въ стжпкигЬ на Длъжностьта.
Д тя ме настани на постоянна работа,
Подъ надзора на острогледа В^Ьрка,
(Не зная. Божия или нейна щерка).
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Тъй се простихъ азъ съ блянове младежки 
И зажив-Ьхъ дни делнични и тежки,
Изпълнени съ безславни трудове;
Но и съ покой, цвЪтя и плодове.

Но подиръ туй, случи се тамъ — какъ би незнамъ— 
Въ мене стана превратъ, нечакана пром-Ьна: 
Душата ми, сега спокойна и блажена,
Обикна силно строгата си Господарка,
И не желаехъ по-добра въ живота си другарка 
Въ моит-Ь денонощни, но и плодни трудове, 
Възнаградени съ миръ, цв-Ьтя и плодове.

Обикнахъ Длъжностьта, че в-Ьрно награждава.
Тя плаща повечъ и отъ туй, що обещава.

И н^Ьщо твърде чудно се случи тогава —
И Щастьето почна у насъ да зачестява !! 1

Пиши! • ..  Пиши това въ своята златна книга: 
Блаженство който гони, нивга го не стига.

Желаешъ ли, младежо, дни честити?
Не Щастье, а Дълга, Дълга следи ти!

7 априлъ, 1930,
Красносело, при София
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ВЪ СВЪТЛ ИМА СЯЛЪ ЧЕТРИМЛ
(Лрабска мждрость)

Първий, онзи що не знае,
И не знае че не знае;

Той е глуплщ  ти страни го.

Вторий, онзи що не знае.
Яла знае че не знае;

Той е простай • просв-Ьти го.

Третий, онзи който знае,
Я не знае самъ че знае;

Той е спящаЩ събуди го.

И четвъртий, който знае,
При т)гй знае той, че знае;

Той е мждращ последи го..

IV

РЯЗКЯЗИ



ПРОФЕСОРЪ

.Ела зло, че безъ  тебе по-зло.*"

Дума ставаше, както вс-Ькжде изъ града по 
онова време, за последнитЪ анархистически изстъп
ления въ столицата. Заслужава отбелязване само 
онова, което каза младиятъ адвокатъ Илия Ясеновъ.

— Вие гледате на мене, можеби, каза той 
подсмихнатъ, като на порядъченъ гражданинъ, тъй 
като ме познавате само отъ две години. Лла едва 
ли има шесть години откакъ азъ парадирахъ предъ 
буржоазния св+,тъ съ дълга коса и червена вра
товръзка.

— Интересно! казахъ. Ние те знаемъ като 
чов^Ькъ съ трезвомислещъ умъ и равновесъ раз- 
сждъкъ.

— Помните, продължи Ясеновъ, какъ преди 
н-Ьколко години студентит^Ь освиркаха символа на 
българската власть; какъ между свирки и камши
ци се водеха за н-Ьколко дена улични престрелки; 
какъ грубиятъ бичъ наддел^Ь надъ лудата свирка; 
какъ, впоследствие, университета б±, за месеци 
затворенъ и студентит-Ь пръснати по четирит-Ь. 
в-Ьтрища.
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Н^Ьколко отъ т̂ Ьзи музикословесни анархисти 
— въ чието число влизахъ и азъ — решихме да 
продължимъ борбата съ правителството чрезъ аги
тация по селата. Първата си речь азъ държахъ 
,въ близкото до София село Бояна, въ кръчмар- 
ница „Цр-ьнъ Гяволъ“. Горещиятъ ми позивъ на
мери слабъ отзивъ у студенит-Ь шопи. Повечето 
ме слушаха равнодушно, като мълчаливо ме гле
даха н^какъ си изъ-подъ-око и само двама пияни 
селяни се отзоваха съ открита симпатия, като про
водиха некрасиви изрази по адресъ на „майкя имъ...  
на правителското“.

Отъ Бояна азъ се опжтихъ за село Княжево, 
по полит-Ь на Витоша, пр^кополе. и неочаквано се 
натъкнахъ на зли овчарски кучета, които ми на
помниха омразната буржоазна полиция. Овчарътъ» 
обаче, съ дълга гега и укорни викове, разгони 
кучетата и ме гледаше въпросително, като да 
каже: какво ли търси това чорлаво гражданче та- 
д-Ьва? Сжщо и азъ гледахъ спасителя си. Предъ 
менъ стоеше прехвърлилъ меридиана здравъ се- 
лякъ: съ гол-Ьма рунтава гугла, дълъгъ кожухъ, 
небръснати царвули, шопски опетаци, и кози шал- 
варъ на л̂ Ьвия кракъ.

-  Благодаря, нане. Какъ ти е името, попи- 
тахъ го азъ.

— Мене ме викатъ Петъръ Хитровъ, а н-Ькои 
на подсм-Ьхъ ме викатъ Хитъръ Петъръ, отговори 
полскиятъ челов-Ькъ. Я ти кжде така?

— Азъ ли ? Азъ съмъ студентъ отъ Висшето 
училище и дойдохъ да те поуча. Вие се мжчите 
по слънце и по студъ, по дъждъ и в-Ьтъръ, голи 
и гладни, а ония изедници (посочихъ къмъ София), 
дето се казватъ правителство, ви ядатъ мжката, 
пиятъ ви кръвьта! Защо ги признавате? Защо



плащате данъкъ, — бегликъ? На, и насъ, студен- 
тит-Ь разгониха съ камшици. Отъ сега .ще рабо- 
тимъ, ще се боримъ заедно съ васъ, селянит-Ь: 
да нЪма вече правителство, да н-Ьма плащане да
нъци, както казва единъ много ученъ руски чо- 
в-Ькъ . . .  Ха, чакай, — прекжснахъ си азъ самъ 
речьта, като гледахъ строго къмъ Шаро, който ми 
б̂ Ь продралъ палтото, — преди да забравя, прия
телски ще те попитамъ:

— Защо ти сж тия кучета ? ТЪ тр-Ьбва да ти 
струватъ сума разноски, освенъ че може да се 
случи да ухапятъ н-Ькой невиненъ човЪкъ. Вижъ 
какъ се хвърлиха връзъ мене 1

— Оно си е така, даскале; ама башъ не е  
така, отговори Хитъръ Петъръ Шопски. Истина 
че многу лепъ ядатъ, пущинит-Ь; па може пон-Ь- 
кога да ухапятъ не айдуко, а н^Ькой аренъ чов-Ькъ, 
като ваша милость. Но нали, пусто, не може безъ 
цета. Деня и нощя да съмъ на щрекъ — а нали 
чов-Ькъ тр-Ьбва и да спи — се да съмъ на нозе, 
що се казва, па н-кма да отървемъ стадото отъ 
вукб. Бре, кажемъ си, по-арно да продадемъ 5—6 
бравчета овни за храна на цетата, а не сичкитй 
да завлечатъ вуци и айдуци. Сега, с-Ьти ли се, 
даскалче ?

— Я-а-а! з-Ьпнахъ азъ механично, като зами
слено и разс-Ьяно гледахъ далечъ въ простора. И 
съ това „а-а а“ издъхна анархиста у мене. Логи
ката на овчаря б-Ьше неуязвима. Азъ не довър- 
шихъ нарочно приготвената речь, сбогувахъ се
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съ новия си професоръ, нане Петъръ, и, следъ 
н-Ьколко дни — мисля б-Ьше презъ сжщата сед
мица — остригахъ косата си и мЪнихъ демонстра
тивната си връзка.

— Яма ти и сега пон-Ькога агитирашъ, каза 
Стамовъ, единъ отъ събеседницит^Ь.

— Ягитирамъ, каза Ясеновъ, обаче, не вече 
за унищожаване; а за подобряване и изправление 
на правителството.



ГЛЛДСТОНЪ -  БЪЛГЯРИНЪ
(Приказка за Гладенъ Стоянъ)

______ символични РЛЗКНЗИ

Когато съ огненит^Ь си речи и печатани 
филипики за турскит-Ь въ България зв-Ьрства, 
великия държавникъ разтресе Британската империя 
до основит-Ь и поклати ц-Ьла ЕвроПа въ полза на 
българит-Ь, турците сж били не безъ причина 
доста смутени. За да подбие мощьта на влиянието 
му, турския държавникъ Мидхадъ Паша, е раз- 
пространявалъ въ вестниците си, че Гладстонъ е 
отъ български произходъ, та затова ги тъй при- 
страстно защитява. Моятъ малъкъ разказъ  се 
стреми да ув^ков-Ьчи тая интересна, най-вече за 
насъ, българит*, легенда.

Никой не требва да се чуди, че Гладстонъ 
<ъ такова пристрастие защитява българит-Ь; за
щото той не е ингилизинъ, а сжщи българинъ. 
Ето башъ какъ стои тая работа :

Единъ день преди около 50 години се ски
таше току пристигналото въ Стамбулъ отъ бал- 
канскит-Ь колиби едно зазяпано, въ царвули, но- 
гавици, скжсана аба, рошава гугла, съ тояга въ 
ржка и торба презъ рамо, селянче; чукаше отъ 
порта на порта на много капии, докато случайно 
попадна, изморено и гладно, въ Янглийското 
консулато. Въ отговоръ на неговия въпросъ за 
работа, т-Ь съ думи и ржкодвижения го питатъ:

— Можешъ ли да цепишъ и да носишъ дърва ? 
Да кладешъ огънь?Да мъкнешъ вода? Да ринешъ 
яхъръ? Да ходишъ скоро по хамалски изметъ?

— Ха, рекло гуглестото, засм-Ьно до ушитЪ, 
царвуланче; че имено менъ такава работа дайте! 
Менъ за това ме бива.

Награкали околъ него всички слуги и из-
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метчий; кадъни надзъртали иззадъ парапетни ре- 
решетки, всички засмени разгледвали рунтавата му 
гугла, козит-Ь му ногавици, рошавит-Ь му опинци.

Зарадвано било и балканското щене, че си 
нашло работа.

НЪкой се досеща да му дадатъ първо да 
похапне. Преди да се прекръсти на сложенит-Ь 
предъ него гозби, новото ратайче извиква:

— „Гладенъ съмъ, гладенъ!“ съ цель бо- 
жемъ да ги предупреди отъ изнанада, въ случай- 
че забележатъ необикновения му ищахъ. Но окру- 
жаващит^Ь го любопитни безд-Ьлници, като не 
знаяли български, изтълкували думит"Ь му своеоб
р а зн о м и с л и л и , че той имъ е казалъ името си.. 
Та почнали да го наричатъ „Гладенъ“! всички 
се изненадватъ отъ охотата му и громко се раз- 
веселяватъ като вид-Ьли какъ новия слуга спряга 
б-Ьлия хл-Ьбецъ, какъвто той можеби турялъ въ 
уста за първи пжть. Но ингилизит-Ь, хора богати, 
не жалятъ хл^Ьба; и само се см^Ьяли, на което и 
той отвръщалъ съ смЪхъ. Всички викатъ:

— Браво, Гладенъ; ашколсунъ, Гладенъ!
Следъ херойския тозъ об-Ьдъ, който става

предметъ на приказки въ много хареми, той ше- 
талъ по дворъ и кжщя съ такава веселость и 
сржчность, щото всички го обикнали и съ увле
чение приказвали за суровит^Ь, но добродушни 
подвизи на „Гладенъ“, отъ което погр-Ьшно наз
вание той вече не можалъ да се отърве. Макаръ 
следъ една седмица обяснения и да разбрали, че

сжщинското му име е Стоянъ; то било късно за 
от.мЪна на вече популярното име. И понеже по
вечето си го наричали .Гладенъ“, а други 
„Стоянъ“, т^ почнали да ги съединяватъ и да го 
наричатъ „Гладенъ Стоянъ“, което му се приле
пило безвъзвратно.

Л Гладенъ Стоянъ се развивалъ и успЪвалъ 
въ^ консулатото. Макаръ слуга на всички слуги, 
той билъ отъ всички обичанъ. Славата му вс^ки 
день расла, докато, презъ прага на слугите, до
стигнала ухото на гол-Ьмеца, самия Консулъ. Тоя 
последния почза да го наблюдава и така се заин- 
тересва въ българчето, щото най-сетне го из
праща въ Англия да се изучи.

Гладенъ Стоянъ се училъ съ р-Ьдка прилеж- 
ность, но презъ това време кривото му име по
степенно се още повече изкривило. Пустит-Ь инги- 
лизи не могли да произнасятъ „Гладенъ Стоянъ“. 
Едни пропускали въ първото име ен\ други из
пускали въ второто буквата я, и тъй станало : 
«Гладъ-Стонъ“, — демекъ, Гладстонъ! -  което 
всички усвоили, като по-лесно за езика.

Следъ като станалъ ученъ чов-Ькъ, порабо- 
тилъ му късмета, та станалъ гол-Ьмецъ, станалъ 
паша между ингилизит^Ь.

Никому, следователно, не трЪбва да се види 
чудно, че Гладстонъ така пристрастно защитява 
своитЪ еднородци, •- българит-Ь, — и така сви
репо напада османлиит-Ь.
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ПЪСЕНЬТП с п п с я в л

(Истинска повесть п^сеньта)*

Мждрит-ь открай време учатъ, което глу- 
павит-Ь никога не помнятъ, — а разумнит-Ь скър- 
бятъ кога забравятъ, — а именно: че оптимизъмъ^ 
„гледане всичко откъмъ св-Ьтлата му страна“, 
веселия нравъ, е едновременно светлина душевна^ 
щитъ отъ напасти и голяма благодать въ жи- 
живота. Не безъ причина е казано:

— Веселостьта ободрява. Радостьта ц-Ьри. 
П^Ьсеньта 'спасява.

Ето какво, запримЪръ, се случило въ днит^Ь 
на гениалния Багдатски Халифъ, Харунъ Ялъ Ра- 
шидъ. Една нощь той чулъ, че н^кой си пЪе.

— Кой е този щастливецъ ? попиталъ Султана..
— Това не е никакъвъ щастливецъ, а не- 

щастникъ: единъ затворникъ младежъ, който- 
днесъ следъ разсъмване ще бжде обесенъ, че 
ц-Ьлуналъ годеницата на Принцъ Лли, му се от
говорило. Халифа се заинтересувалъ. Запов-Ьдалъ 
да го доведатъ и почналъ да разпитва щастливия 
нещастникъ:

— Ти защо си цЪлуналъ чужда годеница ?
— Защото я обичамъ, Ваше Величество, па. 

и тя ме обича.

— Я защо п%ешъ, като знаешъ ; какво т̂е 
чака?

— П'Ья отъ любовь, че ще умра за любовь. 
Кжде има по сладка смърть, Влад-Ьтелю на В-Ьрнит-Ь? 
отвещалъ му влюбения до забрава младежъ.

— Щомъ можешъ да п-Ьешъ предъ смъртьта,



символични РЛЗКЛЗИ

ти Н-Ьма да умрешъ, казалъ мждрия Ллъ Рашидъ. 
Принцъ Яли да си нам̂ Ьри друга годеница, а ти 
си иди — свободенъ си|

Тъй, п-Ьсеньта спасила отъ смърть тоя не- 
устрашимъ и съ веселъ нравъ младежъ; не, забе
лежете, поради нЪкакъвъ си талантъ, а поради 
неговата всепобедна п-Ьсень.

Н-Ьщо твърде подобно се случи въ Красно- 
село, при София, съ едно напето романтично пЪтле, 
което сега носи почтеното име Карузо. Неговиятъ 
веселъ нравъ и безгрижна п-Ьсень спасиха жи
вота му, който вис-Ьше на косъмъ, и му спечелиха 
дори едно славно име.

ПЪтлето Карузо днесъ вече не п^е, както 
пЪятъ други п-Ьтли — „кукуригу“, — а п-Ье:

Радостьта избавя-а-а-а!
П^сеньта спасява-а-а-а I

Ето каква е чудната и поучителна биогра- 
фийка на това славно п-Ьтле.

Както много днешни гол-Ьмци въ св-Ьта, 
п-Ьтлето Карузо не е отъ високъ родъ. То бЪ из- 
люпено на село въ селски курникъ. Тамъ неговия 
татко и д^Ьдо му предаваха уроци по музика и го 
примЪрно възпитаваха, че неговата лична и главна 
на тоя св-Ьтъ работа е да п-Ье и пакъ да п-Ье; да 
буди стопанит^Ь си навреме и да весели всички 
докждето му гласъ достига. И като достоенъ синъ
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И внукъ на такива пернати и музикословесни про
фесори, той се предаде на своята п^Ьвческа мисия 
съ възторгъ и увлечение. И въ своята предан- 
ность да с-Ье по св^та радость и п-Ьсень, самия 
неговъ животъ стана чиста радость.

Лла живота има и неради страни и тежки из
питания. И такъвъ единъ тежъкъ часъ се надвеси 
надъ главата на младия и веселъ Карузо. На 
първия му стопанинъ дотр-Ьбали пари, можеби, за 
данъкъ, и Карузо билъ отнесенъ и продаденъ 
като сжщински робъ на софийския пазаръ; и така 
миналъ подъ властьта на втория, сегашенъ сто
панинъ, кждето, следъ едно гол-Ьмо премеждие, 
спечели своята завидна слава, която е предметъ 
на тоя ни разказъ.

Тукъ Карузо изпърво, както намекнахме, билъ 
изложенъ на неминуема гибель. отъ която го из- 
тръгналъ, като главня отъ огънь, неговия веселъ 
нравъ и кръшна п-Ьсень.

Ето какъ била работата. Стопанина билъ 
боленъ — тука е думата за новия; — а Доктора 
казалъ, че, за да оздрав-Ье, трЪбва да яде пилешко 
месо. Домакинята изведнажъ отива и купува на 
пазаря младо пиле, което се случва да бжде не 
друго, а сжщото, — тогазъ още безъ име и безъ 
слава, — и го понася да го заколи. Което значи, 
че само няколко крачки го делили отъ ножа и 
смъртьта. Яла това чудно п-Ьтле не искало да 
знае какво ще правятъ други. Това не е негова 
работа. Негова работа б-^ше само



Докато жив-Ье 
Весело да п-Ье.

— Нека моит^Ь стопани, стари били или нови, 
си гледатъ своята работа, както и азъ моята. Я 
моята работа е вс-Ьки день и часъ,

Докато жив-Ья 
Весело да п̂ Ья.

Не искалъ да мисли, нито да знае какво 
кроили стопанитЪ му.

Тъй щото, щомъ вид-Ьлъ м^Ьстото, двора и 
кжщата, носенъ още въ ржцет-Ь на домакинката, 
тоя чуденъ веселякъ тупна съ крилце и изп-Ьва 
своята заучена п-Ьсень. И то не веднажъ, а два 
пжти.

— О, извика зачудената и трогната домакин- 
ка, ти пЪешъ; а! Ти поздравлявашъ моя и твой 
стопанинъ съ п-Ьсень! Ти му носишъ, значи, ра- 
дость, здраве! Сега слушай, мило пиле: ако 
твоята тъй кръшна и весела п^сень повлияе 
стопанина да оздрав%е, азъ н-Ьма да те коля. 
Не само сега — никога, никОга н-Ьма да те ко
л я ! . . .  И на това пЪвеца отговорилъ пакъ съ 
п-Ьсень.

А кога се каза това на болника, той се из- 
смЪ и му стана по-добре. Той напълно удобри 
предложението да се освободи отъ докторската 
присжда п^Ьвеца и, въ отплата за неговата п^Ьсень»
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да му се подари живота и свобода до животъ. Въ 
сжщия моментъ му даде и днешното славно име, 
като каза:

— „Той ще бжде Карузо на моето здраве“.. 
И така стана, и остана до днесъ.

Днесъ Карузо се вилнЪе 
И отъ радость, че живЪе, 
Зарань-вечерь ей-тъй п-Ье:

Радостьта избавя-а-а-а 1 
П^сеньта спасява-а-а--!
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ДЯНО, ДЯНО Е СЪНЬ !
.Той сънуваше че е буденъ, а 

когато се събудеше, струваше му 
се че сънува.* Викторъ Юго

Лзъ не съмъ чов-Ькътъ който б-Ьхъ; азъ не 
съмъ чов^кътъ който щ^хъ да съмъ; ни човЪ- 
кътъ който можехъ да бжда. Нито сказчикътъ, 
ни писательтъ, ни работникътъ, ни християнинътъ! 
ни характерътъ, който можехъ и щ^хъ да бжда- 
и всичко това поради единъ Сънь. На днешний 
день тъкмо преди десеть години азъ сънувахъ тоя 
сънь, който не съмъ и не мога никога, никога да 
забравя.

Такъвъ Сънь не заслужава ли да се запише?

Сънувамъ, че съмъ ср-Ьдногорско селянче, на- 
ивно, усърдно и любознателно: най-вече любозна
телно, съ неутолима жажда за знание и за истина. 
За да се отърватъ отъ постоянно задаванит-Ь отъ 
менъ въпроси, родителите ме пращатъ въ близ
кия градъ да се уча. Въ града, не вжтре, а вънъ 
отъ училището, азъ намирамъ онова, което удов
летворява моя инстинктивенъ копнежъ за знание 
за правота и за истина. Единъ честитъ день азъ 
слушамъ и чета за първи пжть на майчинъ езикъ 
книгата Евангелие.

Това тъй просто събитие, съприкосновението 
на моя духъ съ евангелските възродителни уче
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ния, причинява голЪмъ преломъ въ моя незначи- 
теленъ животъ. Благата весть Христова, задово
лява напълно моя умъ и пленява екстазно сър
цето ми. Близъкъ и милъ ми става Исусъ, скжпи 
заветит-Ьму, близки, по-мили отъ кръвь следва
щите Исуса хора, — моите душеприказчици, 
моите духови братя и сестри. Животътъ и све- 
тътъ се преобразяватъ, добиватъ по-чувствена 
сладость и красота и азъ екзалтиранъ мисля 
или пея:

„Честитъ часътъ кога решихъ
Да стана ученикъ Христовъ,

И духътъ си обогатихъ
Съ надежда, вера и любовь!“

Или:
„вечни мишци на любовь

Излека прегръщатъ менъ;
Делътъ мой е миръ Христовъ;

Миръ Христовъ и миръ блаженъ.. . “

Отпжтувамъ за странство, за да продължа 
образованието си. Уча и се трудя тамъ години. 
Живея, готвя се, сбирамъ и пробирамъ знание, 
наблюдавамъ бележити дейци и начини на работа, 
съ една едничка мисъль: да се върна при бра
тята си въ Христа, за да имъ помагамъ въ хуба
вото, спасителното за нашия родъ дело. Да се 
приспособя за земане участие въ евангелизира- 
нето, истинското възраждане на майка България.
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Завръщамъ се отъ странство. Следъ дългата 
разд-Ьла, старит-Ь гледки, роднит-Ь сцени, съ обно- 
венит-Ь общения, ми сж нови и чудесно мили. Но
ва ми е София, нова е Витоша, Стара Планина, 
българската речь, българскиятъ народъ; нови и 
ненаказуемо мили ми сж братята по убеждение, 
българскит-Ь евангелисти. Готовъ да бжда, ако би 
имало нужда, единственъ свидетель за Еванге
лието ср-Ьдъ това покръстено езичество, азъ най- 
усърдно благодаря Богу, че ми далъ скжпи съи- 
дейци, — българи евангелисти.

И какъ да имъ се не радвамъ! Не сж ли  т̂ Ь, 
искреность и чистота, носители на братолюбието, 
надеждата единствена на моя България; ей, и на 
ц-Ьлъ св-Ьтъ? Не разбрахъ ли азъ отъ социоло
гията, че вс-Ько подобрение на обществото е не- 
невъзможно безъ морализиране на съставящит^Ь 
го единици? Не каза ли самъ Господь Исусъ за 
своит-Ь вЪрни, че тЪ сж соль на земята и виде- 
лина на св-Ьта? Какъ да имъ се не радвамъ!

Искреность, в-Ьрность, братолюбие, — ето 
сяйнит% краски, които съставляватъ за менъ 
ореола на истинския евангелистъ.

Прочее, въодушевенъ отъ ревность за Гос- 
поднит-Ь завети, лоялность къмъ отечеството си и 
гореща обичь къмъ съидейницит-Ь си, азъ съ 
истинска радость постжпвамъ като доброволецъ 
въ отрядит-Ь на българския евангелкзъмъ, И 
скоро, за мое щастие, оживлението, дейностьта 
се увеличаватъ и д-Ьлото тръгва напредъ.

Особно удоволствие изпитвамъ съ участието 
си въ общит^Ь евангелски служби и съвещателни 
събрания — тия душевни оазиси ср-Ьдъ св-Ьтов- 
ното лицем^Ьрие и пустота. Тукъ (както и на яве), 
ние се ср-Ьщаме н-Ькога за богослужение, н-Ькога 
за планиране общит% дейности, често за назида‘ 
ние, за взаимно поощрение и насърдчение; поср-Ьд- 
ствомъ сърдечни молитви, четене сладкото Божие 
Слово и вдъхновително п-ЬснопЪние. Въодуше
венъ съ най-чисти пориви, обл-Ьнъ въ сълзи 
на сладко умиление, азъ пригласямъ на думит-Ь:

„Изпитай нашит-Ь сърца,
О Боже, и какъвто гр'Ьхъ,
Неискреность или лъжа 
Нам-Ьришъ Ти сега у тЪхъ:
Изц-Ьло ги изкорени —
Следа отъ т^Ьхъ да н-Ьма въ насъ;
И туй желанье ни вдъхни;
Да угодимъ на наший Спасъ.

Или:
„О, сладъкъ нашъ съюзъ 

На в-Ьрнит-Ь въ Христа;
Какъ силно Господь нашъ Исусъ 

Държи ни въ любовьта!“

О, колко хубавъ е живота посветенъ на 
висши, добродейни цели; колко лекъ и сладъкъ е 
трудътъ въ съдружието на в-Ьрни, искрени, прав
диви, любещи и обични другари!
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Така ние жив^Ьемъ, сЬемъ св-Ьтлина, радваме 
се и — о, чудо1 — притуря ми се и друго ща
стие : азъ се сподобявамъ и съ нови роднини еван
гелисти,—мили, мили роднини. Имамъ си вече майка,, 
имамъ баща, имамъ сестра; и то не е сестра, а 
годеница! Днесъ годеница, утре нев-кста. Мила, 
сладка, хубава нев-Ьста! Моя — нЪма съмнение за 
това, ние го завгьрихме предъ Бога, — моя не- 
в̂ Ьста, евангелистка нев-Ьста, която люби сжщия 
Христосъ и работи за неговото въ България цар
ство. Язъ съмъ шеметенъ отъ радость, пиянъ отъ 
блаженство. Намирамъ се въ седмото небе на ща
стието. Лзъ постоянно п^я и се моля съ сълзи на 
радостно умиление. „О, какво да въздамъ Господу 
за всичките му къмъ мене милости!“ Кой е очак- 
валъ рай на тая прозаична планета! Едемъ е с-Ьнка. 
Едемъ не е нищо при моя земенъ рай. При това, 
моятъ е сигуренъ. Едемъ биде изгубенъ поради 
невтьрность — невЪрность Богу. Но, моятъ, на- 
шиятъ, Н-Ьма да се изгуби. Ние н^ма да пору- 
гаемъ Бога. Лзъ си имамъ в-Ьренъ баща, в-Ьрна 
майка, свЪтълъ ангелъ-сподвижникъ въ служене 
Богу чрезъ работене за човечеството. О, блажено 
мое бждеще! Честита предъ мене работа!

Вървимъ ние трима — съ други още, които 
се не броятъ — ние трима: милъ баща, светецъ; 
мила майка, светица; и Превъжделената моя -  о„ 
какъ да опиша нея! Никой смъртенъ не е бивалъ 
обдаряванъ съ такова съкровище. Тя е не само

млада и образована другарка, това сж имали мно
зина ; тя е не само хубава любовница, това сж из
питвали и други; тя е не само н-Ьжна годеница, 
и то е радвало н-Ькои; тя е не само сладчайша 
нев-Ьста, — о, тя има елементъ на божественость: 
тя е евангелистка и — тя е моя! Гори, сърце, 
гори! Спри, строши се, перо ! Тя не може да се 
опише. Тя е тя. Гори, гори сърце!

Вървимъ ние, радваме се, п^Ьемъ и славосло- 
вимъ Бога, както подобава на райски жители; азъ 
постоянно съ мокри отъ благодарна дражесть очи,
— кога нечаяно почувствувахъ една ржка като на 
разбойникъ, че отива въ джебовет-Ь ми. Поглед- 
вамъ, ржката на милитЪ ми.

— Я, казахъ си; тая мила ржка не обира. 
Тя може да тури, но не и да зема скришно. Нека 
бърка! Успокоихъ се. Внезапно почувствувахъ, 
че студена кама пронизва сърцето ми! Охкайки 
силно, погледвамъ — милит-Ь менъ ржце! За да 
не се мисли че ги подозирамъ, азъ се наведохъ 
въпр^Ьки болката та ц-Ьлунахъ д-Ьсницата мила. Но 
съ ужасъ вид-Ьхъ дългия кървавъ острецъ издиг- 
натъ безъ трепетъ отъ сжщата рж ка! И тримата 
мои роднини се отдръпнаха отъ менъ, навжсени, 
гузни. Безъ да обърнатъ внимание на моит-Ь ох- 
кания, п^сеньта продължаваше ; но азъ сега, отъ 
гримасите на „роднинит-Ь“ съ ужасъ неизразимъ
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забелязахъ че молитви, стихове и пЪсни въ т-Ьх- 
нит-Ь уста сж гавра, демонска гавра! Като вид^хъ 
и разбрахъ това, азъ паднахъ въ несв-Ьсть : но, уви, 
не умр-Ьхъ; а остахъ, кланъ недокланъ; душевно, 
ни мъртавъ, ни живъ, да виждамъ ужасното и не
поправимо следствие отъ измамата си, па зная пъл
ното тържество на изневярата и да чувствувамъ 
ада на положението си. И понеже тЪ, тримата, 
продължаваха да се гаврятъ, т. е. да „молитству- 
ватъ“, азъ се мжчехъ да се оттегля.

Въ пъкъла, заедно съ тамошнатгь, може ли 
чов-Ькъ да молитствува? Незная, но азъ не могохъ.

Язъ бЪхъ въ несв-Ьсть. Св-)Ьтътъ ц-Ьлъ като 
на чекръкъ се завъртЪ около мене и заедно съ 
мене. Слънцето потъмн-Ь. Тревит-Ь и цв-Ьтята по- 
черн^Ьха. Птичкит-Ь съ изключение нощнитЪ бу
хали, гарвани и кукумявки, замлъкнаха. М-Ьркаха 
се само лица обезобразени, образи мръсни, съ 
гримаси лъженабожни и отвратителни. Вампири, 
кърволоци и гадни демони замЪниха хората изъ 
обезбожения хаосъ-свЪтъ. Вм%сто по-предишнит-Ь 
звучни химни, чуваха се богохулства, клетви и 
псувни. Ала не като проститЪ селски, полуневин- 
ни клетви и псувни; а гадни, нагли мерзости, 
обвити въ благочестиви фрази, украсени съ от* 
кжслеци отъ святи текстове!

Пзъ слушахъ и трепер-Ьхъ, безъ да охкамъ. 
Забравихъ да охкамъ, Чуд-Ьхъ се какъ и защо 
съмъ живъ. Отъ погнуса и ужасъ н-Ьмахъ сила да 
пожелая или животъ или смърть. Сил^Ьхъ се само

да се опомня дали жив-Ья или сънувамъ, но на
пусто. Не можехъ да отд-Ьля сънь отъ будность. 
Сънувахъ че съмъ буденъ, а когато се събудихъ, 
струваше ми се че сънувамъ.

Яла, сънь нали е, сценит-Ь му се м-Ьняватъ. 
Пакъ се намиремъ, макаръ и остро, до разбърк
ване на мозъка страдаещъ, въ нЪкакъвъ сборъ 
„евангелистки“. Чете се слово, казватъ се мо
литви, п-Ьятъ се менъ недавно мили, а сега неиз
разимо досадни п15Сни ; въ които зематъ участие, 
съ сериозни лица, „набожни“ дори, и моиттЬ трима 
вампири, Потресенъ душевно до полуда отъ глед
ката, азъ ги соча съ пръстъ, и държейки се за 
сърцето извикахъ:

— Братя въ Христа, вижте! — и тия се мо- 
лятъ, и тЯ п-Ьятъ съ насъ!

Тукъ азъ бивамъ изново изненаданъ. Не тгьхъ, 
а мене събралит-Ь се изгледаха зачудено, дори об
винително. И единъ по-старичъкъ стана та рече:

— Нека да не злословимъ братята си. Вс-Ьки 
некъ извади гредата изъ собственото си око. Л 
другъ прибави:

— Като християни, намъ подобава братолю- 
бие и единство‘). Проявата, прочее, на гн-Ьвъ и не-

*) Сънь и пакъ сънь ! Жестокото отнасяне и обид- 
нит-Ь инсинуации отъ страна на събранието къмъ мене, 
жертвата на тримата, се обяснява съ факта, че това е
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простителенъ духъ не сж отъ Бога. Следъ тия 
думи, всички учители въ Израилъ и цЪлото съб
рание ме изгледаха съкрушително, продължавайки 
службата или — както менъ се стори — богомерз- 
ката си гавра.

Я пъкъ азъ въздъхнахъ, съ неизразимъ 
болежъ:

— Дали, о Боже сърцеведи, дали не сжво 
другит-Ь „братя“ като тримата! Тогава, какво 
търся азъ измежду т-Ьхъ? — Азъ, който копн-Ья за 
Бога Живаго, който мил^Ья за евангелска правда, 
който гладувамъ и жадувамъ за искреность и 
в^Ьрность между чов^цит-Ь; който не ща единство 
безъ Христа, не ща миръ безъ правда, не ща 
прошка безъ покаяние; който не ща животъ безъ 
Бога въ Христа — що търся азъ между тия свя- 
тотатци и фарисеи? Яко ли другит-Ь не сж като

сънь. Наяве, разбира се, моит-Ь мили евангелисти не само 
не биха тъй леко бързали съ инсинуации за липса на 
любовь и пр., хвърлени върху онзи, у когото братолю- 
бието е било страсть на ц-Ьлия му животъ; но, напро- 
тивъ, т-Ь щ^Ьха да го обсипятъ съ горещи, братски съ
чувствия. Т-Ь щ^Ьха най-първо да запитатъ, защо отъ н-Ь- 
колко време азъ  така болезнено се превивамъ; защо се 
държа за сърцето; и защо често отправямъ въпросите- 
ленъ погледъ къмь Високите Небеса. Щ^Ьха да се за- 
грижатъ за раната ми; щ-Ьха да повикатъ лекаря, като 
настоятелно ми предложатъ любезните си услуги. П съ- 
ньтъ представя като-че-ли евангелистите сж тъй безъ 
живаго Бога и Христа; тъй безбожни и бездушни, как
вито сж всички синове на св^Ьтския Содомъ.
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тримата, защо ги търпятъ? Защо ги зачитатъ и 
даже защитяватъ? Какво търся азъ между т-Ьхъ? 
И се хващамъ съ двет-Ь си ржце за главата, която 
държа и до днесъ.

Дали, дали! Пита моята ранена душа. Я от- 
ветъ н̂ Ьма, освенъ ако се см̂ Ьта за ответъ видътъ 
на сатанински гримаси и слухътъ на гавра съ 
набожни фрази и свещени стихове. Дали, дали не 
сж и другит-Ь като тримата!

Растящиятъ ужасъ на тая мисъль ми отвори 
очит-Ь. Язъ се събудихъ и извикахъ:

— О, адски Сънь! Дано, дано е Сънь !
Искренъ Правострелковъ 

Малка Богородица, 8. IX. 1904—1914 г.
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