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Да подириш 
сметка 

на Господ
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Снежинки –
кацаме за кратко
и попиваме в пръстта.
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КАМЪКЪТ 
 
 Кацнала една душа на крайпътен камък 
и горко заридала.
 – Къде си тръгнала и какво ти се е слу-
чило, та си толкова унила? – загрижено по-
питал камъкът.
 – Как няма да съм унила? – простенала 
душата. Скоро трябва да се явя пред Отеца 
да се отчета какъв житейски опит придобих 
в този си живот, а нямам с какво да се похва-
ля.
 – Но как така, затворена ли си живяла?
 – Напротив, живях прекалено охолно и 
щастливо, от късмет и имане не можах да се 
отърва. Нищо лошо не ми се случи. Сякаш 
щастието ми е проклятие. С времето това 
така ми досади, че реших за разнообразие да 
се удавя. За по-сигурно грабнах един огро-
мен камък, но докато го завързвах на шията 
си, какво да видя – той златен. Дави ли се 
някой с толкова злато? Отказах се и заживях 
в още по-голямо безгрижие. Другите души 
що беди изпитаха, що опит натрупаха, а аз? 
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 – Те пък сигурно много ти завиждат за 
този късмет? 
 – За какво? Та аз не опознах другата 
страна на живота. Новото ми назначение 
сигурно ще бъде жестоко изпитание. Ти не 
можеш ли някак да ми помогнеш?
 – Мога, ама виж как съм застанал само 
на един ръб. Преди време мина оттук дълбо-
ко умислен човек, спъна се в мен, та оттогава 
все така неудобно стоя, а това ме затруднява 
да мисля. Я подскочи, може да се наместя и 
тогава ще ти кажа какво да направиш.
 Подскочила душата, камъкът се прео-
бърнал и я затиснал под себе си. 
 – О-о-ох! Какво правиш? Ще ме сма-
жеш!
 – Ти се оказа прекалено доверчива.
 – Нали ти казах, щастието е виновно. 
На нищо полезно не ме научи. Ето ти колко 
лесно злоупотреби с моята неопитност. По-
мислих те за приятел, а ти ме измами.
 – Но ти дадох възможност да разбереш 
колко много боли предателството на прияте-
лите. Да познаеш болката и измамата. Нау-
чих те да не се предоверяваш на лъжедобро-
желатели, да не позволяваш да те използват 
за нечисти намерения, да разчиташ предим-
но на собствените си сили и да не търсиш 
помощ там, където няма да я получиш.
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 – Ама ти кой си?
 – И златният камък бях аз. Нима допус-
каш, че ще позволя да не се изпълнят плано-
вете ми за теб? Можеш вече да ми се явиш 
на небето.




