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Всеки с късмета си

Ед но вре ме, ко га то гос под из го нил пър ви те хо ра от 
рая, в яда си ги прок лел да имат мно го деца. Тога ва до ри 
не по мис лил, че де ца та ще искат гри жи, хра на, дре хи, че 
вся ко от тях ще по рас не и ще тряб ва са мо да си из кар ва 
прех ра ната.

Ми на ло се мал ко вре ме, на гос под му се по раз ми нал 
ядът и един ден си казал:

– Ще оти да да ви дя как жи вее Адам, как ви са му де-
цата. Дали се спра вя сам, да ли ус пя ва да свър же два та края?

То га ва един от ан ге ли те се обадил:
– Аз често ми на вам покрай къ ща та му, тол ко ва мно-

го де ца са си на ро ди ли с Ева! Да е жив и здрав, уши те му ще 
изядат. Няма ни то с как во да ги хра ни, ни то с как во да ги 
об лича.

– Щом зна еш къ де е Адам, – от вър нал гос по д – оти ди 
и го пре дупре ди, че ут ре ще му оти да на гости да го ви дя 
как е, как во ра бо ти, как му е се мейст вото.

Ан ге лът пре ле тял до къ ща та на Адам и му пре дал, 
че гос под ще дой де да го на вести. Адам вед на га оти шъл 
при Ева:

– Же но, ут ре да ста неш по-ра но да по из ми еш де ца-
та, да ги пре об ле чеш, да ги наг ласиш. Толко ва мръс ни са 
ста на ли, че чо век да го е гнус да сед не един за лък хляб да 
изя де у нас.

Же на та го пос лу ша ла и ста на ла още пос ред  нощ. 
Разбу ди ла де ца та и за поч на ла да ги мие, да ги вчес ва, да ги 
об ли ча в чисти дрехи. Дока то опра вя ла де ца та ед но по 
ед но та ка се за ли са ла, че не усе ти ла как ми на ло вре мето. 
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Чак ка то ви дя ла гос под на пор та та, раз б ра ла, че е за къс-
ня ла с при го тов ле ни я та и ве че е вре ме за ве черя. Засра ми-
ла се Ева и се обър на ла към де цата:

– Де ца, ко и то сте из ми ти и сре са ни, оти де те да це-
лу не те ръ ка на ста ре ца, а ко и то не сте, ут ре ще ви из къ пя 
и наг ла ся, а се га ти чай те да си игра е те по ли ва ди те и по 
ба и рите.

За рад ва ли се мръс ни те де ца. Без да ча кат хук на ли 
да игра ят да леч от до ма. Чисти те де ца отиш ли бър зо 
да це лу ват ръ ка на гос по да, а той ед но по ед но ги бла гос-
ловил.

– Вие, де ца, да сте жи ви и здрави! Всич ко, ко е то си 
по иска те, да ви се случи. Ти да ста неш цар – ре къл на пър-
во то мом че.  – Ти да ста неш ве зир, ти да ста неш па ша, 
ти – вла ди ка, ти – поп, ти – ка дия, ти – да съ вет ваш ца ря 
и ве зи ра, да им да ваш акъл. Ти, де вой че, да ста неш ца ри ца, 
ти – да се оже ниш за ве зир, ти – за поп, ти – за ка дия, ти – 
за крал.

Та ка всич ки ги на ре къл кой от ко го по-доб ре да жи вее 
на света. Ева, на ли е май ка, ка то слу ша ла как ви бла гос ло-
вии раз да ва гос под на по ло ви на та Ӝ де ца, ста на ло Ӝ кри во 
и не се стър пя ла да каже:

– Дя до бо же, аз имам още мно го де ца, и мом че та, и 
мо ми чета. Чакай да ги по ви кам, да бла гос ло виш и тях за 
късмет.

– А те за що не са тук се га? – по пи тал господ.
– Не ус пях да ги из къ пя и да ги сре ша ка то за пред 

гости, за то ва ги пра тих да си по игра ят мал ко из ли ва-
дите.

– Е, зна чи де ца та не са ви новни. Пови кай ги вед нага.
За поч на ла же на та да ви ка, но де ца та се би ли за игра ли 

и хич не по бър за ли да се вър нат вед нага. Нака ра ли гос под 
доста да ги по ча ка. А той си сто ял на ма са та, раз го ва рял 
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си с Адам и Ева и от вре ме на вре ме то ку пог леж дал към 
пор та та ко га ще се за да дат дру ги те деца.

По ед но вре ме де ца та ве че се на игра ли и ед но по ед но 
за поч на ли да се при би рат у до ма. И по не же би ли си ро маш-
ки де ца, не си из ми ли ръ це те, а са мо ги отър к ва ли в дре-
хи те си и се на веж да ли да це лу ват ръ ка на гос пода. Тога ва 
гос под пак за поч нал да бла гос лавя:

– Ти, син ко, да ста неш слу га на ца ря, ти да му об ли-
чаш и съб ли чаш дре хи те, ти да му пра виш обу ща, ти да 
му гот виш ман джи те да яде, ти да му пра виш ра кия и ви-
но, ти да му па сеш ов це те, ти да му ло виш ри ба, ти да му 
хра ниш сви не те, ти да му пра виш пъ ти ща та, по ко и то 
ми на ва войската. Ти, де вой че, да ши еш дре хи на ца ри ца та, 
ти да ми еш но зе те на ве зир ка та, ти да ме теш къ ща та на 
по па ди я та… – и та ка ги бла гос ло вил всич ки те, кое как то 
мо же с труд и пот да си из кар ва прех ра ната.

Май ка та се на тъ жи ла, че гос под та ка на ре дил де ца та 
Ӝ и му ка зала:

– Бо же, ти за що не си спра вед лив към всички? Защо 
из къ па ни те и пре ме не ни де ца ги бла гос ло ви ед но от дру го 
по-го ле ми хо ра да ста нат и да жи ве ят тол ко ва доб ре, а на 
дру ги те, мръс ни те, ко и то не ми стиг на вре ме то да наг ла-
ся, та къв лош къс мет им да ваш в жи вота?

– Ето то ва ве че си е моя ра бо та – от вър нал гос под. – 
Не мо же всич ки да са мър зе ли ви, тря ба да има кой да ги 
храни. Аз ка то съм ка зал, не съм от ся къл, че всич ки де ца 
ще слу гу ват цял живот. Тези, ко и то с пот ще си из кар ват 
хля ба и ня ма да имат вре ме крак да под ви ят, ги бла гос ла-
вям да са ум ни и ра зум ни и кой как то мо же да се из ба ви от 
труд ния живот.

Ка то ка зал то ва гос под, ста нал и си отишъл.
Адам и Ева мис ли ли, мис ли ли, но ня ма ло как во да напра-

вят и про дъл жи ли да си жи ве ят как то преди. Благос ло вия та 
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на бо га стиг на ла де цата. Всяко ста на ло точ но то ва, ко-
е то пред ре къл господ. Зато ва и до се га има ца ре, ве зи ри, 
кра ле, вла ди ци, по по ве, кадии. Но има и ора чи, ко па чи, ов ча-
ри, ме са ри, обу ща ри, тър гов ци, за да бъ де се гаш ния жи вот 
от ша рен по-шарен.

Де ца та на оне зи, ко и то по-лес но жи ве ят, не ста ват 
мно го-мно го чо ве ци ка то ба щи те си, а де ца та на си ро ма-
си те, ка то се изу чат все го ле ми хо ра стават.

Та от тук е дош ла по го вор ка та, че гос под да ва, ала в 
ко ша ра не вкарва. Всеки си ра бо ти спо ред ума, а умът е 
къс ме тът на чо века.
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Господ учи мъжа да оре 
и жената да тъче

Един път гос под сля зъл на зе мя та да ви ди как ра бо-
тят хо ра та, как се мъ чат и как се хра нят след съгре ше ни-
ето. Минал покрай един орач. Спрял се и го заг ле дал как во 
прави. Гледал и се чудил! Чове кът из кар вал ед на браз да, раз-
пря гал во ло ве те, мя тал ра ло то на гръб, та оти вал в дру-
гия край и за поч вал но ва бразда. Така се мъ чил, че на ден му 
сти га ли си ли те за не по ве че от два де сет бразди. Господ го 
пог ле дал и му рекъл:

– За що та ка пра виш, чо вече? Защо раз пря гаш и се връ-
щаш до дру гия край? Хайде, обър ни во ло ве те и тръг вай по 
браз да та на об ратно.

Мъ жът го пос лу шал и опитал. Ведна га раз б рал, че та-
ка е по-лесно. Хванал се и за един ден изо рал ця ла та нива.

Пос ле гос под оти шъл при ед на жена. Тя  тъ ча ла на 
ста на, но и тя би ла бу дала. Оста вя ла со вал ка та, къ са ла 
ниш ка та, връ ща ла се от дру га та стра на и пак за поч ва ла 
да тъче. Господ и нея пог ле дал, пог ле дал, та се за чу дил на 
акъ ла Ӝ.

– За що та ка пра виш, моме? Защо къ саш ко неца? Върни 
со вал ка та на об рат но, ха на сам, ха натам…

Та ка я на у чил как да тъ че и си тръгнал.
Ми на ли мно го го дини. Решил гос под пак да сле зе на зе-

мя та да ви ди как жи ве ят хо рата. Срещ нал съ щия орач. 
Той орял точ но как то гос под го бил на учил.

– Кой те на у чи да ореш та ка ху ба во?  – по пи тал 
господ.

– Гос под ме на у чи, кой друг?
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– Щом гос под те е на у чил, гос под те бла гос ла вя от 
ед но зър но пет де сет да ва диш и ця ла та зе мя да храниш!

Пос ле гос под оти шъл при же ната. Тя  съ що тъ ча ла 
точ но та ка, как то гос под Ӝ бил по ка зал нав ре мето.

– Кой те на у чи та ка ху ба во да тъчеш? Господ ли ти 
по ка за? – по пи тал господ.

– Че аз да не съм ма ло ум на, гос под да ме учи ме не? – 
трос на ла се же ната.

– Щом си тол ко ва гор де ли ва, гос под те бла гос ла вя ця-
ла го ди на да тъ чеш, а под миш ни ца да го носиш.

Та ка ре къл и си отишъл. Така же ни те, ко и то са глу-
па ви и гор де ли ви, и до днес тъ кат, а под миш ни ца кри ят 
сук ното.
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Защо смъртта е сляпа, 
глуха и няма

Вед нъж гос под из пра тил смърт та да взе ме ду ша та на 
един мно го бо лен и бе ден чо век, кой то имал го ля ма челяд. 
Смърт та вляз ла в къ ща та на чо ве ка и поз д ра ви ла всички:

– Доб ро утро!
Же на та и де ца та Ӝ от го во рили:
– Дал бог добро!
Же на та вед на га за ръ ча ла на де цата:
– Де ца, дай те бър зо как во то има из къ щи, да на-

гостим смъртта.
– Оста ве те, оста вете. Няма нужда. Дошла съм са мо 

да взе ма ду ша та на бол ния и си тръг вам, за що то гос под 
ме чака.

Ка то чу ли ду ми те на смърт та же на та и де ца та на о-
би ко ли ли смърт та и за поч на ли да пла чат и да Ӝ се молят. 
Дърпа ли я и я ка ра ли да не оста вя тол ко ва кле ти си ра ци 
без баща. Кой щял да ги от г ле да, да ги хра ни и об ли ча, ка то 
всич ки са още тол ко ва мал ки за ра бота. Смърт та ги из-
с лу ша ла, мно го се на тъ жи ла и ре ши ла да си тръг не без да 
взе ме жи во та на ба щата. Господ я по ви кал и казал:

– Как во ста на с ду ша та на чо ве ка, при ко го то те 
пратих?

– Гос по ди, – от го во ри ла смърт та – по-доб ре да взе-
мем ду ша та на де ца та, а не на ба ща та, за що то всич ки са 
мно го мал ки и ни кое не мо же да ра боти.

– Ела тук и слу шай как во ще ти кажа! Оттук оти-
ваш пра во до мо рето. Ще сле зеш на дъ но то на мо ре то и ще 
из ва диш един камък. Доне си ми го и по бързай.



46

Смърт та му се пок ло ни ла и ти чеш ком стиг на ла до 
мо ре то, вляз ла вът ре на дъл бо ко и из ва ди ла един ка мък, 
как то Ӝ по ръ чал господ. Върна ла се бър зо об рат но и по да-
ла ка мъ ка на гос по да. А той Ӝ казал:

– Раз це пи ка мъ ка на две по ло вини. После пог лед ни как-
во има вътре.

Смърт та чук на ла ка мъ ка в зе мя та и той се сце пил 
на  две. Като над ник на ла вът ре, ви дя ла ед но чер вей че да 
пъл зи от вът реш ност та на ка мъ ка към ръ ка та Ӝ.

Гос под Ӝ дал знак да се приб ли жи до него. Тя, из п ла ше на, 
го пос лу шала.

– Ка жи ми се га, кой е съз дал то зи камък?
– Ти го съз да де, гос поди.
– Кой да де ду ша на то ва чер вей че, кой го е хра нил, кой 

се е гри жил за не го на дъ но то на мо рето?
– Ти, гос поди!
– Ако съм дал жи вот и хра на на чер вей че то в ка мъ ка 

на дъ но то на мо ре то, как ще оста вя хо ра та, ко и то са по 
мой об раз и по до бие напра вени? Аз не ги жа ля, ти ли ще ги 
жалиш?

То га ва гос под я про кълнал:
– От днес на та тък да бъ деш сля па, да не мо жеш да 

виж даш и да раз поз на ваш хо ра та – кой е бе ден, кой бо гат, 
кой е стар и кой млад. Да бъ деш глу ха, да не чу ваш пла ча 
и мол би те на хо рата. Да бъ деш ня ма, за да не го во риш и 
да не те раз поз на ват хо рата. Да бъ деш не ви ди ма – ако те 
ви дят, хо ра та ще се уп ла шат от теб. И най-накрая – да 
бъ деш не ми лости ва, ни ко го да не по жалиш!

Гос под уда рил ед на сил на плес ни ца през ли це то на 
смърт та и от то га ва тя ста на ла сля па, глу ха, ня ма, не ви-
ди ма и не ми лостива.
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Кога са създадени болестите

Ко га то гос под пра тил смърт та да взе ма ду ши те на 
хо ра та, тя мно го се за рад ва ла, че Ӝ се от во ри ла ра бота. 
Добре, но ра дост та Ӝ не тра я ла дълго. Всеки път, ко га то 
вли за ла в ня коя къ ща да взе ме чо век със се бе си, ви на ги вли-
за ла с ра дост, а си тръг ва ла мно го на жа ле на, за що то близ-
ки те на ум ре лия пла че ли и къл няли:

– Прок ле та да е смърт та – каз ва ли те – заг де то дой-
де в на ша та къща. Как не си счу пи кра ка пре ди да прекра чи 
пра га ни, на ши ят бли зък ни ко га ня ма ше да умре! Как не се 
от во ри зе мя та, да я по гъл не пре ди да е стиг на ла до нас! 
Как  не пад на гръм от не бе то, да я по ко си та зи теж ка 
смърт, на място да я оста ви, на ши ят чо век жив да живее!

Те зи и хи ля ди дру ги клет ви засти га ли смърт та, ся-
каш тя са ма е ре ши ла да взе ма ду ши те на хо рата. Нали 
гос под все ки път лич но я пра щал да вър ши бо жи е то дело.

От мно го то оби ди и клет ви на смърт та Ӝ до те жа ла 
ра бо та та, на лег на ла я мъ ка и отиш ла да поп ла че на гос пода.

– Ще те по мо ля, гос по ди, да ми да деш ня коя дру га ра-
бо та да върша. Страш но ме къл нат хо ра та, ка то ме ви-
дят, мно го ме хо кат и пъдят. Зато ва те мо ля от сър це да 
ми да деш не що дру го бо го у год но да вър ша, да спрат да ме 
на вик ват хо ра та ка то мръс но псе или вълк.

– Ти бъ ди спо койна. Моя та ду ма на две не става. 
Ще вър шиш то ва, ко е то съм ти казал. Но аз ще ти по мог-
на ка то съз дам бо лести те и ги пра тя на хо рата. Така те 
пак ще уми рат, но ня ма да къл нат теб, а ще об ви ня ват 
бо лести те за бе ди те си. А ти ще си вър шиш ра бо та та без 
да те гонят.
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От то га ва е оста на ло хо ра та да се оп лак ват от бо-
лести те, а не от смърт та, въпре ки че са мо от смърт се 
умира. Ако му е дош ло вре ме то на чо век да си оти де от 
то зи свят и без бо лест умира. Стари те хо ра още каз ват: 
„Ако има дни да жи вее, лек ще се на мери. Болест ду ша не 
вади. Болни те ста ват, здра ви те умират.“
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Каквото направиш, 
това ти се връща

Ед но вре ме гос под хо дил по зе мя та сред хо рата. Някои 
хо ра го раз поз на ва ли, дру ги не го за бе ляз вали. Един път ре-
шил гос под пак да оби ко ли зе мя та, да ви ди как жи ве ят хо-
ра та, от как во имат нужда. Но сам не ус пя вал всич ко да 
ви ди и нав ся къ де да оти де, за то ва взел със се бе си всич-
ки све тии – да раз го ва рят с хо ра та и пос ле да му кажат. 
Ако ня къ де има кри вин ка, да я поправи.

Ка то хо дил та ка гос под по зе мя та, по-бо га ти те все 
го ка ни ли на гости да му се пох ва лят с има не, да бла гос-
ло ви де ца та им. Имало един бе ден чо век, на исти на мно го 
бе ден, кой то ня мал ни що из къ щи, ос вен мал ко бра шън це и 
ед на ко кош ка, ко я то тък мо мъ ти ла яй ца та си, за да се из-
лю пят пи ленца. Чове кът оба че си на у мил да по ка ни гос под 
на гости, да го по мо ли да му про ме ни къс ме та, че да мо-
же да се по за могне. Омръз на ло му все да е си ромах. Зато ва 
един ден ка зал на же на си:

– Же но, на мис лил съм да по ка ним гос под на гости. 
Какво ще кажеш?

– Как во да ти ка жа, мъжо? Не виж даш ли, че ние ня ма-
ме как во да ядем, ка мо ли за гости да мислим.

– Аз са мо гос под ще по каня. Ще за ме сиш ед на ба ни ца от 
браш но то, ще напра виш мал ко каша. Все пак за гос под го во-
рим, той сам знае как ни е бла гос ло вил и как пре жи вя ваме.

– Мъ жо, къ де се е чу ло и ви дя ло гости с ка ша да се го-
ща ват! И  най-бед ни те ка то по ка нят гости за кол ват 
ко кош ка, пър жат яй ца, ме сят ба ни ца. А ние с тебе? Даже 
стол ня ма ме да го по ка ним да седне!
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Пре пи ра ли се съпру зи те та ка из вест но вре ме, спо ри-
ли, ка ра ли се, но накрая мъ жът над де лял и рекъл:

– Ти ще оме сиш ба ни ца, пост на да е, но ба ни ца да е. 
Ще на бе реш мал ко ки се лец и ще сгот виш чор бица. Аз ще 
хва на квач ка та, ще я за ко ля и ще я опе чем да нах ра ним 
госта. Той е стар чо век, ня ма чак тол ко ва мно го хра на да 
изяде.

Же на та пос лу ша ла мъ жа си, запрет на ла ръ ка ви, пре-
ся ла браш но то, за ме си ла ба ница. После съб ра ла ня кол ко 
ше пи ки се лец, сло жи ла да сва ри чор ба та и тък мо мъ жът 
да хва не квач ка та да я ко ли, ко га то на пор та та пристиг-
нал гос под, но не бил сам, а во дил със се бе си всич ки светии.

– Брей, как во ще пра вим с тол ко ва хо ра на гости? – 
плес на ла се же на та по че ло то. – От къ де ще на ме рим тол-
ко ва хра на за три на де сет ду ши, при то ва мъже?

Гос под пог лед нал къ ща та, раз б рал, че е бед на – с трън 
да вла чиш, ня ма как во да за качиш. Забе ля зал кол ко уп ла-
ше ни са сто па ни те, сто я ли на дво ра без да про ду мат 
ни дума. Тога ва гос под бла гос ло вил яде не то и то ста на-
ло кол ко то да се нах ра нят по не пет на де сет души. После 
пох ва лил же на та, че оме си ла тол ко ва вкус на ба ни ца и е 
напра ви ла чуд на чор бица.

До ка то се хра не ли и раз го ва ря ли, гос под ги по раз пи-
тал как жи ве ят, как свър з ват два та края, да ли имат де-
ца, за що ня мат деца. Питал ги съ що да ли искат да имат 
имот и челяд. Мъжът му от го ворил:

– Дя до гос по ди, ние с же на ми сме мно го бедни. Целият 
ни жи вот та ка ми на в не мотия. Уж ра бо тим, а из кар ва ме 
са мо тол ко ва, кол ко то да не ум рем от глад. То  на ши ят 
жи вот се ви дя ка къв е на то зи свят, но ако ре чеш да ни 
напра виш ед но доб ро с же на та, от де ли ни са мо ед на ро-
гоз ка го ре в рая. Ако не мо же за же на та, по не за мен да има. 
Да зна ем, че в рая ще си от жи ве ем и за то зи свят!



51

Гос под от върнал:
– От мен имаш ед на ро гоз ка на най-ху ба во то място 

в рая!
Как то си се де ли та ка, све ти Пе тър про шеп нал на 

мъжа:
– По мо ли дя до гос под да ти да де ед на ябъл ка на двора. 

Но да не е обик но ве на ябълка. Ако иска чо век да си от къс-
не, да се за леп ва ръ ка та му за нея и да не пуска, до ка то ти 
не кажеш.

Мъ жът пос лу шал све ти Пе тър и по мо лил гос под да му 
по са ди та ко ва не о бик но ве но ябъл ко во дър во в гра ди ната. 
Господ бил ще дър и из пъл нил мол ба та му. Накрая гос под 
му по да рил и ед но тесте кар ти и бла гос ло вил всич ки да-
рове:

– Ако ня кой иска да от къс не ябъл ка, да се за леп ва за 
дър во то и до ка то ти не ка жеш да го пус не, да не пуска. 
Който за поч не да играе с те зи кар ти, да на дигра ва и най-
го ле ми те играчи. Никой ни ко га да не мо же да го на диграе!

Ста на ли гости те и тръг на ли пак по ши ро кия свят да 
тър сят кой крив, кой прав и да по ма гат на хо рата. Сиро-
ма хът и же на му си лег на ли и се раз го во ри ли за гостите.

– Мъ жо, до ка то бе ше у нас гос под, за що не го по мо-
лих ме да ни да де бо гат ст во, да си по жи ве ем добре?

Мъ жът от го ворил:
– Аз мно го мис лих да му по искам бо гат ст во и имот, 

оба че си ка зах, че за та зи ра бо та тряб ва и акъл. Не е са мо 
до има не то, тряб ват мно го гри жи и зна ния, та не посмях.

– Ти за що мис лиш, че бо га ти те са по-ум ни от  нас? 
Нищо не зна ят, па ра та пра ви всичко. Ако имаш па ри, все-
ки те ува жава.

– Аз на ли ги гле дам чор ба джийски те же ни! – соп нал Ӝ 
се мъ жът. – Са мо зна ят да хар чат па ри те на мъ же те си за 
щя ло и не щяло.
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Пре пи ра ли се та ка дъл го вре ме, накрая пет ли те про-
пя ли и чак то га ва зас пали. На сут рин та мъ жът ста нал, 
граб нал кар ти те, ко и то гос под му по да рил и тръг нал да 
тър си ко мар джии. Наме рил най-доб ри те ко мар джии и по-
искал да сед не да играе с тях. Те не го взе ли на се ри оз но и 
би ли го то ви да го из лъ жат, но бла гос ло ве ни те кар ти по-
мог на ли и мъ жът спе че лил куп пари. Приб рал се у до ма при 
же на си, стег на ли си къ ща та, по за мог на ли се.

Ми на ли два де сет, три де сет го дини. Извед нъж един 
ден до шъл ар хан гел Ми ха ил и пре дупре дил мъ жа, че жи во-
тът му е към края си.

– Как та ка, чо ве че божи! Та аз тък мо се по за мог нах 
мал ко, от дъх нах си от си ро ма ши ята. Тъкмо ве че ми се жи-
вее, а ти ме ка раш да умирам! Поча кай ме още по не де сет 
го дини.

– Тук ня ма място за па зар лъ ци – ка зал ар хан ге лът. – 
Стя гай се, че ще ти из ва дя ду шата.

– Щом ня маш ми лост, поз во ли ми са мо да се простя 
с же на та и със сто ка та, ко я то съм нат ру пал с тол ко ва 
труд. Нито съм се нас пал, ни то съм се нах ра нил от ра-
бота. Поне да се простя с тях и да оти ва ме на он зи свят, 
там да се нас пя ка то хо рата.

На ар хан гел Ми ха ил му се сто ри ло, че от ня къ де поз-
на ва то зи чо век, но не се се тил, че пре ди го ди ни му е бил 
на гости за ед но с гос под и дру ги те светии. Позво лил му 
да се сбо гу ва с близ ки те и с къ ща та си и до ка то го ча кал, 
ви дял ху ба во то ябъл ко во дър во на дво ра, от ру па но с плод. 
Посег нал да си от къс не ед на ябъл ка и не щеш ли, ръ ка та му 
ту так си за леп на ла за ябъл ката! Опитал да я от ле пи, не 
можал. Проб вал ня кол ко пъ ти, но ръ ка та му сто я ла за ле-
пена. Тога ва ар хан гел Ми ха ил се раз викал:

– Чо ве че, как ва е та зи ябълка? Не мо га да си от ле пя 
ръ ка та от нея. Помог ни ми!
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– Как ли пък не! Ти си до шъл да ми взи маш ду ша та, аз 
да ти по магам! Ако ме оста виш да по жи вея още де сет го-
ди ни, ще ти по могна. Иначе стой си тук на дво ра, ако щеш 
да пук неш от глад и же га, хич не ми е жал. Ако иска гос под 
да дой де да те от лепи.

Ан ге лът раз мис лил и казал:
– Ще ти по да ря още де сет, ако искаш още три де сет 

го ди ни жи вот, са мо ме пус ни да си хо дя и да си гле дам дру-
ги те бо жи ра боти. Нямам вре ме, зна еш ли още кол ко ра бо-
та ми се е нат ру пала?

Чо ве кът се за рад вал, че све ти Ми ха ил му обе щал още 
три де сет го ди ни жи вот, от ле пил му ръ ка та и го пра тил 
да си хо ди, мно го поз д ра ви на гос под да за несе.

Ми на ли още три де сет го ди ни и ед но ут ро, ра но-ра но 
ан ге лът-ду ше ва дец пак се явил пред мъжа.

– Хай де се га, при я те лю, без по ве че па зар лъ ци, тръг-
ваш с мене. Толко ва го ди ни брах срам пред бо га, че не съм си 
свър шил ра бо та та, се га ня ма да се лъ жем по вече.

Чо ве кът ви дял, че ве че ня ма на къ де, сло жил кар ти те 
за игра в по я са си и тръг нал с ан ге ла без да се прости с же на 
си даже. Като стиг на ли на не бе то, пър во ми на ли покрай 
ада, къ де то са веч ни те мъки. Там би ло пъл но с дя во ли, те 
са мо ча ка ли ня кой да ми не от там и да го зав ла чат към пъ-
къла. Като ви дя ли но во дош лия, вед на га се втур на ли към 
него. Затег ли ли го към ада, ан ге лът тег ли към се бе си, дя-
во ли те към ада. Накрая из тег ли ли чо ве ка при тях и го зав-
ла чи ли в тъм ни ната. Тога ва чо ве кът се око пи тил мал ко и 
им казал:

– Ако ме на дигра е те на кар ти, ще дой да с вас в пъ къла. 
Ако аз ви на диграя, ще си оти да в рая.

Дя во ли те се съг ла си ли и сед на ли да игра ят на карти. 
Игра ли, игра ли и накрая чо ве кът над вил два на де сет дя во-
ла с бла гос ло ве ни те кар ти от бога. Така мъ жът за ро бил 
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дя во ли те и за ед но с тях тръг нал към пор ти те на  рая. 
Стиг на ли до там и чо ве кът по чу кал на пор тата.

– Све ти Пет ре, от к лю чи пор та та, аз ве че 
пристигнах.

– Ча кай да про че та в теф те ра ти кой беше. Може да 
не си за рая!

– Как да не съм за рая? – за чу дил се чо ве кът. – На ли 
гос под ка то ми бе ше на гости, ми обе ща да ми па зи ед на 
ро гоз ка на най-ху ба во то място в рая.

– А, ти ли си бил! – ка зал све ти Пе тър и от во рил пор-
ти те на рая. – А за що не си сам? Рогоз ка та е са мо за теб, 
за дру ги ня ма място.

– Аз си во дя дру жи на, да си игра ем карти. Иначе как во 
ще пра вим в рая? Нали там всич ко има, а пък аз съм си ро-
мах чо век, свик нал съм не що да правя.

– Не мо га да те пус на с още два на де сет ду ши – за и-
на тил се све ти Пе тър. – Ти мо жеш да вле зеш и да си оти-
деш на ро гоз ка та, а оста на ли те да се връ щат от къ де то 
са дошли.

– Све ти Пет ре, ти заб ра ви ли как аз бях по ка нил 
са мо гос под на гости, а вие всич ки сед нах те на тра пе за-
та ми. Аз бях бе ден чо век, та пак се от с ра мих, а вие има те 
цял рай. Хем всич ко е бо жа ра бо та, хем два на де сет ду ши 
не мо же те да при е мете!

Све ти Пе тър се ог ле дал и на бър зо ги пус нал всич ки 
в рая. Кой как во то е напра вил, то ва му се връща.


