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Здравей! Следвай пингвина, който сега се
плацика в твоята баня. Запътил се е нанякъде, но
като му се прищял студен душ, се отбил в твоя
дом. След малко си тръгва, следвай го! Ето, сега
ще мине покрай теб, понесъл кърпата си на рамо,
и ще остави мокри стъпки по пода. Той отива в
чудна страна, където всички с шейни се спускат, а
когато се уморят, се качват в общежития, отворени
от охлюви огромни. Те са доста гостоприемни и
много обичат да си имат гости. Та, следвай
пингвина, докато се вре в килера и търси ботушки
или прежда и шишове, за да си оплете вълнени
чорапки. Следвай го, докато се спуска към мазата,
в която си криеш сладката и старата си шейна.
Следвай го, докато се промъква тихо край теб,
защото знае, че не е хубаво да използва чуждите
бани, но можеш ли да го спреш, когато за студена
вода му домъчней. Да, той е малък и сладък
пингвин и танцово шляпа из коридора голям, даже
мисли да погледне в хладилника за някоя рибка.
Ще прерови дори шкафа за консерви „Тон” и
скариди. Не, не е лош, просто се самопоканва и се
обслужва като у дома си. Защото твоят дом е и
негов. Ако някоя вечер си в средата му, ще ти
предложи да се гушнеш до него, защото всички
пингвини се гушкат, за да се топлят. Е, това, че е
харесал вълнените ти чорапки и ги подносва... Не
му се сърди, просто му трябват – и на него му
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става студено, ала той обича всички дечица: и теб
би гледал, и в устичката ти риба би слагал. За него
всички хора сме деца, но лоши, защото се караме,
вместо да се пазим едни други от студа.
Той обича да се полюшва наляво и надясно,
развъртял опашката, и леко да смига. Погледни го
– сега тършува в печката, там, където си оставила
от печените ябълки и над тях се облизва. Как да не
си вземе една, ако не и всичките. Те за това си
стоят, знае че за него ги пазиш. От онова парченце
торта на масата не би ти отказал – и то го вълнува.
А може би и малко от меда и от онзи конфитюр. И
чай горещ ще си свари. Ах, как блажено на
крачката се повдига и смело тършува из твоите
шкафове. Никак не е срамежлив – ти като се
появиш, ще примижи и може чай да ти налее и
една ябълчица от печените да ти предложи. И ти
във смях ще се свиеш на пода, а той ще те гледа и
със студена вода ще вземе да те полива – дали не
ти е нещо лошо... А ти ще се смееш ли смееш.
Докато дъхът ти не секне и спреш. Пингвинът от
чая пак ще си сипе, на стола ще поседне – печени
ябълки и парчето сладкиш да си хапне. А ти се
превивай и чакай да ти мине – не го безпокои
това, той не бърза и може да чака. Щом се нахрани
и хавлията ти понесе, знай, че той вълнените
чорапки ще нахлузи (онези, подарък от баба) и ще
се понесе на своите олюляващи се крачета. Когато
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зад вратата се изгуби, тичай бързо – там, в
коридора, танца свой той ще измисли и бързо ще
заподскача наляво и надясно, защото за път
далечен той готов е. Ще вземе широката шапка и с
нея пред огледалото ще застане. Докато ти зад
него се подаваш, хитро ще ти смигне. Вратата
отваря и по стълбите надолу се спуска. Колко
смешно се люлее, когато от стъпало на стъпало
минава. Ти след него тихо върви и стъпките
смешни следвай. Там, в твоята маза, има тайна
голяма. Знам, че е скрита за тебе, но за него е
знайна. Сред сладката, които през лятото прави,
сред дъхавите дюли, сред малинките големи и
онези малки плодчета, които с радост похапваш;
край сушените плодове и многото билки, край
дъхавите круши и ябълките; край киселите
краставички и големите златни тикви – там
дълбоко е скрита тайната голяма, която малко
същества знаят. Едно от тях е този пингвинпътешественик – този палав гостенин, този
господин със шапка и голяма човка. Знае той врата
незнайна за людете човешки. През тази врата се
ходи към неговия свят. А ако все още го следваш,
през процепа, когато я отвори, ще видиш
множество други пингвини, на шейни понесли се
надолу по склон необятен. И ето – той през
вратата минава. Бързай – защото знае, че го
следваш неотлъчно и ще я задържи да влезеш.
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Малко снежец ще сбере наедно и ще го сбута, за да
не се затвори, защото ти не можеш я отвори, а кой
знае кога друг пътешественик като него пак ще
мине. Затова бързай и след него тичай! Ето я тази
заветна врата към свят, незнаен нам. Зад нея те
очаква почетен комитет от пингвини с подарък –
нова шейна, само за теб. Защото те така посрещат
гостите си – като се спускат заедно по склоновете
големи и много се смеят. И странни пътеки все
надолу следват, понякога се прескачат един друг и
следват склона, който ги отвежда нейде далече.
Може едно спускане цял ден да продължи и те са
щастливи. А когато огладнеят, морски птици до
тях долитат и им оставят печени ябълки с мед и
купчина сладки плодове. Понякога получават от
онези сладки палачинки, обгърнали мед и масло в
едно, и чай им се носи редовно. На място за
почивка се събират и всеки оставя това, което е
получил, за да си го поделят. Така всеки получава
от печените ябълки с мед , от палачинките, които
ухаят, от ягодовото сладко и чая, курабийки,
соленки и ореховки биват разделени. Затова не
губи време, ами с тях се спускай – надалече,
надолу в радост и щастие със шейните големи, а
когато вечерта наближи, ти винаги стигаш до долу
навреме. Там са огромните охлюви, които са
толкова големи, че къщичките им се ползват за
общежитие и те с удоволствие с всеки ги делят,
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защото гости най-обичат да посрещат и в стаите за
всеки има плодове и чай. Охлювите са пълни с
мечти и обичат да слушат разкази за тези
спускания дълги. Най се радват, когато някой им
разкаже по нещичко за себе си и за земите, от
които иде. Тебе с нетърпение те чакат – от другите
вече знаят, че си отдалече и цяла нощ биха те
слушали. Разкажи им за пътя, за всичко, което се
среща в твоя дом. Говори, защото те са слушатели
чудесни. Когато заспиш, люляна наляво-надясно
като от кораб голям, понеси се пак към върха, от
който се спусна наяве. Да, има толкова неща, за
които да сънуваш: за своето куче, което самотно
си лае; за чайника, в който си запарваш чая; за
онези ореховки, скрити високо в шкафа; за
малките птички, които прелитат над твоя прозорец
и техните трели подредени; за котараците важни с
навирени опашки, що на двора се разкарват и
напето нещо си говорят; за белия гълъб, който
малки отглежда на покрива, и стотиците други
мухички, бръмбарчета и малки щурчета, сега
изпокрили се заради студа, но на пролет с тях
отново ще си говориш. Да, всичко това сънуваш,
заспала в тази къщичка голяма...
И ето, новият ден се показа . Слънцето на
всекиго от лъчите си подарява. Закуска богата ни
чака, а после почивка се прави, докато храната се
смели. Всички приятели с радост се събират преди
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днешното спускане и новото забавление. Всеки
пингвин с теб чуден танц изиграва. А той е лесен с
такта си странен: наляво - надясно се полюшваш и
въртиш, после в кръг се захващаш и пееш.
Следваш стъпките весели, странни и си толкова
щастлива от този танц на Радостта, че когато
Слънцето засиява, ти грейваш като малка
звездичка. Плуваш в ореола на хармонията и
всички край тебе се струпват, докато Слънцето по
небосклона издига се полека. С приятелите си
нови с шейните надолу се спускате, а Слънцето
свети, сияе. Пингвините весели песни припяват:
Срамежливо момиченце,
чисто като малко кокиченце.
Кога срамът го завладее
и бузки зачервенее,
ледът наоколо с радост - топи се,
заблестява от ранни зори
чак до късния мрак.
На цветята си най-мила.
Ангелчета край тебе танцуват.
Поливат те с Радост.
Прегръщат те с Любов.
И как буйно растеш,нагоре
във Слънцето вперило поглед.
Попиваш всички лъчи,
шепнейки си с Вятъра –
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тоз разказвач на странни приказки.
Гледаш на Света със бистър поглед.
Попиваш всяка капка, довяна до тебе.
Усмихвай се, смей се
във всяка секунда!
Защото само в нея живей се!
Ето, пингвините наближават мястото за
почивка, Слънцето високо над тях блести. Спирате
до вратата, от която вчера излезе. Шумове някакви
чуваш, зад нея някой твоето име извиква.
Поглеждаш – в мазата твоята майка е влязла и
търси своето пиле, което под крилото си крие.
Трябва ли да си ходиш?... Да, защото тя те чака,
търси те: „Къде ли изчезна – се пита с
безпокойство, – и то по чехли излезе, сигурно в
мазата пак търси сладкото от малини”. Ти се
обръщаш, виждаш, че всички те гледат, а онзи
Пингвин, що бе ти на гости, до теб се е спрял.
Прегръдка голяма, кратък танц на Радостта и
влизаш, като плътно вратата затваряш.
Сред сладката, които през лятото прави, сред
дъхавите дюли, сред малинките големи и онези
малки плодчета, които с радост похапваш, край
сушените плодове и многото билки, край киселите
краставички и тиквите златни, ти грабваш буркана
с малиново сладко и се втурваш към вратата на
мазата, през която майка ти влиза. Тя те гледа с
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наслада и после се чуди отде сняг се е взел по
твоите
чехли.
С блеснали очи разказваш приказка за охлюви,
пингвини и шейни, а тя се усмихва на тази шега...
*******************************************
Тази чудна приказка ми я разказа един
щурец, докато на своята цигулка свиреше тихо.
Може би в някоя тъмна нощ е чул как това
момиченце шепне до прозореца песента на
Пингвините и си е припомняло онзи невероятен
ден. Реших да запиша приказката на щуреца, за да
я разкажа един ден на теб. Приказките са, за да се
разказват все пак… Нали?!...
С Обич до всички дечица(малки и големи)
Вито - Декември 2009
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