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     Житейското начало на всеки човек идва с рождената му дата, но няма да сгрешим, ако кажем, че духовното му 

начало започва с първата разказана му приказка.

    Българските приказки - за тримата братя и златната ябълка или за Златка, златното момиче, приказките на 

Андерсен, на Братя Грим, приказните истории за Пинокио, за Магьосника от Оз, за Пипи Дългото Чорапче, за Малкия 

принц и десетки още, наистина могат да разширят неимоверно границите на детската фантазия. И много скоро 

след това за много деца идва следващият духовен момент - когато те самите  правят радващ опит да разкажат 

своя приказка. Чудесна е идеята на Столична община, осъществявана вече седем години, да провежда Национален 

детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”. Един конкурс, който дава красивата възможност на 

малките приказници да разкажат за всичко, което се случва в тяхното просторно въображение.

   И ето ни пред голямата и вълнуваща купчина от детски авторови приказки - една цяла вселена от нови или 

преразказани митове и легенди, от детски въображения, страхове и надежди, от весели хрумвания, показващи скъпоценно 

чувство за хумор... Особено ни  радват приказните истории на най-малките разказвачи. Вижте само част от заглавията 

на наградените в конкурса приказки на 9 - 10 годишни автори: ”Ких, Чих и звездите”, „Огледалното платно”, „Нощен 

затвор”, „Светът на децата, преди да се родят”... Има  с какво да ни впечатлят и приказките на авторите, вече 

стъпили на границата на юношеството: „Когато веганите изпият слънцето”, „История на една метла”, „Приказка за 

едно необикновено пътешествие” (тук става дума за приключенията на един картоф), „Палачинките на истината”, 

„Семейно селфи” и много още.

   Всички ние, които имахме приятната привилегия да бъдем първи читатели на изпратените в конкурса приказки, бихме 

могли да отбележим още  няколко важни творчески момента. Най-напред - виждаме едно предимство на съвременните, 

днешни теми в цялата купчина от най-различни творби. Съвременният поглед не отсъства и в приказки, които са 

вдъхновени и от някои по-известни фолклорни или митологични мотиви. Расте броят и на приказките, разказани 

граматически и стилово много добре. И въпреки че тази година изпратените за участие в конкурса детски приказки са 

по-малко на брой от предишната година – впечатляващите приказки са повече. Можем да направим шеговития коментар, 

че в този случай количеството се е превърнало в качество... И сега журито наистина беше твърде затруднено - 

заслужаващите внимание детски приказки  бяха наистина повече от тези, които бяха наградени и поощрени в конкурса. 

Така че е необходимо да кажем на всички малки приказници, изпратили творби в този престижен конкурс, че самото 

тяхно участие в него е успешна крачка напред. Техните творби бяха внимателно четени и най-подробно обсъждани от 

хора, които познават и обичат  детските приказки. Всички малки автори, участващи в конкурса, вече имат своите 

първи творчески по-опитни и най-доброжелателни!  читатели. А това никак не е малко!

      И така - приказната планета на детската фантазия продължава да съществува и проблясва на българския духовен 

хоризонт. И нека винаги примамливо просветва и логото на творческото приключение „Ще ти разкажа приказка”!

 

Георги Константинов
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Възрастова група 9 -  12 години

Първа награда

Н и к о л а й  Х а д ж и с т о й ч е в

Ких, Чих и звездите
   Има една далечна гора на края на света. В средата на гората расте най-високото дърво. 

Това е хилядолетен дъб. А в хралупата на дървото живеят две малки пухкави същества с очи 

огромни и зелени като гората – братята  Ких и Чих.   

Старият дъб им дава не само подслон, но и храна. Ких и Чих обожават да се крият из клоните 

на дървото и да се хранят с жълъди.
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   Наесен те, като катерички, се запасяват с храна. През зимата си хрупкат жълъди в топлото 

гнезденце. През пролетта обикалят цялата гора, поздравяват животните и ги разпитват как 

са прекарали зимата. А през лятото... Лятото им носи най-много радост. Ких и Чих така 

обичат лятото, че дори не спят през този сезон. Страхуват се да не изпуснат нито един 

миг от любимото си време. Денем малките палавници прескачат от клон на клон, разговарят 

с птиците и със слънцето. А през нощта се спускат на земята, играят на криеница и си 

говорят с нощните животни.

    През една такава нощ Ких се скри, а Чих дълго не можа да го намери. Тогава той се изкачи 

до самия връх на високия дъб и попита звездите дали не виждат къде се крие Ких. Звездите 

бързо откриха Ких и скривалищито му. Та нали отгоре се вижда всичко! От тази нощ Ких и Чих 

се сприятелиха със звездите.

   През следващите летни нощи братята все по-рядко слизаха на земята и все по-често 

седяха на върха на най-високото дърво и разговаряха с новите си приятели. Звездите се 

надпреварваха една друга да разказват интересни и забавни истории. Ких и Чих така се 

забавляваха, че не искаха нощта да свършва. 

   Една сутрин, на зазоряване, когато звездите започнаха да изчезват една по една от 

небосклона, Ких и Чих забелязаха, че звездите не изчезват просто така, а майката Луна ги 
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събира грижливо в една голяма кошница. Без да се замислят, дребните палавници скочиха 

незабелязано в кошницата при звездите. Луната, не подозирайки нищо, потегли на път с 

голямата кошница, в която звездите кротко спяха, а Ких и Чих се бяха свили на дъното.

   Когато Луната се прибра в големия си лунен дом, тя закачи кошницата на един ченгел и я 

залюля като люлка, запя приспивна песен и сама се унесе в дълбок и спокоен сън. Ких и Чих 

обаче не спяха... Те тайничко разбудиха звездите. Всички изскочиха от кошницата - люлка и 

през целия ден играха и лудяха. Когато наближи времето Луната да се връща на небето, всички 

бързо се прибраха обратно и се престориха на заспали. Отпочиналата Луна откачи кошницата 

от ченгела и се запъти към небето над далечната гора. Разпръсна звездите над хилядолетния 

дъб, а Ких и Чих внимателно се измъкнаха от кошницата и се настаниха на върха на дървото. 

Приказките на звездите отново не спряха до сутринта. Така продължи няколко денонощия. С 

всяка следваща нощ звездите бяха все по-бледи и все по-малко приказливи. През една такава 

нощ изморените звезди угаснаха напълно. Гората потъна в мрак. Луната се зачуди какво се е 

случило с рожбите й. Тя ги милваше, молеше ги да се събудят. Отговор не последва. Луната 

заплака горчиво и безутешно. Сълзите й рухнаха като порой и бързо наводниха цялата гора. 

Животните се разбягаха в различни посоки, опитвайки се да се спасят от наводнението. Но 

в непрогледната тъмнина се блъскаха един в друг, затъваха в калта и се прегазваха. Настана 

истинска катастрофа.

   Ких и Чих се изплашиха и осъзнаха какво сториха с безотговорното си поведение. Покатериха 

се на върха на дъба и разказаха всичко на Луната. Тя спря да плаче. Спря и пороят над гората. 

Луната не се разсърди на братята. Тя им благодари, че имаха смелостта да признаят грешката 

си и така да спасят гората и нейните обитатели. Луната грижливо събра угасналите звезди 

и замина за своя голям лунен дом.

   Ких и Чих бяха засрамени, тъжни и притеснени през целия ден. Дори и жълъди не похапнаха. 

Очакваха да дойде нощта, за да разберат дали са добре звездите и майка им.

  Свечери се. Луната отново изгря, а звездите блеснаха на небосклона и озариха  гората. 

Мъничетата поискаха прошка от звездите. Те с радост им простиха. Сега тяхното приятелство 

беше още по-силно.

 Далечната гора отново се превърна в онова приветливо място, което всички обичаха и 

наричаха свой дом.
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Възрастова група 9 -  12 години

Втора награда

А н н а  Б р о в ч е н к о

   Живееше някога един беден рибар. Той беше много добър и много внимателно наблюдаваше 

всичко, което ставаше около него. Той познаваше тайната на морето, което можеше да 

отрази в своите води цялото небе. Казват, че морето само му е разкрило тайната си, но това 

е нещо, което никога няма да разберем. 

   Там, където живееше рибарят, не всичко вървеше много добре. Царят беше млад и красив. 

Беше и способен, но много суетен, а понякога и алчен. Жителите опитваха да го имитират и 

слагаха по нещо от себе си. Намираше се винаги кой да обижда приятеля си, имаше и кой да 

се скара със съседа си за някоя дреболия. Всички си мислеха, че винаги имат право. 

Огледалното платно
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   Децата вземаха пример от 

възрастните. Намираше се 

кой да обиди момиченцето с 

очилата и кой да се подиграе 

на момченцето с износените 

панталонки. Някой отговаряше 

невъзпитано на госпожата, друг 

се хвалеше, че е казал много 

голяма лъжа и всички му били 

повярвали. Хората вече не си 

помагаха. Всички бяха станали 

повърхностни и груби...  Изобщо, 

нещата бяха тръгнали в грешна 

посока.

   Един ден пред царя се яви 

бедният стар рибар, носейки 

в ръце необикновено парче 

плат. То приличаше на рибарска 

мрежа, но беше много красиво 

и отразяваше всичко наоколо. 

Щом го видя, царят веднага го 

поиска за себе си. Вместо да му 

даде жълтица и да го изпрати, 

той взе платното и затвори 

стареца в тъмницата. Казват, 

че точно това е искал рибарят, 

но е нещо, което никога няма да 

разберем.
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     На следващия ден царят носеше дреха, невиждана дотогава.  

Тя отразяваше като огледало всичко наоколо. Хората му 

се възхищаваха. Царят не беше получавал никога толкова 

комплименти и никога дотогава не беше приличал толкова 

много на огромен и надут паун.

   Когато всички в царството бяха вече видели новата му 

дреха, похвалите ставаха все по-малко и по-малко, докато 

съвсем спряха. Тогава царят накара горкия рибар да работи 

ден и нощ, за да направи колкото може повече дрехи от 

огледалния плат. Искаше да го продаде на всички жители 

в царството. Щеше да спечели много пари и щеше да се 

оглежда във всеки човек, когото срещне. Така и стана. Стана 

и нещо странно и неочаквано. Хората се срещаха и започваха 

да се карат и обиждат, както винаги. Заедно с това обаче 

всеки виждаше себе си в дрехата на другия. Някой си казваше: 

„Ах, че грозно ми е лицето, когато съм ядосан!” Друг си 

мислеше, докато се присмиваше: „Май съм много неприятен 

с тази изкривена уста.” Или пък: „Май доста си приличаме 

с този самохвалко, когато се караме.” Така, малко по малко, 

хората в царството - големи и малки, започнаха да избират 

по-мили думи и по-рядко да се карат, докато не станаха 

съвсем мили и дружелюбни. Царят също се промени, защото 

и той се оглеждаше непрекъснато в околните. Разбра всичко. 

Освободи рибаря и след като се извини, го помоли да му стане 

пръв съветник.
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Възрастова група 9 -  12 години

Тре та награда

М а р т и н а  Б о я д ж и е в а

Нощен затвор

   Есен е. Седя в двора на училището и гледам. Гледам едно дърво, а в клоните му се е заплела 

луната. Сякаш тя е в нощен затвор. Небето е обагрено в лилаво, розово и оранжево.

– Сънувам ли? – питам се.

– Може би – ми отговаря луната – освободи ме, моля те!

– Не мога да летя – казвам.

– Ще ти пратя облаче. Качи се на него!

– Добре, но аз скоро ще си тръгвам.

– Ще си тръгнеш в съня си – казва ми луната. 

Изпраща ми облаче и аз се качвам на него. Политам в небето. Толкова е красиво! Толкова 

прохладно!

   Щом стигнах до дървото, дръпнах едно клонче и освободих луната. Тя ми благодари и аз се 

върнах в съня си…
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    Имаше една чудесна зелена планета от галактика 

„Млечен път”, на която повечето обитатели се обявиха 

за вегани. Те бяха благородни, кротки души, които обичаха 

животните повече от себеподобните си. Ще направят 

път дори на най-малката мравка, но ако някое току-що 

проходило дете ритне котка или оскубе кокошка, ще го 

заклеймят като изрод, дори потенциален сериен убиец.

    В чест на обичта си към животните веганите се 

хранеха с трева и пиеха слънце. Те обичаха да се събират 

заедно, затова живееха на големи групи. Поради добротата 

и спокойствието си, а може би и покрай оскъдното хранене, 

те не се увличаха от тежък труд. Всъщност бяха най-

щастливи, ако въобще не им се налага да се трудят. 

Приемаха се като древни философи, които не бива да си 

губят времето за глупости. Събираха се, за да говорят 

за живота, за енергиите около тях и за храна. Говореха 

предимно за храната си, сякаш винаги се чувстваха 

гладни, а когато им омръзнеше да правят салати от 

трева и сладкиши от ядки и се напиеха до пръсване със 

слънце, веганите започваха да обсъждат безсърдечните и 

безморални месоядни. Наричаха ги „мършояди” и ги приемаха 

като стократно по-излишни същества от животните.

Разбира се, месоядните на зелената планета от галактика 

Възрастова група 13 -  15 години

Първа награда

К и р и л  Д и м о в

Когато веганите изпият слънцето
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„Млечен път” бяха останали толкова малко, че скоро никой не беше виждал техен представител.                   

Един ден, обаче зловеща вест се разнесе от уста на уста и от група на група. Животните 

умираха, макар никой да не ги беше убил или изял. Докато се съберат да разрешат проблема, 

на зелената планета от галактика „Млечен път” не остана нито един животински вид. Накрая 

все пак се разбра, че тревата и всичката зеленина на планетата е изчезнала. Веганите 

бяха излапали всичко, което не е с животински произход, защото броят им постоянно се 

увеличаваше.

   След като вече нямаше животни, за които да се борят, виновниците се събраха и решиха да 

минат на диета. В името на оцеляването на своята планета те щяха да спрат да се хранят. 

Решиха да живеят, пиейки слънце.

   Аз, последният месояден човек на Земята, пиша тези редове, скрит в малък бункер, в който 

запасите от луканка скоро ще свършат. Пиша, за да задам последния си въпрос към новото 

човечество. Какво ще стане с нашата планета, когато веганите изпият и Слънцето?!
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   Аз бях един обикновен картоф, който 

мечтаеше да види широкия свят. Само бях 

слушал какви чудновати неща има над земята, 

но най-много исках да опозная хората. Опитвах се да си представя какви са и как успяват да 

извличат полза от всичко. Така поне разказваше онова бобено зърно, което незнайно как се бе 

озовало сред нас. Неговите разкази разпалваха въображението ми, а желанието да изляза час 

по-скоро на белия свят се усилваше.

   Може би, моето нетърпение ме подтикваше непрекъснато да търся как да се търкулна 

до място, където пръстта е по-мека и по-тънка, та да може поне едно крайче от мен да 

се покаже навън. Не знам какво стана, но в тези си опити трябва да съм се добрал до 

повърхността, защото един ден усетих земята над мене да потъва, чух гласове и не на шега 

се уплаших. Докато разбера какво точно се случва, над мене се надвесиха гиганти и нямаше 

никакво съмнение, че това са хората. Само те можеха да бъдат толкова големи и силни. После 

гигантите ме взеха от кафявия ми дом под земята. Щях да ослепея от силната светлина, но 

те ме сложиха в някаква голяма сграда без покрив. След мен добавиха много други картофи, 

а накрая захлупиха новото ми жилище с дъска. Вътре беше доста тъмно, но ние, картофите 

виждаме страхотно в тъмнината.

   Изведнъж усетихме, че се движим и настана невъобразим хаос. Докато другите тичаха и 

викаха, аз се запознах с един много красив, начупен картоф на име Лари. Точно като мен, той 

също бе живял под земята и бе мечтал да срещне хората, преди да го вземат и настанят в 

тази пренаселена къща. Неусетно останалите се успокоиха и се включиха в нашия разговор.                 

Възрастова група 13 -  15 години

Втора награда

В а с и л  Р а х н е в

Приказка за едно 
необикновено 
пътешествие
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Всички момичета, (един картоф е момиче, ако има пет петънца, и момче, ако петната са повече) 

се влюбиха в Лари, който умееше да разказва фантазиите си така, сякаш са истина. Всички, 

дори и аз, който минавах за един уравновесен картоф, се вълнувахме, щом Лари започнеше да 

говори за любовта на хората към нас, картофите. И точно когато пътуването стана забавно, 

внезапно спряхме. Усетихме се във въздуха, а в следващия момент домът ни отново остана 

без покрив. Бяхме заобиколени от няколко великани, които започнаха да ни вземат един по един, 

да премахват обвивката и да нарязват на малки парчета злощастните ни спътници. А всички 

така се бяхме въодушевили и бяхме повярвали напълно в думите на Лари!

   Като видяхме това, останалите картофи се разтичахме, обхванати от паника. Докато 

тичах, се блъснах в Лари и той ми показа изхода, който бе забелязал. Втурнахме се към него 

и излязохме на слънчева светлина, но не се спряхме, докато не стигнахме до едно дърво. След 

като си отдъхнахме, се зачудихме какво да правим. Покрай нас непрестанно преминаваха 

бързащи гиганти, облечени в черно или бяло, затова  ни трябваше скривалище, и то бързо.

– Трябва да се скрием! Какво да сторим? – задъхвах се вече аз.

– Да си направим пещера! – прошепна приятелят ми.

– Добре, да започваме да копаем! – наредих аз и ентусиазирано започнах да вадя пръст.

Лари веднага се включи в работата и за няколко минути направихме дупка, достатъчно голяма 

да побере пет картофа. Нужно беше да се покрием по някакъв начин, затова започнахме да 

копаем и настрани, за да направим истинска пещера. Напредвах в работата, когато изведнъж 

се натъкнах на нещо меко. От земята се подаде розова крива пръчка, която се огъваше на 

всички страни.

– Защо копаете тук? – попита ни съществото.

– Правим си дом, за да се скрием от великаните – отговори Лари. – Те обичат да ни режат.

Не беше сега моментът да напомням на Лари небивалиците за любовта им към картофите, 

затова се обърнах към странното същество:

– Ти какво си? 

Приятелят ми започна да шепне нещо, но пръчката го прекъсна:
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– Аз съм червей и живея под земята. А вие кои сте?

– Картофи сме – отвърнах. – Гигантите ни изтръгнаха от домовете ни, но ние с Лари избягахме. 

Сега се опитваме да се скрием.

– Аз мога да ви помогна – предложи червеят. – Аз копая много бързо.

Новият ни приятел изчезна в пръстта, а ние продължихме начинанието. Червеят помагаше 

много и скоро бяхме готови – получи се чудесна бърлога, където заживяхме спокойно и щастливо.
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До деня, в който една огромна глава се пъхна в дома ни и ме загледа учудено. Аз стоях 

вцепенен, а Лари се втурна към чудовището, разрушило новата ни къща.

– Спри! – извиках аз.

– Ти говориш? – изненадан запита звярът.

– Да, а ти защо разруши пещерата ни? – попитах на свой ред ядосано.

– О, много съжалявам, просто изравях дупка за кокала си – извини се голямото същество.

– Хайде, Джони, идвай по-бързо! – чу се силен глас.

– Трябва да тръгвам...

– О, ти си намерил два картофа! – извика великанът.

Гигантът посегна към Лари, а приятелят ми се затича към мен. Щом видя движението на Лари, 

великанът спря на място.

– Вие можете да ходите? – зачуди се той.

– Да – отвърнах плахо, защото вече разбирах, че има съществена разлика между мечтите и 

действителността.

– И да говорите? – още повече се удиви гигантът. – Вие сте специални, трябва да ви запазя.

– Ти кой си? – запита Лари, чиято доверчивост като че ли го беше напуснала.

– Аз съм човек – отвърна великанът - и ще ви отнеса вкъщи.

 Не ни остави никакво време за размисъл. Грабна ни и ни остави едва в дома си.  

Преди още да сме си поели дъх, ни сложи на масата, седна точно срещу нас и се усмихна, 

което малко ме успокои.

– Казвам се Бенри – рече човекът и изглеждаше наистина добронамерен.

– Аз съм Стюарт – представих се и аз, като предпазливо се огледах.

– А аз съм Лари, приятно ми е да се запознаем! – бодро отекнаха думите на моя другар, 

разположил се удобно върху лъскавата повърхност.

 Не знаех какво да мисля, когато Бенри подреди специален кът за нас. Все още бях нащрек, 

докато ни показваше на своите приятели, а те се удивляваха на нашите способности. Така 

двамата с Лари се запознахме с много хора. Наблюдавах ги, вслушвах се в разговорите им, като 
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се опитвах да си представя всичко, което обсъждаха. Понякога това ме изтощаваше повече 

от твърде шумния израз на възторг, с който Лари засвидетелстваше своето задоволство от 

интереса на хората към нас. Търсех начин да му обясня, че ако въображението ти стига до 

лъскавата витрина, зад чието стъкло си поставен, няма как да знаеш колко е голям светът.                      

Колкото повече опознавах хората, толкова повече проумявах, че можеш да пътешестваш 

дотам, докъдето се простират мечтите ти. Те определят и колко е голям широкият свят.

   Бях сбъднал мечтата си. Моето истинско пътуване едва сега започваше.
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   В килера е тъмно и задушно. Когато влезеш, те хваща 

нетърпима клаустрофобия и те кара да избухнеш в 

кашлица от праха между старите уреди за почистване 

и рафтовете с препарати. Тихо е. Но само за хората. 

Старият килер на къщата не се отваряше толкова често 

и всички домакински уреди можеха да приказват на спокойствие. Рядко бяха обезпокоявани от 

грижите на хората, но пък те самите бяха доста загрижени. Оживяваха заради скуката, която 

цари в тясното пространство. Но всъщност, за тях беше необятно, като космоса. Не знаеха 

къде са и защо са тук. От време на време хората ги мърсяха с боклуци по земята и после, 

хайде обратно вътре. За тях това беше наистина труден живот.

    Винаги в такива общества ще се намери някой, който си мисли, че всичкото хубаво, дори 

и малко, принадлежи на него. Както на село - моето лозе е по-голямо от твоето. Но тук си 

имаме една суетна метла. Тя стоеше най-близо до вратата, защото често на домакините им 

се налагаше да я използват, когато счупят някоя чаша или разсипят нещо. За нея това бяха 

незаменими привилегии и се чувстваше по-значима от останалите.

– Навън е един прекрасен свят... – разказваше метлата на висок тон, за да може всички да 

я чуят. – Вятърът е освежаващ. Но как да оцените всички тези прекрасни чудеса, та вие не 

сте излизали от тук.

    Всички търпеливо понасяха хвалбите й и учтиво я изчакваха да свърши. След своите разкази 

за необятния свят навън тя започваше да мърмори за нещата, които й пречеха. Например за 

шишенцето, точно над главата й, което миришело ужасно, за никому неизвестна грапавина, 

която притискала косата й и не й позволявала да се среше. Продължаваше убедително своите 

слова за всичко, което е направила за братята и сестрите си. 

Възрастова група 13 -  15 години

Втора награда

 Й о а н  И в а н о в

Историята на една метла
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– Нямаше да се чувствате толкова добре тук, ако не бях аз. Та вие не помръдвате, а заради 

мен тук влиза светлина. Аз съм причината да виждате от време на време бял свят, както го 

наричат хората. 

   Уредите мълчаха, а тя приемаше това мълчание за съгласие с нейните думи. След като 

се измореше, задрямваше, а всички останали започваха да шепнат помежду си. Така течеше 

животът на всички уреди в килера.

   Настана зима, но уредите нямаше как да знаят. Усещаха само хлад през дупчиците в касата 

на вратата. Сгушваха се по-добре в ъглите и спяха спокойно по цял ден, освен метлата. На 

нея й беше най-студено и постоянно стоеше на пост, чакайки да я изкарат. Познаваше снега. 

Студен, мокър, но освежаващ. 



21

     Изведнъж вратата изскърца и слаб лъч светлина се проточи по тъмния под. Метлата 

трепна и се приготви грубите ръце на стопанина да я поемат. Вратата се отвори широко 

и след секунда се озова в ръцете на момче, не по-голямо от 12 години. То умело я подхвана, 

завъртя я в ръцете си и излезе. 

    Метлата усети снежинките, които я галеха по дръжката и косата. Приготви се да 

посрещне първата пряспа. Затвори очи. Снегът беше много повече от миналата година. 

Пряспа след пряспа, момчето разчисти целия двор и всички пътеки, които водеха до склада за 

дърва и входната врата. 

    Когато метлата се прибра в килера, беше цялата подгизнала и трепереше от студ. 

Изчака малко да се съвземе, за да разкаже впечатленията си от тази зима. Но тъкмо щеше 

да започне вълнуващия си разказ и нещо проблесна. На тънкия лъч светлина от не добре 

затворената врата проблесна светлинка. Останалите уреди зашумяха неспокойно. За пръв 

път виждаха блясък. А той не идваше от другаде, а от рошавата метла. В косите й се беше 

заплел диамант. Той блестеше ослепително. Всички уреди приковаха погледи в нея, а тя се 

озърна смутено. Нима най-накрая бяха забелязали нейната особа?!

– Защо ме гледате така? – осмели се да попита метлата. 

– В косите си имаш диамант. – Отговори една непочистена прахосмукачка. 

– Диамант... - повтори метлата. – Наистина, диамант е. Хората забогатяват от диамантени 

огърлици.

– Да, чувал съм, че натрупвали много пари и си купували всякакви неща. 

– Аз съм богата!- почти изкрещя, притежателката на скъпоценността. – Сега няма да върша 

робски труд. Ще живея в голямо имение и за мен ще работят други метли. Ще бъда постоянно 

сресана и уважавана от хората. 

    Всички вече гледаха с други очи приятелката си. Тя стана важна и значителна и всеки с 

интерес изслушваше поученията и разказите й за света. Но положението й сред хората не се 

промени. За тях си остана обикновена метла.
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