
РАЗКАЗ  ЗА ДОБРОТО 

 

Слънцето вече залязваше, когато чорбаджи Васил 

напусна гората. Беше отишъл за дърва и сега волската кола 

беше пълна. Той си подсвиркваше весело, поемайки пътя 

към дома. Чорбаджията живееше в една много хубава къща 

в близкото село. Имаше всякакви животни в своя дом - 

кокошки, кучета, котки, прасета, кози, овце, биволи, крави и 

един кон, ала друг човек в къщата нямаше. Това го 

натъжаваше, но Васил се надяваше, че скоро ще се задоми и 

в дома му ще стане по-весело. Да се ожени веднаж, да дойде 

жена, ще оживее дома му, после ще се появят и децата и 

всичко щеше да бъде много хубаво. С тези мисли той 

напускаше гората, когато не щеш ли на пътя му се изправи 

една сляпа старица. Тя изрече с пресипнал глас: 

-Жив да си ми синко, помогни ми и аз ще ти се отплатя. 

-Как да ти помогна бабо? - попита той. 

-Хе, там зад онази скала има кладенче с бистра водица, 

до кладенчето има и една кратунка. Налей ми водица в нея и 

ми донеси да пия. 

Слезе от каруцата Васил и се запъти към кладенеца. Взе 

кратуната, гребна вода и я занесе на бабата. Тя отпи и му 

рече: 

- Сполай ти за добрината момко. Ти ми помогна, 

а сега и аз ще ти помогна.  Желаеш да си имаш невеста. Ще 

я имаш, имай само малко търпение. Което е речено от бога, 

то ще стане. Но запомни три неща - недей да пожелаваш 

чуждото, недей да търпиш несправедливостта и недей да 

забравяш кой си. 

Момъкът благодари за мъдрите слова и продължи към 

селото си. Прибра се в къшлата си, но не спираше да мисли 



за словата на старата жена. Що искаше да му рече? Това не 

му даваше мира. Цялата нощ не можа да мигне. Така 

няколко дена не спираше да мисли за всичко това и след 

няколко дена реши да отиде пак в гората, за да набере малко 

малини и ако можеше да се види отново с тази старица, за да 

му разтълкува тез мъдри слова, но можеше и да не я види, 

но и дори да я намереше едва ли тя щеше да му разясни. 

Тръгна той към гората с две кошници и скоро стигна до 

малиновите храстчета и започна да бере от вкусните 

плодове. Спомни си легендата за малините и се усмихна. 

Скоро напълни двете кошнички и изведнъж чу как някой го 

вика: 

- Чорбаджи, чорбаджи! 

Гласът идеше от една пещера. Той се запъти натам и влезе в 

нея. А вътре що да види - навред злато, а около него се 

виеха змии, гущери и жаби. Това малко уплаши Васил, но 

той се беше загледал повече в златото, отколкото в тези 

зловещи животинки. Каза си:"Колко много злато има тук, 

ако го взема цял живот ще бъда богат". Тогава една от 

змиите, която имаше златна корона на главата си и види се 

беше нещо като царица му издума: 

- Това всичко, дето гледаш може да бъде твое. Само да 

пожелаеш може да станеш господар на пещерата. 

Чорбаджи Васил от рода на Хадживълкови се позачуди, 

изглеждаше лесно, но си спомни думите, които  беше казала 

старицата: „Не пожелавай чуждото”.  

 "Права е старицата, защо ми е чуждо. Имам си толкова, 

колко ми е нужно. Ето и в Библията е записано. Няма да 

взема нищо. 

-Това злато не е мое и няма да го взема - рече той и се 

запъти към изхода. Влечугите и земноводните се 



надпреварваха да го увещават да вземе жлатиците и да стане 

господар на пещерата, Разума му вадделя  и той излезе от 

пещерата. 

Не беше леко за него това изпитание – По думите  

старицата знаеше, че го чакат още две. Отправи се към 

селото. Малко преди да излезе от гората видя как трима 

разбойници мъчиха един селянин, който се връщаше от 

пазар, искаха да му го ограбят. Помисли как да помогне на 

бедния човечец. Видеше му се по-опасно и от първото 

изпитание. Но си спомни за втория съвет на старицата и той 

му вдъхна нови сили. В себе си имаше един нож и така  

нападна агарянците. Уплашени в същия момент  изчезнаха 

яко дим. Непознатия селянин му отвърна: 

- Благодаря ти човече. Ако не беше ти жив нямаше  

да изляза от тази гора. Бях припечелил малко пари от пазара, 

а тези разбойници щяха да ми ги откраднат. Сполай ти. 

Селянинът разтвори един чувал и оттам се показаха 

орехи. 

-Тези ми останаха, не можах да продам всичките. Вземи 

ги. 

- Сполай ти за орехите - и взе няколко, колкото да не 

обиди човека. 

Разделиха се по живо и здраво. Съвсем скоро 

чорбаджията се върна в дома си."Ето, че минах и второто 

изпитание, то бе още по-трудно от първото. Какво ли ще 

бъде третото? А и кога ще найда невестата си? 

Такива мисли го обземаха и той не можеше да си отговори. 

Така минаха още няколко дена и той се запъти да накоси 

малко тревица за животните си. Впрегна воловете и право 

къмливадите. Намери хубава трева и започна да коси. По 

едно време за зла беда се появиха онези трима разбойници, 



които той беше прогонил съвсем наскоро. Тия дни те се 

навъртаха яростно около гората и го чакаха , за да си 

отмастят. И в този миг като видяха  чорбаджията да коси 

трева го заловиха. Вързаха го.  

- Хванахме ли те? Онзи ден се измъкна, но днес няма да 

се спасиш - и се изсмяха в лицето му. Чорбаджията се 

чудеше как да се измъкне - "Първия и втория път беше 

лесно, но сега вече е нещо съвсем друго. Сети за третия 

мъдър съвет: „Не забравяй кой си!” 

-Ти сигурно имаш някоя и друга кесийка или торба 

жлатици. Давай ги! 

Васил си мислеше, че няма да се спаси, но реши да не 

се предава. 

- Имам много кесии и торби с жълтици. Но вие и едно 

пукнато петаче няма да получите - рече и ги заплю. Това 

вбеси тримата обирджии и те започнаха да го ритат. 

- Точно вий и петаче няма да получите и никога няма да 

намерите кесиите и торбите ми. Никога. 

Тези груби слова само ги ядосваха и те го ритаха все 

по-силно и по-силно. Изведнъж стана чудо!  От нищото се 

появи сляпата старица. Тя протегна ръцете си към 

побойниците и те мигом се превърнаха в гущери, които се 

скриха още по-навътре в гората. Старицата отново протегна 

ръцете към чорбаджията и той бе отвързан.  

- Ето, че ти изпълни и трите съвета. Не пожела да  

вземеш чуждото, не пожела да търпиш несправедливостта и 

не забрави кой си. Ти си смел и юначен българин по род и 

кръв. Ти си длъжен да запазиш своя род, език и вяра и да ги 

защитаваш с цената на всичко. Аз ще удържа клетвата си и 

ще ти доведа булка. 

И мигом пред тях се появи една чудно красива девойка. 



-Туй е моята щерка Малина. Склоняваш ли да се 

оженищ за нея? - попита старицата. 

- Склонявам - изрече чорбаджията и хвана ръцете на 

момата. 

- Нека бъдете щастливи и живеете в мир и сговор - 

благослови ги старицата.  

И така младият чорбаджия намери това, което търсеше, 

защото той знаеше, че този, който носи добротата в сърцето 

си, ще намери своето щастие и ще бъде щастлив цял живот. 

 

 
 
 

 

 
 


