
 
ДЕНЯТ 

 

Денят въздъхна и отлетя на уморените си крила. Времето няма граници, 
то никога не спира. 

Новият ден надникна иззад клепачите на големите си очи.  Беше още 
рано, преди зазоряване и той лежеше на топло в приятното и 
чисто  легло.  Полежа още малко с длани върху очите си, помоли се за 
мир и хармония в душата и се надигна. Знаеше, че го чакат важни дела, 
изпълнили всяка негова минута. Искаше да даде най-доброто от себе си. 
Искаше да бъде съвършен. Докато се приготвяше, се опитваше да 
подреди върху листче задачите си по важност и по време. Те сякаш 
бликаха отвсякъде.Наистина беше много зает! Вътре  в него новите му 
идеи и рационалното му мислене се гонеха и прескачаха.  Молеше се на 
времето да му даде възможност да направи поне една добрина – да 
погали, да насърчи, да научи, да покаже един светъл лъч, да вдъхне 
надежда, да изслуша кротко и подаде ръка. Денят си даваше сметка, че 
нищо не е вечно.Осъзнаваше броените си часове и минути, затова 
бързаше. Не пестеше сили, раздаваше от себе си, като за последно. Не 
пресмяташе дали нещо ще му остане до вечерта. Денят бе помъдрял с 
времето. Даваше и вземаше с пълни шепи от извора на живота, но най-
вече се учеше да обича. 

Да обича рожбите си, да обича близките си, да обича приятелите си – да 
обича всички хора. Най-много обаче обичаше децата, без значение от 
пола, възрастта и произхода им. Те тичаха към деня с разтворени обятия, 
прегръщаха го и това му носеше много светла енергия.  Понякога той се 
гневеше, когато децата не го слушаха, но това скоро отминаваше. Денят 
не стаяваше лоши чувства в себе си към никое дете. Разбираше, че 
заради децата, си заслужава да се живее, защото те принадлежат на 
бъдещото време. 

Денят често мислено танцуваше. Танцът беше вкоренен в душата му. Все 
по-дълбоко осъзнаваше, че това е любимото му занимание. Денят бе 
творец – песните и стиховете му не го оставяха в покой, но танцът – о, 
това беше друго нещо. Танцувайки, той мислеше в цветове. 
Пространственото му виждане, чувството му за ритъм и сценично 
поведение го водеха в непознатите дебри на танца. Това му носеше 
голяма естетическа наслада. 

Денят по душа беше естет. Дрехите му бяха поовехтели, но изтънченият 
му вкус се радваше на всяка изящност. Просто той бе разбрал, че новите 
дрехи и тежките накити не го правеха по-щастлив. Денят бе престанал да 
се стреми към външния блясък, защото усещаше как истинската 
светлина идва от вътрешната му същност. 

Стараеше се да изтръгне от душата си корените на злобата и завистта, да 
задуши плевелите на ревността и похотта. Отдавна бе престанал да си 



угажда с ядене и пиене. Мразеше малките, тесни, задимени помещения и 
заведения. Просторът го привличаше неудържимо, а чистият въздух бе 
храна за кожата и белите му дробове. 

Денят търсеше своя катарзис в простите неща и в книгите. Те бяха 
другата негова страст. Книгите, които щедро раздаваше на приятелите 
си, за да се опрат и те на силата на словото в трудни моменти. Простите 
неща, които бяха по-достъпни и съвършени. 

Денят умееше да прощава. Бе простил, бе простил на всички – на 
мъртвите си приятели, които го бяха изоставили, и на живите си врагове. 
Бе изпитал язвите на омразата и мощта на прошката след това. Денят 
знаеше, че не си струва да носи товара на отрицанието със себе си до 
края. Продължаваше наивно да вярва в силата на доброто, въпреки 
предателството на много от най-любимите му хора. 

Часовете на деня бяха ангажирани. Той препускаше от място на място, 
обичаше и твореше. Нямаше време за светските клюки и лошотии. 

Денят беше готов да посрещне своята небесна гълъбица. Искрено се 
надяваше да я прегърне, преди часовете му да свършат, защото нямаше 
време да я потърси. 

Знаеше, че тя съществува някъде там и без нея е обречен на 
самота.Мислено си пожелаваше да я срещне и надеждата му летеше 
надалече.Колко много можеше да и даде: нежност и 
уважение,разбирателство и хармония, вяра в доброто, нужната помощ, 
но най-вече любов.Искрена,чиста,вярна, всепоглъщаща, истинска и 
прекрасна любов,която носеше под клепачите на големите си очи. 

Най-после се прибра. Наплиска лицето си със студена вода, за да отмие 
полепналия прах по него. Приседна, облегна уморения си гръб, протегна 
туптящите си крака върху леглото и притихна. 

Какво правеше ли? Мислено благодареше на времето, което му беше 
дало повече от една добра възможност. 

Денят въздъхна и отлетя на уморените си крила. Това бе времето на деня 
Учител. Моят ден! 
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