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- Тася! Тася! Събуди ли се? Дай да видим температурата, внимавай - термометърът е финно нещо, 
чупливо… 

Тася отдавна бе намразила термометъра – колкото майката й и да го  топли с дланите си, - той все 

си остава леденостуден. Че на всичко отгоре и си показва каквото си иска. Снощи Тася искаше да 

стане от леглото си, за да си поиграе малко, но майката й като видя каква  температура тя   вдигна, 

остави я в леглото. Сега темрмометърът показа,че температурата се смали. Но на Тася не й е 
добре –тежко се диша и тя много се задушава. 

-Може би кризата е вече минала? –повече на себе си, казва изплашената й  майка, като погалва 
Тасето  по главата. Тя слага на челото на момичето студената си длан, момичето отваря очите си.  

От майчината студена ръка става малко по-леко, и тя се опитва да каже нещо,но устата не я 

слушат. Най-после излиза нещо малко рабрано: 

- за…Му…ра… 

- За Мура? -  Мура беше малкото им котенце… 

- За млякото? Миналото лято, изпратих те  да ми донесеш млякото. Дадох ти съдинка, в джобчето 

сложих стотинките… Ти  си тръгнала през полето в краварника. Полето голямо, тревата е много 

висока, като си вървите с Мура, само главичката ти се вижда. По едно време гледам, вече и 

главичката ти не се вижда. Само по това, къде тревата се движе, може да разбере човека къде се 

намирате! Самата ти не се виждаш в тревата. А аз си стоя на прага на къщата ни, следя как се 

движе тревата. Значи там си минаваш сега. Когато се връщахте с Мурка от краварника, аз ти 

наливах млекцето в голямата чашка с вишните по нея. И на Мурка й наливах млекцето в плитката 
чинийка, защото тя те пазеше… 

- Ох, не знам какво да правя!? Да викам лекарката или кризата вече е минала все пак… - майката 
ми пак си слага ръката върху челото ми и се замисля. 

-Какво да правя? Да запаля ли печката?-супата ли да стопля. 

Тя отива в кухнята, цепи дърва на по-ситните парченца  си приказва с котката Мурка, очаквайки 

дървата добре да пламнат… 

Снощи като че ли вече добре й стана. А през ноща пак пламна…Мура! Я да си отидеш при Тася,тя 

за теб питаше вече. Полекувай я малко – помуркай. Като й попееш своите лековите песнички, 
дано да се оправи детето ми. 

Тася затваря очите си, вътре в очите й се движат различните цветни петна: бели, сини, жълти, 

червени. Пъстра вертележка от цветовете. И всичкото свети, както Царството на Тася, което я чака 

ли чака. Царството на Тася чака я зад прозореца, до стълбата. То е много мъничко, точно колкото 

двете й длани, но затова пък от сняг и кристали, с най-хубавите шушулчици, с нежни цветчета, 

които вятърът нарисува на стената, украсена с герданите на майката, със сребристо парченце от 

леда, което има малкото кръгче в средата. Като погледнеш през кръгчето, ще видиш една 

звездичка. Ако по-дълго ще гледаш тя ще стане по-голяма. И с нея може да си говори човека. Тя 

всичко чува. Всичко разбира. И всичките желания на Тася чува, само че и трябва желанието да си 



измисли. Тася не успя, разболя се. Остана Царството и сам самичко до стълбите и входната врата 
на къщата им. 

- Тася!Я си изпий малко горещ бульон, пийни направо от чашката…Боже! Какво да се прави? Пак 
пламна детето!Тася! 

…Майката и стои на прага, Тася си върви по пътечката, върви, върви и вече много път 

извървя…Дори нищо не чува. 

Майката трабва да я върне, и майката се провиква високо, за да я върне при себе си.  

Най-после Тася я чува, спира и след малко се връща при майката си на прага на къщата им.  

И ето Тася вече си тук, на леглото, само дето нито дума не може да каже. Не може да си вдигне 
главата, не можеда мръдне ръката, толкова тежка е тя. 

Тася иска да повика майката си, но устните  нея слушат, след дългите мъки излиза само една тиха 
думичка: 

- Го – ре - що… 

- Боже - Господи! – провиквасе майката й. – Чакай ме момиченцето ми, слънченцето ми. Аз 
сега,ей сегинка ще съм. Само лекарката ще повикам. 

Майката си отиде, вкъщи настъпва пълна тишина, но след малко се пявяват звуците: тик-така 

часовникът, зад прозореца с голям шум се откъсва от покрива голямата шушулка, в пеща 

поскърцват изгарящите дърва…на Тася й се превижда, че пламъчетата намират дупчицата във 

вратичката на запалената пещ, промъкватсе в стаята до леглото, и покриват Тася със горещата 

тежка покривка – тя не може да диша, не може да мърда. 

- Защо толкова много сте я облекли? Всичко да се съблече! Бързо! Студените компреси! 

Изтривайте  челото й, слепоочия, ръчичките – краченцата. Не се паникоьсайте! И да изпие нещо 
жаропонижаващо. 

Тежките покривки са отхвърлени настрани, Тася сложена на мокр студен чаршаф, но още й 

горещо, само пламъците усещатя покрай себе си. Неочаквано нещо дребно и студено се докосва 
до ръцете й, после още и още – то не се страхува от жарта и Тася распознава котката си 

- Му..ра… 

- Няма нищо. Ще се оправи. Щом вече взе да се усмихва. А  котката за каво е тук? Махнете 

котката! И давайте на момичето повече течности, чай,компоти от ягоди, като малина, френското 

грозде. 

- Да-да. Ей  сегичка ще махна котката. Сега ще и донеса компотчето, чай с малината… 

- Му-ра… 

Майчето сменя компреса и отново докосва челото на детето си, пуска котката в леглото на Тася. 

- Замина си лекарка, дръж си котката. Аз до вас ще поседна. Заспивай, слънчецето ми, събирай 

силата, баю-бай, щети изпея песничката за охлювче рогато, за катеричката  опашата, а ти си 
заспивай, красив добри сънища си сънувай, баю-бай… 

Едно палаво слънчево зайче събужда Тася – с меките лапички той скача полицето на момичето, 

след това по стената, подскача до тавана – до самият светилник и се заиграва със висулките на 

него, те оживяват, весело се засмиват и зазвъняват – започват лекичко да се въртят. Тася погледжа 
през премижените очи, през миглите си. 



- Слънце! Слънце! – радвасе майката й. В ръцетеси тя носи оная любимата чашка на момичето - с  

вишните по нея. Тася обича чашката,когато в нея има чай,но сега там се намира бульона, и Тася се 
обръща към стената. Да беше чай в нея или мякото… 

- Виждам, че вече си будна. И температурата вече я няма. Не се обръщай.  

- Горещ е! 

- Не е горещ вече – топъл е. Пробвала съм го. Давай…една лъжичка само, само една лъжичка… 

- Мазен е! 

- Още една лъжичка за Мура, это, добре, давай още една… 

- Сама ще съм! 

- Добре, пийни си сама. Ето ти чашката, это ти лъжицата. Аз на работа да прескоча за малко – 

отчетът ми трябва да занеса, веднага ще се върна. Да ти дам ли книжката? Или отново снежинките 

ще изрязваш? Добре, изрязвай си ги… 

Майчето си излиза на улицата. Тася гледа в чашката на дребните мазни кръгчета в бульона, опитва 

се да ги събере на едната страна на чашката си и след това мисли си, и се надява из дълбокото на 

чашката да извади не толкова мазен бульон. Нищо не излиза. Тя става от леглото си и с босите си 

крачета отива в кухнята – излива бульона до печката - в плитката чинийка на котката. Котката 
въздиша направо като майката на Тася, но започва да си ближе бульона от чинийката. 

Крачетата на Тася толкова изстинали, че вече заприличали на лед, но момичето притичва не до 

леглото си, а към прозореца. Тя притиска нослето си до леденото стъкло и се опитва да види – 

оцеляло ли Царството й? Но пред прозореца, освен дългите шушулки и зеленчуковата градина – 
където големите всяка година си насаждат картофите, - нищо не се вижда. 

Но ето го чудото – в градината сега вече го няма сняг! Тук-таме има само мокрите островчета от 

него. Царството на Тася се намира до стълбището, което близо до самата стена, на колкото и да се 

старае Тася, тя не може да го види – пред очите само шушулката и градината. Не издържа 

шушулката – тя се откъсва от покрива на къщата  и пада на земята, расчупвайки се на стотици 

ледени слънчеца. После не издържа и Тася – от напрегнатото търсене на Царството си, вече й 

болят очите, измръзнали и крачетата и. 

Бързо в леглото, под юргана! 

През зимата  Тася се научи да изрязва снежинките – взимаш си лист хартия,  прегъваш го няколко 

пъти, в средата правиш дупчицата и от нея изрязваш листенца на снежинките. Първите се 

получават много криви, някак оръфани дори. Но Тася  изрязва още и още, докато най-вече не се 

получат много спретнати, много красиви. Направо дантелени снежинки.  

Така че последните снежинки толкова много й харесват, че тя предлага на майката си да си ги 
вържат за люстрата на тавана. 

- Ще изглежда, че в стаята ни вали сняг. –казва тя на майката си. 

- Какъв ти сняг, милата ми! Няма сняг вече – отлетяха снежинките! 

-Как са отлетели? За къде? 

- По домовете си отлетели пухкавите снежинки. Пролет идва! Докато си боледувала, зимата се 
свърши! 



На улицата наистина гледката заприлича на пролетната. Най-после майката разреши на Тася да 

излезе навън, но за сега само да си постои малко на прага на къщата, пред входната врата, да 

постои в топлото яке и шапка. До вратата има много място, но какво тя да си прави там? Когато 

майчето си отива в кухнята, Тася снима шапката, раскопчава си якето и напрегнато се вслушва, не 

се ли чуват крачките на майката й. И след малко се хвърля в ъгъла под стълбището. А до нея 

голямата локва. В локвата остана малко парченце сняг с тъничко стъкълце от леда по средата. 

Всичкото е мокро и сиво, дори герданите, които Тася взе от кутията на майката си, когато правеше 
украса на своето Царство. 

И само няколко  дребни герданчета, лъскави камъчета, които Тася   сложи до леденото парченце, 

светят се от радост – те са мокри и за това добре се вижда колко са наситени и красиви цветовете 
им. 

Царството на Тася  се топи направо пред очите й, и очите и насълзяватсе от това.  Тя вдига и слага 

в джобчето на якето си дребните гердани, камъчетата и дора парченце лед. В който още севижда 
растопеното кръгче, тя нежно потупва джобчето си, погалва го – добре да се чувства Царството й. 

- Тася! Ела! Ще си чистим рибата! Нямаме си рибари, та добре че ни гощават комшиите…Господи! 
Колко си мокра! Искаш отново  да боледуваш?Я снимай ботушите си! И якето! Това пък какво е? 
От джоба ти водата тече! – Майката й изважда от джоба на якето герданите и камъчетата, ядосано 
хвърля ги в кофата с пепелта,която стои до печката, те веднага потъват в сивата пепел. И край! 
Няма помин от Царството на Тася! 

- Играй си къщи! Къде ти е куклата,коятот ти изпрати бабата ти? 

Куклата е много хубава, не стига че новичка, тя  е с дългите бели коси, очичките й се отварят и се 
затварят, но Тася сега не иска куклата. Докато майката й чисти и мие рибата, докато пържи, Тася се 
навърта из кухнята и дебне момента, когато ще може да си спаси богатството си - Царството си. 
После тя покрно си сяда до масата, яде рибата и все си поглежда на кофата до печката, в пепелта 
на която потънали нейните скъпоценности – остатъци от Царството й. 

- Яж! Като се нахраниш, ще перем! 

Но перальнята им, като провъртя больото веднъж-дважд, издаденякакъв странен звук и спря да 
работи. Майката на Тася се ядоса, започна да крещи, а после и заплака от отчаяние. Тася погали я 
по коляното. 

- Какъв е този живот! Живот ли е това? – въздишаше майката й. После тя махна с ръката и взе да 
събира недоизпраното си  бельо в голям леген. Облече палтото си.  

Тъкмо в този момент Тася се хвърли до печката и извади от пепелта своите посивяли богатства: 
герданчета и камъчетата. 

- Ти вкъщи ли ще останеш или заедно с мен ще отидеш? –попита майката момичето си. - Добре, 
ела с мен! Но водата да не доближаваш. Чуваш ли,Тася? Водата да не доближаваш. 

Хм…водата да не доближаваш…че как тогава ше си измия камъчетата си и герданчета? - не 
можеше да се начуди на майката си, Тася. И тъкмо в този момент,чува гласът на майката си:  

- Ах, мръсницата ми! Аз какво ти казвам през целият ден? Какво те моля? За какво Господа така ме 
наказва? За какво – питам? – гласът на майката й висок и много зъл. -  Махайсе от водата! Аз на 
кого си говоря? На себе си ли? 

Както  в много голямо корито, в ледената вода на реката , майката на Тася изплаква големите бели 
чаршафи и с голям замах хвърля чаршафите на измитите камъни на брега на реката,  до самата 
вода. 



Тася направи няколко крачки подалече от водата, без да откъсва погледа от зачервените от студа, 
ръцете на майката си. Зачервените от хапливата ледена вода на реката,защото многократно 
потапят и изваждат големите чаршафи, приличащи на големите платнени бели риби. Ръцетена 
майката изплакват ги и изтискат, хвърлят ги на брега – отдалече  на Тася й се привижда, че 
бельото направо като жива риба, мърда лекичко на брега, трепери с големите си опашки.  

Най-после, добре изплакнатите и изцедените чаршафи,  отново са сложени в големият леген и 
малкото семейство се връща у дома си по стръмната пътека на Голата планина (сопка Лысая) 
Къщурките на Селището распръснати по склона на планината като дребните гъбички, като че ли по 
голямата пътека някога вървял  сърдит Великан  - щом той се препъна и падна, чувалът му се скъса  
и от него се изсипали  малките квадратчета на селището – спретнати му къщурки. Къщата на Тася 
наблизо до реката, - сигурно тя беше първата от онези,що се изсипаха от скъсания великански 
чувал, или пък тяхнатакъща за нещо се сърди на комшийските къщурки, затова толкова надалече 
се дръпна от тях. 

С пространите на тела в двора, чаршафите, много се заигра вятърът, той надуваше от тях големите 
балони и с голямо пукане то вдигаше платната  нагоре, то рязко хвърляше надолу. Вече 
помръзнали,  чаршафите направо изстрелвали в пространството на Селището. От големите риби, 
те се превръщали в китове, и Тася тайничко от майката си нежно поглаждаше издутите им 
хълбоци. 

- Гледай да не ми изцапаш чаршафите, -каза майката й. 

Идва Федя. И майката вече не може да дебне Тася. Тася трябва да нарича Федя «чичо». Но какъв 
чичо ще й тоя, като си толкова млад? Чичовците са всичките стари и брадати, носят си и 
мустаците. Майката й го нарича Федя. И докато тя му се жалва – оплаква му се на пералнята, Тася 
успява да отиде  до стълбата, взима голям пласък камък и слага върху него своите  гердани и 
цветните камъчета. Те са вече сухи и сиви…Тя ги близва с езика – те оживяват, но не за дълго. 

Тася разглежда Царството си и въздиша. 

 - Та-ся! Ела тук! – вика майката на Тася, те с Федя си пият чай. Федя се усмихва и намигва на Тася: 

- Затвори си очите и ми дай ръчичката. А сега отвори очичките! Това е за теб! – Тася примижва, 
след това отваря очите си, като се прави на изненадана, на изумената – няколко красиви големи 
бонбони лежит на растворените и длани. Федя винаги, когато идва у тях, донася бонбоните, - от 
скъпите, от онези, които не се продават в магазина на Селището. Майката и казва,че той ги донася 
от града. 

Той язди навездехода, не му тежи – сяда и тръгва. 

- От Иван новини няма ли? – пита Федя майката на Тася. Тя плътно си стиска устните, и се обръща 
към прозореца на кухнята. 

- А аз имам новата си кукличка! Бабата ми я изпрати от града! Виж само: каква е! – намесва се 
Тася. 

Но Федя не гледа куклата: 

- Няма кой да го набие, твоя Иван. Изостави и теб, и малката! Говорих му, още когато се канеше да 
заминава, че навсякъде е добре,където нас ни няма. 

На Тася този стар разговор й омръзна да слуша, все само за това си говорят. Федя е бащата на 
приятелката й  червенокосата Аня. А при майката на Тася Федя понякога идва, защото е стар 
приятел на таткото на Тася, от детските години още. Таткото го няма, но мама все го чака. 

Тася разгръща бонбона, той е много сладък, и докато Тася върви до комшийската къща, където 
живее Федя и приятелката и Аня, бонбоните почти се свършват.  



Изумената Тася поглежда в ръцете си на няколко оцелели бонбона, крие ги в джоба си и 
наближава приятелчетата си, за да погледа заедно с тях, как се растоварват дървата  в двора на 
Аня. 

- Червенокосата е дошла! – вика й Анна. 

- Не съм червенокосата, руса съм! – повтаря Тася думите на майката си. 

- Ние ходихме при теб, когато си боледувала…Колко ти е хубава куклата! Дай да си поиграя с нея! 
– тва го казва най-голямата сред децата, Ксюша. Тя е от онези хора, които могат да си изпросят 
всичко, което поискат само. И не само куклата на Тася. Само да я подържи в ръцете малко, не 
повече…Тася си обича новата си кукла. 

- За какво ми само да я държа…Ще кажа на майката си, тя ще ми купи от същите… Да беше видяла, 
каква кукла аз си я имам…само дето не я показвам на всичките – тутакси измисля поредната си 
лъжа, Ксюша. След малко изкривява си устичката: - Аз тази есен ще тръгна на училището. 
Първокласничка ще съм, не като вас – дребосъцъте. 

- А аз ето какво си имам…таткото наскоро ми ги изпрати – срамежливо изрече Тася, като си извади 
от джобчето на якето си няколко бонбона. 

- О! 

- Дай да пробвам! 

- Голяма работа! Онзи ден и на мен таткото ми  от града донесе същите, - важно произнася 
червенокосата Анна. – Ти си нямаш таткото, ня-ма-а-аш си! – гадно провлича гласа си тя. 

- Млък! Аз какво ти казвам! – викна бащата на Анна, Федя. – Тася, майката ти половин час   те 
търси. 

- Няма си татко тя, няма! – с ъс всичкият си глас вика Аня. Федя удря й лек шамар. 

- И бонбоните са наши!... – реве,та се къса Анна. – Таткото ми вчера ги донесе от града. 

- Не я закачай! Чуваш ли? – Вместода се вслуша в думите на баща си, Анна реве още по-силно, още 
по-високо. Тук вече от тяхната пътна врата се затичва майката на Анна. – Ти…ти си един….Аз още 
ще си говоря с теб! Не плачи, маминото! Не плачи! Не плачи, Анче! Не й викай, казах ти! Бързо 
вкъщи! 

Дечурлигата още малко сеповъртя из двора и се запъти в гората, а Тася така си остана да стои на 
мястото, без да разбере: за какво беше си измислила историята с бонбоните, от които и тръгна 
цялататази расправия. Само Ксюша остана да се върти край нея. И като се въртя, после с много 
таинствен вид, я покани – ела с мен! До високата ограда тя извади от джоба си нещо червено и 
рунтаво. 

- Ето! Сега го намерих! Много дълго го търсих. Той само на пролет се явява! Само на пролет, после 
пак не се показва!  Виж колко е хубав! Вълшебен е! 

И това непознато на Тася растение, наистина приличаше на нещо вълшебно, -от началото и до 
върха се проточили  едни дълги листенца, къдрави, гледащи в различните посоки, преминаващи 
от червен във вишнев цвят, а в средата съвсем мъничко цветченце, още не успяло да се раствори, 
да се раскрие…. 

- Когато той си раствори листенцата си, ще стане…- нашепваше Ксюша. – Не-е-е, няма да  ти го 
дам!Да знаеш само колко дълго съм го търсила… 

Тася вперила очите си в цветчето. Тя вече знае, и новата й кукла да поиска от нея Ксюша, тя няма 
да може да се откаже от него. Нали е вълшебното! Вълшебно е!  

 



Тя нямаше сили да се отаже. Ако Тася сложи това цветенце на своя голям плосък камък при 
малките гердани и цветни камъчета, то ще оживи нейното Царство!  

- Давай да си сменим твоето вълшебно цвете с и твоята кукла! Давай! Че аз вече трябва да си 
вървя, трябва да се връщам у дома! – все по-нетърпеливо иска Ксюша! – Давай да се разменим 
едното с другото. Като честните хора, без връщане назад!  

Тася с тежката въздишка дава Й новата си кукла, която наскоро и изпрати бабата и от града и 
взима цветенцето на Ксюша. 

От далече се чува гласът на майката й. 

- Тася! ТАСЯ! 

Жално и за майката си, направо сега тя иска да изтича при нея, да се  притисне до колената й и да 
й раскажеза вълшебното цвете с къдравите листенца, за да  не съжалява майката й  за куклата. 
Цветето нали е вълшебно, а куклата не е… Тася се прокрадва покрай оградата, като котката и 
Мурка, за да не я забележе сърдитата сега майка. Препъва се в нещото и пада на земята. Земята е 
мокра и студена, хлъзгава. Тася си изцапва ръкава на якето. Сега майката и точно  ще се рассърди 
още повече. И ще и се скара повече от всякога. Тася намира нерастопено парче сняг, внимателно 
оставя на земята цветенцето си, и се опитва да почисти ръкава на якето  с това парче сняг. От тук 
не само ръкава на якето е замърсен,но и ръцете на Тася са мокри и мръсни. Пръстите едва се 
сгъват от студа.Тя се навежда за да вземе цветчето си и на земята до него вижда от същото цвете, 
само дето много по-малко от нейното, то пониква от студената земя – извиват се нежните му 
къдрави листенца във вишнев цвят и с същото мъничко цвете в средата.  

- И какво сега! – казва на себе си плачещата Тася. – Моят е вълшебен!Вълшебен е! 

Без да диша, тя слаго цветенцето си в центъра на Царството си. Той вече започнал да увяхва , но 
все си оставаше красив. Край него тя пооправя герданите, камъчетата и перцето на патката. После 
поглежда родената от нея картина, отново пооправя тук таме, като премества едно след другото, 
докато не я задоволи гледката. 

Край! Сега, с цветето, Царството й неочаквано, не знамо от къде, като че ли се съживи. През 
невидимият прозорец на небето, се втурва буен пролетен вятър и като луда река, като буен поток, 
расмества над главата на Тася, върхарите на високите дървета, които растът близо до къщата им, 
влиза в дупките им и като болното животно преобръща се  в тях натам насам,след което излиза и 
от там се втурва да подсушава чаршафите, пространи на въздуха из двора – на телените 
въжжетата. Тася приклекна до Царрството си и тихичко си пошепва нещо, за да не я чуе буйният 
вятър – звяр и да не разруши замисленото от Тася. Тя трябва да си измисли желанието… 

Да се върне ли таткото? Тя примижва очете си. 

- Татко… - на един дъх произнася Тася пожеланието си. Тя очаква да се случи чудото и пред нея да 
се появи баща и, голям и силен. Да се върне и да се разбере с вятъра.  

Но таткото и се намира много далече от острова, как да се върне - не се връща. 

Да си пожелае ли Тася да спре да лудува вятърът? Но вятърът и сам си реши да замине някъде по 
далече от Селището им. 

Да си пожелае ли Тася по-скоро да си стане голяма? И тогава всичкото ще се промени и ще стане 
съвсем друго отколкото сега? Най-вече Тася си загатва желанието, вдига очите си към небето и се 
заковава на мястото си: по небесната шир, по синьото небе плува бял като пяна, голям кон. Той 
кимва на Тася, като на старата познайница и престъпва от крак на крак. Тася забравя за всичкото 
на света, като омагьосана тя гледа на коня с широко отворени очи, в които сега се отразява 
небето, слънцето  и конят. 

Царството и беше вълшебно. Желанието и да порастне бързо се изпълни.  



Стои ли още къщата им до реката? Още ли е цяла, и дълго ли ще издържи на времето. Майчето й 
отдавно се превърна във тревата, реката, в облаците. 

Рядко, само  в сънищата си, Тася вижда онази пътечка по която тичаще до краварника за да си 
купи млякото, пътечката  покрай която растът толкова високи треви и цветя, че я скриват от 
погледа на майката направо с главата, и само по движението на тревата тя разбира къде се 
предвижва сега нейната дъщеричка. Върви си малкото момиченце заедно с другарчето си – 
котката Мура. 

Само в сънищата си ,Тася може да се върне с млякото и да поседне до майката си на първото 
стъпало на къщата им, и да изпие топлото мляко от чашката със вишни по нея, и да се загледа  в 
полето,в реката и котката Мурка… 

 

ЦАРСТВО 

 

 

– Тася, Тасенька! Проснулась? Давай температуру посмотрим, осторожно, не 

двигайся, градусник не трогай… 

Тася ненавидит градусник – сколько бы мама ни грела его в ладонях, он всѐ 

равно ледяной, да еще что придумает, то и показывает. Вчера Тася хотела 

встать и поиграть, но мама посмотрела температуру, и пришлось остаться в 

постели. Сейчас градусник сказал, что температура упала. Но Тасе тяжело и 

душно. 

– Может, прошѐл кризис уже? – сама себя спрашивает мама, гладит Тасю по 

голове, кладѐт на лоб прохладную ладонь, и девочка открывает глаза. 

От маминой ладони ей становится легче, Тася пытается сказать, но губы не 

слушаются. Наконец получается: 

– Про… Муру… 

– Про Муру? Мура была маленьким котѐнком… 

– Как мы ходили… 

– За молоком? Прошлым летом я посылала тебя за молоком. Давала тебе 

бидончик, в карманчик складывала деньги. И ты шла за молоком через луг в 

коровник. Луг большой, трава высокая, ты по тропинке идѐшь, а Мура с 

тобой, но прячется в траве. Я на крыльце стою, мне сначала тебя видно, а 

потом – нет, вижу только, как трава шевелится. А когда вы приходили с 

молоком, я наливала тебе в кружку, ту, что с вишенками, и Муре в блюдечко, 

потому что заработала, тебя охраняла… 

 



– Ох, не знаю, что делать? Врача звать или прошѐл кризис? – мама опять 

кладѐт ладонь Тасе на лоб, задумывается. – Что делать? Печку протоплю да 

суп разогрею. 

Мама идѐт на кухню, колет полено на щепу для растопки и разговаривает с 

кошкой Мурой, пока дрова разгорятся:  

– Вчера уже хорошо было, а ночью опять гореть начала… Мура! Ты пойди, 

полежи с ней, помурлычь, про тебя спрашивала… 

 

Тася закрывает глаза, внутри глаз будто калейдоскоп: белое, синее, жѐлтое, 

красное. Ярко, пѐстро, и всѐ кружится и кружится, и сверкает, как Царство, 

которое ждѐт не дождѐтся Тасю за окном, возле лестницы. 

Царство маленькое, в две Тасины ладошки, но зато какое: снежно-
хрустальное, с самыми красивыми сосульками, снежным цветком, который 

ветер нарисовал на насте, украшенное самыми красивыми мамиными 

бусинами, с серебристым осколком льда, в котором есть волшебный кружок. 

Глянешь в этот кружок, и видишь звѐздочку. Долго смотреть – станет 

большой звездой, и с ней можно говорить. Она всѐ слышит. И желание 

можно сказать, только надо придумать, какое. Тася придумать не успела, 

заболела, и всѐ, Царство осталось само по себе. 

 

– Тася! Давай бульончика выпей! Да что же это такое, опять горит! Тася! 

   Мама стоит на крыльце, а Тася идѐт себе по тропинке, и идѐт, и уходит, и 

уже далеко. И ничего не слышит. А маме надо еѐ вернуть, и мама кричит, 

кричит, и Тася наконец слышит еѐ голос, останавливается и возвращается к 

маме на крыльце. 

И вот Тася уже тут, на кровати, только ничего сказать не может. Голову не 

поднять, попробовала рукой пошевелить – рука тяжѐлая. 

Она хочет позвать маму, но губы не слушаются, наконец получается: 

– Ш-шарко-о… 

– Ох, Господи! Подожди меня, солнышко, я быстро! Я за врачом! 

 

Мама ушла, и в доме сначала тишина, но потом в ней возникают звуки: 

тикают часы, за окном срывается с крыши и с шумом падает огромная 

сосулька, трещат горящие дрова… и Тасе кажется, что пламя находит 

лазейку в печной дверце, выскальзывает, открывает дверцу и выплѐскивается 



из печи. Красная огненная волна жадно ползѐт в комнату, к Тасиной кровати, 

поднимается и накрывает Тасю с головой жарким одеялом – ни дышать, ни 

двинуться. 

 

– Что же вы еѐ одели тепло? Раздевайте! Холодный компресс, протирайте 

лоб, виски, ручки-ножки. Жаропонижающее… И никакой паники! 

Одеяло откинуто, Тасю положили на влажную простыню, но ей всѐ равно 

жарко, вокруг только пламя. Вдруг что-то маленькое и прохладное касается 

еѐ руки, ещѐ и ещѐ, оно не боится жара, и Тася растягивает губы в улыбке: 

– Му-ура… 

 

– Ничего, справится. Улыбаться начала. А кошка тут зачем? Уберите кошку! 

И больше давайте пить с брусникой, малиной… 

– Да-да, сейчас уберу. Я уже заварила чай с брусникой… 

 

– Му-ура… 

Мама меняет компресс и приносит кошку на кровать. 

– Ушѐл врач, держи свою Муру! И я тут, рядышком. Засыпай, солнышко, 

набирайся силушек, баю-баюшки-баю, песенку спою про улиточку рогатую и 
про белочку хвостатую, ты же засыпай, баюшки-бай-бай… 

 

Тася просыпается от солнечного зайчика – мягкими теплыми лапками он 

прыгает по еѐ лицу, потом скачет по стене, подпрыгивает к подвескам на 

люстре, и те оживают, звенят в ответ и начинают кружиться. Чтобы не 

вспугнуть их, Тася подсматривает исподтишка, через ресницы, не открывая 

глаз. 

– Солнце, какое солнце! – радуется мама. В руках у неѐ большая кружка с 

вишенками. Тася любила пить из этой кружки, но теперь отворачивает лицо к 

стене. Раньше в кружке были чай, молоко или вкусный морс. А теперь – 
куриный бульон. 

– Я вижу, что проснулась. И температуры уже нет. И не отворачивайся.  

– Он горячий! 

– Он тѐплый, я пробовала. Давай, одну ложечку… 



– Там жир! 

– Еще одну, за Муру, ну вот, хорошо, давай ещѐ одну… 

– Я сама! 

– Хорошо, сама. Вот тебе кружка, и вот тебе ложка. А я на полчаса на работу 

сбегаю. Отчѐт отнесу, и домой. Книжку дать? Или вырезать будешь? 

Хорошо, хорошо, вырезай. 

 

Мама уходит. Тася смотрит в кружку, на кружочки жира в бульоне, пытается 

ложкой собрать их у стенки, потом зачерпнуть ложкой поглубже, чтобы не 

было жира. Бесполезно. Тася встает с кровати, шлѐпая босыми ногами, идѐт 

на кухню и выливает всю кружку в миску возле печи. Мура вздыхает, почти 

как мама укоризненно смотрит на Тасю и с удовольствием лакает бульон. 

 

У Таси уже ледяные ноги, но она бежит не в кровать, к окну. Прижимается 

носом к стеклу и пытается увидеть – как там еѐ Царство? Но в окно ничего, 

кроме длинной сосульки и огорода, где сажают картошку, не видно. Вот 

чудеса – снега на огороде совсем мало, только маленькие островки! 

Тасино Царство возле лестницы, которая стоит у стены, неподалѐку от 

наличника, но сколько ни коси глаза, видны только сосулька и огород. 

Первой не выдерживает сосулька, шумно падает. Не выдерживает и Тася – у 

неѐ болят глаза и замѐрзли ноги. Быстрее на кровать, под одеяло! 

 

Зимой Тася научилась вырезать снежинки – берѐшь листок бумаги, 

складываешь его несколько раз, в середине вырезаешь дырочку и потом по 

бокам лепестки снежинок. Первые снежинки получаются кривыми, Тася 

вырезает ещѐ и ещѐ, и, когда разворачивает последние, ей и самой нравится – 
красивее настоящих. 

– Давай повесим их к люстре, будто снег идѐт! – предлагает она маме, когда 

та приходит с работы. 

– Какой снег, солнышко мое! Снежинки все уже улетели! 

– Куда улетели? 

– К себе домой. Весна уже! Пока ты болела, зима закончилась! 

 



На улице и правда вовсю весна. Наконец мама разрешает Тасе выйти на 

улицу, пока только постоять на крыльце, в тѐплой куртке и шапке. 

Крыльцо большое, но что на нѐм делать? Когда мама уходит на кухню, Тася 

снимает шапку, расстѐгивает куртку, прислушивается, нет ли маминых 

шагов, и бросается за угол, к лестнице. 

А возле лестницы лужа. В луже – маленький кусочек снега с осколком льда 

посередине. Всѐ мокрое и серое, даже бусинки-жемчужины, которые Тася 

взяла у мамы в шкатулке, когда украшала Царство. Только несколько 

камешков, которые Тася положила у льдинки, сияют от радости – они 

намокли, и теперь видно, какие они яркие и красивые. 

Царство тает, в глазах Таси слѐзы. Она поднимает и складывает в карман 

бусинки, камешки и льдинку, в которой ещѐ виден кружок, бережно гладит 

карман, чтобы Царству там было хорошо. 

 

– Тася, домой! Будем рыбу жарить! Нет у нас рыбаков, так хоть угощают! 

Господи, да ты же мокрая! Ты опять хочешь заболеть? А ну-ка давай сюда 

сапоги. И куртку! Что это? У тебя из кармана вода течѐт! 

Мама достает из кармана куртки бусины и камешки, кидает их в ведро с 

золой из печки. Они тут же покрываются пеплом, и всѐ, нет уже Царства! 

– Дома играй! Где твоя кукла, что бабушка прислала? 

Кукла красивая, с длинными волосами, глаза у неѐ закрываются и 

открываются, но Тасе не до неѐ. Пока мама чистит и жарит рыбу, Тася 

вертится на кухне, потом безропотно садится за стол, ест и всѐ посматривает 

на ведро возле печки. 

– Ешь. Как поешь, будем бельѐ стирать! 

 

Но стиральная машинка, прокрутив пару раз бельѐ, фыркает и замолкает. 

Мама кричит, ругается, садится на стул и начинает плакать. Тася гладит еѐ по 

колену. 

– Что за жизнь такая! – вздыхает мама и, махнув рукой, вынимает бельѐ из 

машинки в тазик и идѐт за пальто. 

Тася тут же кидается к ведру и достает бусины с камешками. 

 

– Дома тебя оставить? На речку со мной пойдѐшь? Ладно, только к воде не 

подходи! Тася, ты меня слышишь? К воде нельзя! 



 

«Как же нельзя, если бусины и камешки от золы отмыть надо?» – удивляется 

Тася. И тут же получает от мамы: 

– Ах ты, паршивка маленькая! За что мне такое наказание? За что, 

спрашиваю? – голос у мамы злой и визгливый. – Отойди от воды! Кому 

говорю! 

Словно в большом корыте, мама полощет в речке белые простыни, и с 

размаху кидает их на прибрежную гальку. 

А Тася, отойдя на несколько метров от воды, никак не может отвести глаз  от 

маминых рук, красных от холодной кусачей воды, которые вытаскивают из 

речки большие белые рыбины, выжимают их, швыряют на берег, и те ещѐ 

бьются на гальке, раскручивая хвосты. 

 

Наконец мама складывает их в таз, и они с Тасей отправляются домой вверх 

по крутому боку Лысой сопки. Поселок натыкан у еѐ подножия, словно шѐл 

какой-то великан, споткнулся и у него из мешка выпали кубики домов.  

Тасин дом самый ближний, почти у реки, наверное, упал из мешка первым 

или же рассердился за что-то на соседние дома и отодвинулся. 

Оглушительно хлопают простыни на верѐвках, из рыбин превращаясь в 

больших китов, и Тася тайком от мамы гладит их по надутым бокам. 

– Смотри, простыни не испачкай, – говорит мама. 

 

Приходит Федя, и маме уже не уследить за Тасей. 

Федю надо называть дядей, но какой он дядя? Дяди старые и с усами. А Федя 

молодой, как мама. И мама его Федей зовѐт. 

И пока мама жалуется Феде на стиральную машину, Тася идет к лестнице. 

Ставит плоский камень, на него выкладывает бусины и камешки. Камешки 

уже высохли и посерели. Тася облизывает их – они оживают, но ненадолго. 

Тася смотрит на Царство и вздыхает. 

 

– Та-ася, иди сюда! – зовѐт мама. Она вместе с Федей пьѐт чай. Федя 

улыбается Тасе и подмигивает: 

– Закрывай глаза и подставляй ладони! А теперь открывай глаза! Это тебе! 



Тася послушно зажмуривается и делает изумлѐнный вид, когда обнаруживает 

горсть очень красивых конфет. Когда Федя приходит к ним с мамой, он 

всегда приносит всякие необыкновенные конфеты, такие в поселковом 

магазине не продают. Мама говорит, что он привозит их из райцентра. Федя 

вездеходчик, ему что – сел да поехал. 

 

– От Ивана никаких новостей? – спрашивает Федя. 

Мама поджимает губы и отворачивается к окну. 

– А у меня кукла, бабушка с материка прислала! Смотри, какая! – встревает 

Тася. 

Но Федя не смотрит на куклу: 

– По шее Ивану надавать, вот что! Тебя бросил, дочку! Я ему говорил, когда 

он уезжать задумал – везде хорошо, где нас нет! 

 

Тасе слушать их разговор неинтересно, она уже всѐ это слышала. Вообще-то 

Федя – отец Аньки конопатой, а к Тасиной маме заходит потому, что он 

папкин друг. Папка сейчас далеко, но мама его всѐ равно ждѐт. 

 

Тася раскрывает конфету, она сладкая-пресладкая, и, пока Тася идѐт к 

соседскому дому, где живет Анька, конфеты почти совсем исчезают из еѐ 

руки. 

Таня с изумлением смотрит на те несколько конфет, что остались, убирает их 

в карман и подходит к ребятам, собравшимся посмотреть, как разгружают 

дрова в Анькином дворе. 

– Рыжая пришла! – кричит ей Анька. 

– Я не рыжая, я русая, – повторяет Тася мамины слова. 

– А мы к тебе заходили, а ты болела… Ух ты, какая кукла! Дай поиграть! – 
это самая старшая, Ксюша.  

Ксюша может выпросить всѐ, что угодно. Но только не Тасину куклу. 

Подержать – пожалуйста, а насовсем… Кукла и самой Тасе нравится. 

 

– Да ну – подержать… Я маме скажу, она мне такую же купит… У меня у 

самой знаешь, какая кукла есть, только я еѐ никому не показываю… – 



сочиняет Ксюша. А потом кривит губы: – А я осенью в первый класс пойду, а 

вы все малышня! 

 

– А у меня вот что… папка с материка прислал, – скороговоркой робко 

говорит Таня и достает из кармана конфеты. 

– Ух ты… 

– Дай попробовать… 

– Ну и что… Мне такие же папка позавчера из райцентра привѐз, – важно 

говорит Анька-конопатая. – И папки у тебя нету… – противно тянет она. 

– Цыц! Я тебе поговорю! – это уже Анькин отец, Федя. – Тася, мать тебя 

потеряла, ищет! 

– Нету папки! – уже кричит Анька. 

Федя шлѐпает еѐ по затылку. 

– И конфеты нашенские… – сквозь рѐв тянет своѐ Анька. – Мне такие папка 

позавчера из райцентра привѐз! 

– Не смей еѐ трогать, слышишь! – Анька ревѐт ещѐ громче, и из дома 

выкатывается низенькая и толстая Анькина мать. – Ты… Ты… Я ещѐ с тобой 

поговорю! Не плачь, Анечка! Не ори, кому сказала! А ну, марш домой! 

 

Ребята ещѐ немного повертелись во дворе и убежали на сопку, а Тася всѐ 

стоит, не понимая, зачем придумала про конфеты, из-за которых потом и 

начался весь этот сыр-бор. 

Одна Ксюша всѐ крутится вокруг Таси. А потом вдруг с таинственным видом 

зовѐт еѐ – пойдем! У забора она достает из кармана что-то красно-мохнатое: 

– Только что нашла. Долго искала. Он только весной появляется, и всѐ, потом 

не найдѐшь. Смотри, какой росток… Волшебный! 

Это совершенно неведомое Тасе растение и правда похоже на волшебное: с 

самого конца и до верхушки одни тонкие длинные лепестки, изогнутые в 

разные стороны, переливающиеся то красным, то вишнѐвым цветом… а в 

середине – ещѐ маленький, нераскрывшийся цветок. 

– Когда он раскроется, то это будет… – загадочно шепчет Ксюша. – Не-ет, не 

отдам, знаешь, сколько я его искала… 



Тася не сводит глаза с ростка. Она уже знает, что попросит у неѐ Ксюша, но 

отказаться от волшебного растения (а оно волшебное, волшебное!) нет сил. 

Если его положить на камешки, росток оживит Царство. 

– Меняемся? А то мне пора домой! – торопит Ксюша. – Меняемся? Без 

возврата, по-честному! 

Тася вздыхает, отдает бабушкину куклу и получает драгоценный цветок. 

 

Где-то далеко слышен мамин голос: 

– Тася! Тася! 

Тасе жалко маму, хочется взять и побежать к ней, прижаться к маминым 

коленям, рассказать про цветок, сказать, чтобы она не жалела о кукле, 

цветок-то волшебный, а кукла нет…  

Но Тася крадѐтся вдоль забора, как кошка Мура, чтобы мама еѐ не заметила. 

Спотыкается и, не удержавшись, падает. Земля мокрая и холодная, у Таси 

грязный рукав куртки. Теперь мама ещѐ больше будет ругать. 

Тася находит нерастаявший кусок снега, осторожно кладѐт на землю росток и 

пытается почистить снегом рукав. Теперь мокрые и грязные и рукав, и 

Тасины руки. 

 

Она нагибается за ростком – рядом с ним из земли тянется такой же, только 

маленький: изогнутые вишнѐвые лепестки, крохотный цветочек в середине. 

– Ну и что! – самой себе говорит, всхлипывая, Тася. – Зато у меня 

волшебный! Ну и что… 

 

Почти не дыша, она устраивает в центр Царства цветок. Он чуть подвял, но 

всѐ равно очень красивый. Вокруг цветка бусины, утиное пѐрышко, камешки. 

Тася смотрит, хмурит брови, меняет местами камешки. Всѐ, теперь Царство 

живое! 

 

Вдруг непонятно откуда, как будто в форточку, врывается весенний ветер, он 

большой шумной рекой течѐт наверху, над Тасей, в своих больших ладонях 

месит ветки деревьев, что растут неподалѐку, забирается внутрь деревьев и 

ворочается холодным зверем, потом выбирается из веток и принимается  
сушить простыни, которые повесила мама. 



 

Тася сидит на корточках возле Царства и потихоньку, чтобы этот ветер-зверь 

не услышал и не добрался до неѐ, что-то бормочет. Надо придумать желание. 

Чтобы пришѐл папка? 

– Папка… – выдыхает она и, зажмурив глаза, ожидает чуда, надеясь, что 

вдруг явится большой и сильный отец и расправится с ветром.  

Но папка на материке, как же он придѐт? 

Или чтобы не было ветра? Но ветер похлопал-похлопал и улетел дальше. 

Или загадать, чтобы стать большой? И тогда всѐ станет другим, а она 

взрослой? 

Тася загадывает желание, поднимает глаза и замирает: по синему-синему 

небу плывѐт белая пенистая лошадь. Она кивает Тасе как старой знакомой и 

дрыгает ногами. И Тася, забыв обо всѐм на свете, завороженно смотрит на 

неѐ широко открытыми глазами, в которых отражаются небо, солнце и 

лошадь. 

 

*** 

Царство было волшебным. Желание стать большой быстро исполнилось. 

Стоит ли дом у подножия Лысой сопки? Он крепкий, может, и стоит. А мама 

давно стала травой, рекой, облаками. 

Редко, во сне, можно увидеть ту тропинку, пойти по ней, да так, что цветы с 

травой вровень с твоей головой. Дойти до крыльца, на котором ждѐт мама. 

Сесть рядом с ней. Пить из кружки с вишенками молоко и смотреть на луг, 

реку и кошку Муру возле ног. 

 

 

 

 


