
Дупка в небето 

 

 

   Слънцето спускаше сребърни игли през пердето на малкия прозорец, а Бъртрам 

стоеше с лакти на колене на трикракото столче пред камината. Отварата къкреше в 

гърнето, той наблюдаваше балончетата, които ставаха все по-малки и все повече, 

когато нещо отвън изтрещя. Вещерът скочи, обърна гърнето и разля отварата. 

Лепкавата смес се плисна по пода и бързо изпъпли до книгата, която се търкаляше 

под масата. 

    – Какво направих? – Бъртрам се втурна да спаси книгата. Обичаше историите за 

герои и говорещи животни. Обичаше да ги чете, да ги слуша или да ги майстори от 

глина. Тъй като беше талантлив вещер, често създаваше уникални неща и им се 

радваше дълго време.  

   Той взе книгата и преди да се хване да чисти, се загледа в картинката от 

страницата, на която беше отворена. 

    – Еднорог! – Той напълно забрави за чистенето. Отварата можеше да влезе в 

работа и така.  

  

   След около час жителите на селото, разположено в близост до пещерата на 

Бъртрам, забелязаха нещо огромно, което напредваше към тях. Това беше бял 

еднорог, чийто рог достигаше небето. Зад него тичаше мъж с островърха шапка. 

    – Ооо – извика една жена. – Ами че това там е Бъртрам, вещерът!  

    – Да, той е! – извика друга. 

    – Бъртрам, Бартрам, какво си сторил? Какво е това огромно нещо? 

    – Олеле Боже – вайкаше се вещерът, а побелелите му коси се вееха след него. 

Еднорогът се издигна към небето, чу се силен гръм отгоре, а после митичното 

създание изчезна. Селяните ахнаха и притихнаха, извърнали глави нагоре. 

    – О, не! – извика вещерът. – Еднорогът е направил дупка в небето с рога си. Сега, 

ако не оправя тая беля, небето ще падне и цялата земя ще загине. 

    – Как така? – извика някой. 

    – Сигурен ли си? 

    – Защо ни стори тая беда, Бъртрам? 

    – Нали знаете, че обичам да съживявам животните, които правя от глина? – каза 

вещерът. 

    – Е, да, но те са малки и красиви – обади се една жена. 

    – И еднорогът беше като тях, но днес разлях отварата. Той се овъргаля целият в 

нея... Еднорозите са умни. Те съвсем не са животни. Той се е досетил, че ще стане 

гигант. – Бъртрам се почеса под островърхата шапка. 

    – Какво ще правим сега? – попита възрастен мъж, смръщил лице към небето. 

    – Вещерът ще отиде при Великия Улрих. Той ще измисли нещо – каза друг. 

    – Така, така... Там ще отида, той ще помогне. 

   И тъй, вещерът пое по дългия път към дома на Великия Улрих. Трябваше да 

върви пеш седем дена и седем нощи и знаеше, че ще студува и гладува през това 

време, но той беше сторил белята и той трябваше да я поправи. Глинените му 

творения бяха красиви и заслужаваха да им се вдъхне живот, но той така и не се 

беше замислял какво става с тях след това. 



   На петия ден, когато храната, която беше купил, привърши, Бъртрам се отби в 

едно от селата по пътя, да напълни торбата си. Когато спря пред вратата на 

странноприемницата, той забеляза, че на каменната скулптура отвън се е увила 

голяма, лилава змия.  

    – Боядисана си доста нескопосано. Май е трябвало повече време за това – каза й 

той.  

   Змията се извърна бавно. Изглеждаше добронамерена и Бъртрам протегна ръка да 

я докосне. Та слезе от скулптурата и послушно се нави в краката му. Хората, които 

минаваха по улицата, ги гледаха учудено. Някои се спряха, скоро се натрупа тълпа. 

    – Какъв си ти? – питаха те. 

    – Кой си и отде си? 

    – Защо чудовището се държи с теб като с господар? 

    – Познавам я – усмихна се Бъртрам. – Обичам да правя животни от глина. 

Съвсем мънички са, докато ги пека... Красиви стават, защото влагам старание. 

После, като ми харесат как са се получили, ми става жал да ги оставя просто така. 

Аз им давам живот. Пускам ги на свобода, но никога не съм създавал чудовище... 

    – Тази змия се храни с боклука ни – извика един младеж. 

    – Колкото повече яде, толкова повече расте – обади се дебела жена. 

    – Някой ден ще погълне цялото село. Отскоро е тук, а виж каква голяма е 

станала. 

    – В това село само боклук ли има? – зачуди се Бъртрам. 

    – Селото е голямо, а и много деца се раждат напоследък – заговори един старец. 

– Аз видях тази змия, когато се появи тук. Беше съвсем малка, но я помня, защото 

цветът й е необичаен. После започна да расте. Страх ни е вече да пуснем децата 

навън. 

    – Щом расте от боклука, трябва него да махнете – замислено каза Бъртрам. – 

Змията не е истинска и ако няма какво да яде, ще се свие и ще стане такава, каквото 

е била. Тя не може да ви ухапе, нито да ви навреди. Сега ви плаши, защото е 

голяма. 

   Той ги остави и продължи пътя си, но случката не излизаше от ума му. Мислеше 

си, че създава нещо красиво, но ето че в очите на хората не беше съвсем така. 

Харесаше ли му птица или животно, той ги сътворяваше от глина и им вдъхваше 

живот. Беше правил глинени коне, които препускаха свободни в полето. Беше 

пускал славеи в гората, които оставаха да пеят и в зимно време.  

    – Какво се е променило изведнъж? – питаше се Бъртрам. Вървеше, без да почива, 

въпреки че не усещаше краката си и не спираше да си задава въпроси. 

   На шестия ден стигна до една пещера, затулена с каменна плоча. 

   “За да откриеш туй, що желаеш, ти трябва отговора да узнаеш” – пишеше на нея. 

Малко по-долу имаше гатанка. 

   “Кое от всички неща на земята живее, мисли, чувства, но не може да си поплаче 

за своята болежка?” 

    – Ха така! – Бъртрам седна пред плочата и дълго си блъска ума, но не откри 

отговор. Умората го събори и той подви ръце под главата си.  

   Събуди се чак на сутринта. Небето беше лазурно синьо. Скалата блестеше от 

първите лъчи на слънцето, а отговорът на гатанката оставаше забулен в тайна. 

Вещерът се надигна, разкърши се и се огледа наоколо. Близо до пещерата имаше 



круша. Жълтите й плодове привлякоха вниманието му и той отиде да си откъсне 

една. Отхапа и устата му се изпълни със сладост. Прииска му се дори плодовете да 

могат да говорят, но това го натъжи. Беше причинил достатъчно зло на хората. 

    – Живее, мисли, чувства, но не може да си поплаче за своята болежка? – 

промърмори той и разбра, че знае отговора. – Природата! 

   Бъртлам отиде до плочата и извика силно: 

    – Отговорът е ПРИРОДАТА! 

   Камъкът изскърца, сам се отмести, а вещерът тръгна смело към широката 

пещерна галерия, която се откри пред него. 

   Великия Улрих седеше върху бяло сандъче и го гледаше право в очите. Беше 

джудже с дълга бяла брада и коса, която се сипеше покрай него и го покриваше 

целия. 

    – Ти ли си този, който направи дупката в небето? – попита Великия Улрих. 

    – Не, аз направих еднорог. Беше малък, но падна в отварата, която забравих да 

почистя, и стана гигант. Точно този еднорог проби дупка в небето с рога си. 

    – Хм! – каза Великия Улрих. – Обичаш това, което създаваш, но си небрежен. 

Все пак си първият човек, който дава свобода на творенията си. Ще ти дам 

вълшебен прашец, а ти ще поръсиш с него твоята глина. После ще направиш 

птичка, ще й вдъхнеш живот и с нея ще полетиш, да запушиш дупката, която твоят 

еднорог е направил. 

   – Много съм ти благодарен! – извика Бъртрам и се поклони ниско. 

    – Аз пък съм ти благодарен за онази змия. Като се върнеш у дома, направи още 

от тях. Пусни ги по цялата земя. Ако не го сториш, ще повикам твоя еднорог, да 

продупчи отново небето. И да знаеш, повече от прашеца, който ще ти дам, нямам. 

Свърши се. 

 

   Бъртрам си тръгна с чисто сърце. Слънцето се издигаше високо в небето, а 

торбата не му тежеше, сякаш прашецът на Великия Улрих я беше направил по-

лека.  
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