
Моята приказка за доброто 
 

 

От няколко месеца тренирам балет. Много ми харесва, защото момичето 
придобива грациозни маниери и става с хубаво тяло. Освен това развива в себе си усета 

към музиката и изкуството като цяло. Балетът ме разтоварва от напрежението през деня 
и в същото време ме тонизира, за да съм готова за уроците, които трябва да уча за 
следващия ден.  

Всичко това е много хубаво. Има само един недостатък. В летните месеци 
тренировките свършваха в осем. Тогава нямаше никакъв проблем, тъй като се прибирах 

сама, защото бе светло. Но сега, в есенните месеци, вече започна да се стъмнява по-
рано и аз трябва да се прибирам с придружител. Майка идва да ме посрещне. Използва 
да доведе със себе си и нашето куче - Бела, което е порода джак ръсел териер.  

Бела се радва като малко дете, когато майка идва с нея. Тя е много щастлива, 
защото идва да ме посрещне. Бела е много малка и много се страхува от тъмното, но 

когато е с майка, се опитва да бъде безстрашна, да прикрива страха си. Аз винаги й се 
смея, защото дори и най-малките шумове я плашат и я карат да се оглежда. 

Веднъж майка ми се обади, че не може да дойде да ме вземе на време след 

тренировката. Трябваше да се прибера сама. Нямаше други момичета в моята посока. 
Татко бе по работа, батко - по свои задачи. С една дума, така се случи, че нямаше на 

кого да разчитам. Трябваше сама да притичам до вкъщи. 
Стоях пред Детския комплекс и се чудех какво да направя. Разстоянието не бе 

голямо, но въпреки това не можех да се реша да тръгна. Времето минаваше, ставаше 

все по-тъмно. Телефонът ми започна да издава сигнал - батерията ми падаше. Само 
това ми оставаше - да съм без телефон. Макар и наблизо до дома, се почувствах 

изолирана и изплашена. 
Ненадейно чух кучешки лай. Той идваше в тъмното. Веднага се досетих, че това 

е моята Бела. Тя, страхливката, е намерила в себе си достатъчно смелост да дойде да ме 

придружи до дома. Тогава разбрах колко силно ме обича моето куче. Бела намери 
смелост да дойде в тъмното, защото се е тревожела за мен, виждайки, че не се 

прибирам. 
Онази вечер, докато си вървяхме към къщи, Бела не се обръщаше страхливо, 

както преди. Тя вървеше уверено. Сякаш искаше да ми покаже, че не трябва да се 

страхувам, защото има кой да ме пази. 
Онази вечер разбрах, че доброто не е присъщо само на хората. Моето куче ми 

показа обич и доброта. То преодоля собствените си страхове, за да вдъхне увереност на 
мен. Затова реших да Ви разкажа именно тази приказка за доброто. 
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