
Моята приказка за доброто 
 
Веднъж ,в един час по музика, се случи нещо малко, сякаш незначително. Но после се 

оказа, че това "незначително" съвсем не е било толкова незначително! То положи основата 
на едно истинско приятелство. 

Трябваше да пея. Господинът изпитваше.Срам ме е да пея.Не мисля, че имам някакви 
завидни певчески възможности. Нямам никакви проблеми с теорията, знам песента, знам и 
нотите. Но когато трябва да запея, се сковавам, сякаш изтръпвам. 

Скоро щях да чуя поредния си номер в клас. Ставаше ми все по-страшно, защото знаех, че 
ще се скова от напрежението. Пръстите на ръцете ми взеха да треперят, по лицето ми 

избиха капчици пот.Една обикновена песен в единобикновен час по пеене, а аз се чувствах 
така напрегната, все едно животът ми зависеше от това, което щеше да се случи! 
И така, моментът настъпи.Господинът изрече на висок глас моя номер и ме покани да 

отида до дъската.Той щеше да ми акомпанира на пианото, така, както правеше с всички 
други. 

Станах и тръгнах напред, олюлявайки се.Чувствах как сърцето ми започва да бие все по-
бързо, как долната ми устна потрепва.Скоро щях да заплача...Аз, отличничката на класа, 
щях да получа първата си двойка.Просто защото нямаше да запея! После...после децата 

щяха да ме скъсат от подигравки. С една дума, предстоеше голям срам. 
-Хайде, Стелла, готова ли си?- каза учителят. 

-Да.- промълвих едва-едва. 
Но всъщност не бях.Ама никак не бях!Дори не знам защо го казах.След миг щях да кажа: 
-Господине, няма да пея.Пишете ми двойка! 

После цялото напрежение, събрано в очите ми, щеше да потече като река от сълзи. 
Точно в тоя момент Раиса, чийто номер беше малко след моя, бързо се изправи. 

-Господине,-каза тя-може ли със Стелла да пеем в дует?Цяла седмица го репетираме. 
-Е, добре- рече дружелюбно учителят.-Да видим дали песента ще бъде още по- хубава 
така! 

Нещо стопли измъченото ми сърце.Раиса бе следила поведението ми.Видяла е признаците 
на паника и е решила да ми помогне.Добрата Раиса! Никога не е била моя приятелка. Но 

тази постъпка не беше нищо друго, освен проява на приятелство.Тя ме погледна, усмихна 
ми се, намигна ми и излезе до мен. 
Раиса пееше добре, много добре. С нея пеенето бе истинско удовалствие. 

Какво се случи после? Ние запяхме.За да не излагам Раиса, дадох всичко от себе си.Пеехме 
песента за доброто и за приятелството.Бяхме се хванали за ръце и всъщност онагледявахме 

това какво е приятелство. 
Когато спряхме да пеем, класът бе станал на крака, господинът също. Ръкопляскаха. Бях 
много, много щастлива! 

Ето я моята приказка за доброто.За една обикновено добро, но и много необикновено.В 
един обикновен, но и много необикновен час по музика.. 
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