
Ще ти разкажа приказка 

 

Тази година разказвачът на приказки го нямаше на площада пред елхата. Всяка 

година, още в началото на месец декември, се появяваше от някъде. Хората го 

наобикаляха и той започваше да разказва. Разказваше толкова увлекателно, че когато 

свършваше една приказка, веднага го караха да разкаже нова. А вечерта, когато всички 

се прибираха по домовете си, той вземаше от земята шапката си, пълна със стотинки и 

левчета, и се усмихваше. 

Целият месец декември бе приказен благодарение на историите му. Ние, децата, 

ги сънувахме всяка нощ, а сутрин, щом станехме, бързахме да отидем до елхата. 

Колкото и рано да бе, той бе там. Под елхата ли спеше, не му ли бе студено? После пак 

потъвахме в света на приказката и пред очите ни оживяваха нови и нови герои.    

 Разказвачът идваше всяка година, стоеше от началото на месец декември до 

Коледа, по цял ден разказваше приказки, но въпреки това никога не разказваше 

разказана вече приказка. Сякаш нямаха край - нови и нови... 

И когато тази година настъпи месец декември, ние нямахме търпение. Час по час 

ходехме под елхата, за да го търсим, но него го нямаше. Не дойде и следващия ден и 

по-следващия и по-следващия...Вероятно нямаше да дойде. Времето летеше неусетно, 

но ние бяхме тъжни. Разказвачът го нямаше. И колкото повече наближаваше празника, 

толкова повече ни липсваше той.  

Някои казваха, че тази година не е дошъл, защото е нямал повече приказки, 

всички ни е разказал. Други казваха, че неговите приказки никога не свършват и 

вероятно причината да не дойде, е друга. Но това бяха предположения. Каква ли бе 

истината? Това никой не знаеше. 

Една седмица преди Коледа видяхме, че под елхата има едно малко чувалче, 

вързано с ширити. Пишеше „За децата на града. Да се отвори веднага!“ Някои казваха, 

че трябва да чакаме, докато дойде Коледа, но други настояваха заръката от написаното 

да се изпълни веднага. Те надделяха, а и любопитството на първите не им позволи да 

продължават да държат на своето. 

Когато отворихме чувалчето, останахме много учудени, защото в него имаше 

множество грижливо подредени празни листи. На първия от тях пишеше: „И така, това 

са листи за неразказани истории. Вие ще ги създадете и разкажете. Надявам се, че няма 

да се наложи да повтарям!“ 

Всеки от нас трябваше да се превърне в разказвач на собствена приказка.   



И така, работата започна. 

Решихме, че имаме един ден и една нощ, за да можем на следващото утро да 

започнем да разказваме под елхата своите неразказани истории. Кой какво бе писал, 

писал ли бе – това щеше де се разбере на сутринта.  

Когато се събрахме под елхата, някои носеха листите си грижливо увити, други 

ги бяха омачкали. Но и едните, и другите казваха, че листите са били твърде 

придирчиви и са изтривали сами част от приказките или сами са си дописвали някъде 

нещо. Едни се сърдеха, защото така се оспорваше тяхното авторство и защото не 

можеха да кажат това, което искат. Но приехме и това като нормално. Важното бе 

друго, а то бе да има приказки. 

Когато първият от нас започна да чете своята история, се чу тих ропот, който 

промина в почуда. Всичките бяхме написали една и съща приказка - за разказвача, 

който всяка година идва в града ни в началото на месец декември и разказва приказки 

до Коледа. За това, че приказките му не се повтарят и за това, че макар и да сме го 

чакали с голямо нетърпение, тази година не е дошъл. Приказките на всички ни 

завършваха тъжно. А на Коледа не трябваше да има тъжни приказки, защото тъжните 

приказки правеха и децата тъжни. Когато родителите видеха тъжните си деца, се 

натъжаваха и така целият свят изглеждаше много-много тъжен. 

Зачудихме се какво да правим, бяхме изпаднали в безизходица. Точно в този 

момент съвсем-съвсем неочаквано се появи разказвачът на приказки. Ние го гледахме с 

почуда и бързо се затичахме към него. Да, бе той - съвсем истински.  

- Е – рече разказвачът, - докъде стигнахте? – Разчитах на вас да напишете 

приказки, които да има да разказвам през дългите декемврийски месеци. 

- Но... – съумяхме само да изречем ние. – Но... 

- Да – знам - каза разказвачът. – Приказки се пишат трудно. Сами се уверихте 

в това. Много закъснях, защото тази година написах най-хубавата си приказка. Писах 

толкова дълго, че за малко да пропусна да дойда. 

- Може ли - запитахме ние вкупом, - да ни я разкажеш още сега? 

Разказвачът се усмихна и започна да разказва най-хубавата приказка, създавана някога. 
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