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ПРОЛОГ

Ти седеше на кея на красив залив. 
Там бяха вързани много лодки. То-

чицата стана и се запъти към една от тях. 
Внимателно я погали с ръка и се усмихна. 
После седна в нея и зарея поглед някъде 
далеч, към хоризонта - там, където морето 
и небето се сливаха в едно. Слънцето заляз-
ваше и постепенно лъчите му потъваха в 
Безкрайността.

С колко много спомени бе изпълнен 
този залез!

Ти наблюдаваше как те изчезват един 
по един, заедно със слънчевите лъчи. Глед-
ката беше невероятно красива, защото спо-
мените блестяха като истински диаманти. 
Докато се отдалечаваха от точката, Ти се 
приближаваше към тях и така потъваха зад 
хоризонта, заедно със слънчевите лъчи.

На небето се появи огромна дъга.
— Хайде, време е, да тръгваме!- каза По 

и хвана Ти за ръката.
Точицата бавно стана от мястото си и 
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скочи на брега:
— Сега, чакай малко. Нека запомня 

тази гледка!- и точицата погледна своята 
лодка. 

— Вече съм готова.- каза Ти.
…Двете точки полетяха към дъгата и 

изчезнаха там - зад хоризонта, някъде в 
Безвремието.
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ГЛАВА I
ПРИКЛЮЧЕНИЕТО 
ЗАПОЧВА

От дете обичам да наблюдавам всич-
ко около себе си: хората, живот-

ните, обстоятелствата и изобщо света като 
цяло. Имам си любима роля- ролята на на-
блюдателя и чрез нея опознавам живота и 
себе си. 

Понеже съм много любопитна, често се 
озовавам на различни места, но винаги се 
връщам на любимото. Това е едно прекрас-
но кътче, което се намира на висок и скалист 
бряг, обединяващ едновременно гледката 
към малък отсрещен залив и необятната 
морска шир, която аз наричам безбрежи-
ето. От това прекрасно място всяка вечер 
наблюдавам прекрасния залез на слънцето 
и благодаря за отминаващия прекрасен ден 
от живота ми. 

Веднъж, докато седях на своето място, 
забелязах на отсрещния бряг едно младо 
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красиво момиче, което събираше нещо 
от морския бряг. Тя приличаше на една 
много малка и едва забележима точка. 
Така ми се прииска да разбера какво ли 
прави тя точно? Затова на следващата ве-
чер се върнах отново на своето място за 
наблюдение и зачаках. Тя дойде, слезе до 
брега и започна да събира нещо. Изгле-
ждаше толкова сладка и невинна. Беше 
облечена в някаква ефирна бяла рокли-
чка. „Какво ли събира?”- се запитах аз.

Наблюдавах я ден след ден, а любо-
питството ми растеше с часове. Затова 
взех своя бинокъл и го насочих към нея. 
Видях как тя внимателно сгъна едно лист-
че, напъха го в голяма прозрачна бутилка, 
изкачи се на скалите и запрати бутилката 
в морето. 

На следващата вечер момичето отно-
во дойде и седна на ръба на скалите. Из-
глеждаше някак тъжна и замислена. Така 
ми се прииска да ме забележи, но уви...тя 
все не вдигаше очи към отсрещния бряг, 
където седях аз. 

Мина доста време и една вечер забе-
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лязах, че момичето държи в ръцете си би-
нокъл точно като мен. Тя разглеждаше не-
обятната шир и очевидно се опитваше да 
съзре бутилката, която много отдавна хвър-
ли в морето. Изправих се и започнах да и 
махам с двете си ръце. Хах... най-сетне тя 
ме забеляза. Гледаше ме и се чудеше какво 
съм се размахал. Направих и жест, с който и 
показах да дойде при мен. Момичето се за-
пъти към мен. Брегът беше близо, но за да 
дойде трябваше да направи голяма обикол-
ка. Реших да я почакам и така мина много 
време. 

Ето, че настъпи момента на нашата среща:
— Здравей, прекрасно момиче!- прошеп-

нах аз и се усмихнах. Наблюдавам те от доста 
време и така се радвам, че дойде при мен!

— Здравей!- отвърна тя и продължи. Ти 
какво правиш тук? Кой си ти?

— Аз ли.... ами аз наблюдавам какво се 
случва наоколо от тук и така те видях. Чудех 
се какво ли събираш от плажа всяка вечер? 
Всъщност как се казваш?

— Аз съм Ти. - отвърна ми момичето и 
продължи: А ти кой си?
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— Ами аз съм..как да ти кажа, имам 
много имена, но ти ме наричай както на 
теб ти харесва.- отговорих аз.

— Странно! За пръв път срещам ня-
кой, който оставя на мен да измисля име-
то му.

— Та какво събираш от брега?- попи-
тах я аз.

Събирам различни съкровища за 
рождения ден на моя приятел По. Само 
дето него все го няма и вече си мислех 
дали не е забравил за нашата среща. Ча-
кам го вече толкова дълго! Вече забравих 
от кога, но имам чувството, че мина цяла 
вечност...- и момичето въздъхна дълбоко.

— Я ми кажи, ти сама ли си? Къде жи-
вееш?- попитах я аз. 

— Не бях сама преди, но сега пиша 
своята нова книга и се наложи да се уса-
мотя за известно време, нали разбираш, 
докато я завърша.

— Ясно. Така си решила, че ще е най-
добре за развръзката, нали така?

— Ами да, нали знаеш, че развръзката 
в една история е най-важната!- отвърна 
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ми момичето и една нежна сълза се стече 
по лявата и бузка. 

— Това, което правиш и се случва с теб 
е прекрасно! Защо си тъжна?

— Защото, защото...- захлипа Ти и про-
дължи. Имам нужда от помощ.

— И каква да бъде тя?- попитах я аз.
— Никой никога не ми е разказвал при-

казки, а така си мечтая да лежа в леглото и 
до мен да стои някой, който да ми разкаже 
приказка, която никога не съм чела- това ми 
трябва за развръзката. Сетих се, че моят при-
ятел По ми обеща да ми помогне и затова му 
пратих писмо в бутилка и вярвам, че все ня-
кога той ще го получи. Но вече мина толкова 
много време, а него все го няма. Вероятно 
е забравил за нашата среща и дори за мен! 
Бутилката с моето писмо беше последното 
нещо, което направих, за да го подсетя. 

— Недей да тъгуваш!- прегърнах я аз и 
продължих: Може би е нужно още съвсем 
малко време до вашата среща. Аз мога да ти 
помогна, стига да го пожелаеш, разбира се.

— Наистина ли мога да разчитам на тво-
ята подкрепа?
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— Да, напълно! Стига да е в моята 
компетенция. Кажи какво искаш?

— Искам да ми разкажеш една при-
казка, която никога не съм чела преди. 
И искам тя да ми помогне да осъществя 
развръзката на моята книга. Можеш ли да 
направиш това за мен, непознати чове-
че?- попита ме красивото момиче.

— Добре, но ще ми трябва малко вре-
ме да помисля, а и нали знаеш- трябва да 
ми кажеш каква искаш да е развръзката, 
защото ти си писателя на своята книга. 

— Но аз още не знам. Та ако знаех, 
щях ли да искам помощ от теб?

— Ако нямаш мнение, тогава оставяш 
друг да напише развръзката на твоята 
собствена книга. Ти не искаш това, нали?- 
попитах Ти и продължих: Ще ти разкажа 
една много интересна и поучителна при-
казка, но знай, че развръзката ще я сът-
вориш ти според моя разказ. Съгласна ли 
си така?

— Да, моля те, започвай !- отвърна 
момичето и аз започнах.
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Преди много много време, накрая на 
дълъг тъмен тунел, живееше една малка 
точка светлина. Тя се казваше „Ти”. Тунелът 
беше много тесен, но в дъното му прозърта-
ше едно светло петно. Толкова отдавна беше, 
когато Ти се озова на това място! 

Един ден точицата реши, че е време да 
излезе от тук и да тръгне към по-голямата 
Светлина, която блещукаше в края на туне-
ла. Малката точка не разбираше, нито зна-
еше как да премине този дълъг път. Един-
ственото нещо, което осъзнаваше беше, че 
в края на тунела ще види нещо голямо, кра-
сиво и блестящо!

Множество въпроси се въртяха в гла-
вата на точката: „ Но как ще изляза? Ами… 
дали там е безопасно? Дали има поне още 
една малка точка като мен, която да иска да 
узнае какво има там”? 

Ти чака дълго да се появи и друга малка 
любопитна точка, за да тръгнат заедно към 
по-голямата Светлина и така мина много 
време. 

Един ден, обаче, духна силен вятър и той 
издуха точицата от дъното на тунела. Така 
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тя полетя напред и вече нищо не я ин-
тересуваше, защото единственият избор 
пред нея беше да продължи по пътя си, 
за който още нищичко не осъзнаваше. 
Движеше се изключително бързо, а на-
около беше тъмно и много, много тихо: 
„Добреее... Защо бързам толкова? Гони 
ли ме някой”?

Не можа да си отговори на този въ-
прос, защото просто никой не я гонеше. 
Тогава разбра, че трябва да спре. Да спре, 
но как? Та нали много бърза… И този ви-
хър… накъде я понесе? 

Точката не знаеше отговора на нито 
един въпрос. Има, обаче, моменти в жи-
вота, заради които се налага да се укро-
тим и ако не го направим, тогава ще сме 
принудени по един, или друг начин да 
спрем до точката, до която сме достигна-
ли. Затова Ти се спря: 

— Слушай, не си въобразявай нищо, 
защото ти си просто една малка точка от 
Безкрая. Не се страхувай от Неизвестно-
то, защото няма смисъл. Впрочем, каз-
вам, че е излишно, защото единственият 
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път за теб е пътят напред към Неизвестно-
то. То е далеч, но не се отчайвай, все някога 
ще стигнеш. Слушай, запомни: каквото и да 
видиш ти, не се плаши, защото то е нещо 
твое, просто ти си го забравила. Запомни, 
не се лъжи, защото ако се откажеш това ще е 
голяма лудост! От приключение като това не 
се плаши, а върви… напред върви! Не се ог-
леждай, продължи! Ще намериш това, от кое-
то те е страх и ще разбереш, че то не е реално. 
То е някаква мистерия, такава също като теб.

И тогава точката разбра, че това е най-
големият и шанс. Тя се втурна напред, без 
нищо да очаква, защото нямаше какво и 
така пристигна на един малък, красив и по-
таен морски залив. Имаше завързана малка 
лодка. „Добре, ще вляза в нея”.- каза си точ-
ката и без да се страхува скочи в лодката. 
Седна в нея, погледна към небето и си по-
мисли: Едно небе, едно море и имам топло 
одеало.”- точицата се зави и така тя своя 
път безмълвно продължи. 

Може би някой от Вас ще ме попита: 
„Но защо се е завила тя”? Ще му отговоря: 
Защото духаше онзи силен вятър и на точ-
ката и беше студено, но тя знаеше, че със 
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сигурност ще дойде лято и ще се гмурне 
в кристалната вода, ще я залее тя, ще раз-
бере множество неща, ще срещне друга 
малка точка, ще я обикне и с нея заедно 
ще продължат по пътя!

И така малката точка се качи в лодката 
и легна на пейката. Лодката беше върза-
на на кея на малък и много особен залив. 
Мястото беше интересно с това, че се на-
мираше в подножието на висок скалист 
бряг. Брегът сякаш беше врязан в морето. 
Ято корморани живееха тук. Всъщност Ти 
едвам се престраши, но... все пак се качи, 
защото знаеше е, че ако не- пак ще я ду-
хат страшни ветрове! Затова избра, точ-
ката, по-малката злина. 

Стана студено, но точката беше до-
бре завита с одеало, такова меко, пухка-
во и бяло. На небосклона имаше безброй 
звезди, които чакаха да ги погледне, но 
Ти не искаше от страх да знае нищичко 
за тях. Лодката, в която си лежеше точ-
ката все още беше вързана с въже и то 
я задържаше към брега. Ти си помисли: „ 
Дали да го развържа и да продължа на-
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пред сама към онази по-голяма светлина, 
която видях на дъното на тунела? ” 

 Задаваше си точката сама въпроси. Но 
това не е грешно, защото да задаваш въ-
проси не е срамно, нито смешно. В края на 
краищата точката беше толкова малка и се 
чувстваше толкова жалка в своите очи, че 
всичко и беше простено. Ти си помисли: „Ще 
се опитам да развържа тази лодка. Толкова е 
красиво морето... Ах, Боже, а небето”... 

Да, Ти съзря небето и в тишината чу тих 
напевен глас: „Слей в едно небето и морето 
и това е пътят днес за теб”. 

Точката дълго разсъждаваше върху тези 
думи. Мислеше си Ти как да направи това- 
та морето е едно, а небето- друго. Гледаше 
морето, после го сравняваше с небето. Чу-
деше се дълго и накрая схвана, че между 
двете има нещо общо: 

— Боже, чак сега разбирам, че цветът е 
нещо общо между тях. Ами те и двете са сини. 

— Сини са разбира се. Добре ги виж-
даш, защото сега е Ден. Хубаво е, обаче, да 
познаваш и нощта.- прошепна тихото гла-
сче на точката. 
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Точката мълчеше и не искаше да си при-
знае, че нищичко не знае за нощта. Ти дори 
не правеше разлика между ден и нощ, за-
щото беше толкова мъничка, че за нея денят 
беше равен на нощта. Точката не знаеше, че 
трябва слънце там да има и голяма светли-
на, за да прогони тя далеч нощта. 

Ти лежеше сама и си мислеше: „Трябва 
да развържа тази лодка и да тръгна, защо-
то знам, че някъде напред, или назад- няма 
никакво значение, има друга малка точка. 
Тя очаква точно мен! Непременно тряб-
ва аз да я открия и да продължим заедно 
по пътя. Ще се престраша и въпреки, че 
не знам къде да я потърся, смятам, че ако 
така седя никога няма аз да я открия. Така 
че тръгвам вече аз от кея, защото приказ-
ката още няма край, а той от мен зависи. 
Всъщност къде ли се намирам аз”? 

Разсъждаваше си точката върху тези 
важни за нея въпроси доста дълго. Понеже 
беше съвсем сама чуваше всички звуци на-
около и един ден някой нещо и прошепна: 

— На Земята се намираш, скъпа. За-
помни, тук е пълно с „игри-лъжи”. Да иг-



� 17 �

раеш, това е майсторлък, но всъщност, този, 
който смята, че добре играе- той участва 
само в лъжите. Така че, ти не вярвай на това, 
защото си изкусна в житейската игра. Тя не 
иска сцена и това понякога помага особено в 
беда, когато смята се, че „сцената” е най-до-
бра. Но сцената на живота е нещо толкова 
различно от сцената в театъра. Тук говорим за 
житейската игра, в която „сцената” е необят-
на и огромна. Ако си добър актьор не бива да 
сравняваш себе си с актьор от „малка сцена”, 
защото тя те вкарва в рамки. Рамките са нещо 
като това въже, с което е вързана твоята лод-
ка. Така че, развържи я и потегляй бързо, за-
щото в житейската игра декорите се сменят, а 
сцената остава. Е, на добър час! Успех и много 
поздрави на По от мен.

И точката реши да се вслуша в тези 
думи и да се впусне в приключението, кое-
то и беше обещал неизвестният глас. За-
претна ръкави и развърза въжето. Морето 
беше тихо, а небето много, много краси-
во. По него блещукаха безброй звезди. Ти 
беше зареяла поглед в тях и внимателно се 
вслушваше в техните съвети: 
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— Виж каква романтика представяме 
за теб сега. Има между нас една краси-
ва, истинска звезда. Тя е най-прекрасна 
между нас! Наречена е „Падаща Звезда”, 
или „Комета с опашка”. Ако внимателно 
се вгледаш в този звездоброй, със сигур-
ност ще я откриеш. Тя дава шанс на този, 
който я съзре от много, много векове. 
Всъщност, хората доста трудно я забе-
лязват и знаеш ли защо? Защото рядко, 
много рядко гледат небосклона и така 
времето минава в другите неща и дока-
то се осъзнаеш минала е покрай тебе тя! 
Но ти дори не си видял, дори не си раз-
брал това. Така всъщност, може никога 
да не дочакаш своя шанс, който Комета-
та ти дава. Тя ти казва: „Взри се в небето! 
Нищо, че не знаеш какво е ден и лодката, 
в която се качи поклаща се сега. Ще се 
научиш да запазваш равновесие, ако се 
вгледаш по-добре в небето, защото Аз 
летя с огромна скорост покрай теб, чо-
вече. Но видиш ли ме, пожелай си нещо. 
Е, разбира се, внимавай какво си поже-
лаваш, защото изпълнявам много точно 
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твоите желания, следя аз всяка твоя мисъл. 
Мисълта се движи с моята скорост, така че, 
използвай своя шанс внимателно, разумно, 
та да не си патиш после”- казаха Звездите. 

Ти чу всичко и докато се усети, разбра, 
че се носи в морската вода. Отдалечаваше 
се от брега, защото духаше попътен вятър, 
който помагаше на точката да върви все 
напред. Е, за наше най-голямо съжаление, 
точката не успя да разгледа небосклона, за-
щото морето нежно я люлееше, а Ти беше 
добре завита и така тя неусетно заспа. 

Мина много време, а нашата главна ге-
роиня все спеше, защото се чувстваше така 
уютно в своя сън! Ти сънуваше, че е мънич-
ко мече, което в унес сладко спи в хралупа-
та на мама зимен сън. Уви, обаче... времето 
летеше бързо и така точката пропусна мно-
го важните неща! 

О, всъщност толкова звезди паднаха то-
гава. Аз бях там и ги видях случайно, защото 
си лежах на плажа и гледах в небето. Жалко, 
много жалко, че и тя не ги видя. Но, какво 
да правя, всичко тя проспа! Нищо. Осмелих 
се аз тогава и пожелах за нея нещо, което 
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знам- със сигурност ще я зарадва. Вярно, 
че не я попитах, но се моля точката да 
ми прости. Та нали приказката трябва да 
върви. Всъщност, пожелах си нещо много 
малко и много простичко го казах: „Събу-
ди се, точке, не пропускай своя шанс! Та 
нали си каза, че ще намериш друга малка 
светла точка. Стига вече спа, моля ти се 
закъсня! Тук декорите се сменят! Виж се, 
ти порасна вече, докога ще спиш? Вече 
си достатъчно голяма”! 

 Щом си пожелах това, точката ведна-
га се събуди. Беше много смешна тя. Най-
напред очи разтърка и помръдна с ляво-
то краче. После се почеса по главата. Взе 
да се оглежда вляво, вдясно и започна да 
люлее лодката, защото тя сега разбра, че 
покрай нея няма бряг, намира се в море-
то... и още нещичко разбра- Ти изведнъж 
видя, че на небето няма никакви звезди. 

— Къде съм, защо изчезна небоскло-
на? Боже, но преди не бях аз толкова го-
ляма. Уа, аа! Олеле, огря ме нещо. Май е 
светлина. Но тя пощипва бузките ми. Има 
нещо тук, много е съмнително, защото тя 
нахално ме огрява, иска аз да изгоря! Не 
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стига, че се клатя, ами тя блести в очите ми 
сега. Всъщност, знам ли аз какво е светли-
ната? Но виждам ясно, няма никаква звезда. 
Къде се дяна този звезден рай? Всичко ся-
каш избледня, даже няма и следа, но забе-
лязвам, че не се събирам в лодката аз вече. 
Чакай, ще попитам онзи глас дали случайно 
той не е разбрал за какво тук става дума. 
Е, малко ме е срам, защото аз проспах този 
епизод. О, колко хубаво е днес да си по-
спиш в малка лодка, да се завиваш с одеало 
пухкаво и бяло. А над тебе- рой звезди. Бле-
щукат и създават ти уют. Че защо е нужно 
да се будим? Но, ще го попитам: 

— Хей, аз не знам кой си, но кажи ми 
защо събуждам се сега и съм в този вид? 
Къде ми е небето, защо намирам се в морето 
и не виждам кей? И какво е това нещо дето 
си въобразява, че ми се усмихва и блести? 

„Гласът” при този боен вик първо стрес-
на се, а после реши все пак да отговори: 

— Малка моя точке, ти порасна и за 
съжаление проспа толкова неща. Звезди-
те падаха около теб и бяха толкова близко, 
но ти нали добре си се зави с твоето одеа-
ло. Хах, а къде е то? Къде го загуби? Всъщ-
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ност, спри- не го търси, защото бризът 
стана вятър. Той го духна и е добре, че 
веят тези ветрове, защото иначе все още 
щеше да си спиш. Твоята половинка, го-
воря за онази която търсиш, всъщност тя 
видя тази- твоята звезда, и си пожела да 
се събудиш, защото утре колелото ще се 
завърти и няма повече да има никакви 
звезди. Тя гледаше в небосклона и не се 
сърди, че пожела си нещо вместо теб. Тя 
толкова дълго те чака, но сега разбра, че 
плуваш в морето и не знаеш, че е тъмно. 
Тогава се уплаши, но за късмет видя една 
падаща звезда. Нещо повече- тази точи-
ца разбра, че за тебе пада тя! И тогава, 
милата, си пожела да се събудиш, за да не 
пропуснеш следващия шанс за теб. 

Ти чу тези тихички слова и осъзна, че 
да сънуваш е прекрасно, но не в съня си 
ще намери нещата, които в действител-
ност търси. Точката разбра, че трябва да 
се „гледа” и стана много бдителна, а освен 
това осъзна, че Слънцето е Светлина, но 
не беше много сигурна дали това е тази 
Светлина, която търси.



� 23 �

ГЛАВА II
НЕИЗВЕСТНОТО

— И какво стана после, моля ти се раз-
кажи?- ме попита Ти. 

— Чакай малко! Да не смяташ, че цялата 
история е в моята глава? Недей така. Аз съм 
само Наблюдател, трябва първо да разгле-
дам екрана. Ето, вече виждам я. Сега седи, 
защото няма как повече да си лежи. Нали 
порасна вече тя и в лодката не се побира. 
В момента нашата малка приятелка мисли 
и се чуди защо и как се случи всичко това с 
нея: „Ами сега, как ще продължа с тази мал-
ка лодка и ще търся друга малка точка? Това 
ще бъде доста трудничко за мен, защото 
толкова е тясно тук, че не знам как ще за-
пазвам равновесие. Нима са толкова слож-
ни тези неща? А най се чудя как лодката да 
си сменя. Очевидно, че ще трябва да потър-
ся бряг и кей и там да потърся друга по-го-
ляма лодка. А на всичкото отгоре, нямам си 
гребла. Ами посоката, каква е тя? Боже, ще 
ми трябва и компас. Накъдето да погледна 
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все е морска шир- вляво, вдясно, напред, 
назад”.- Ти се питаше за всички тези не-
известни неща. 

Нищо друго нямаше освен море и 
много Светлина, защото беше Ден и 
Слънцето си грееше щастливо. 

Понеже беше малка, Ти не знаеше как-
во е Ден и вместо да се радва, тя се ужа-
си от това незнание. Точката си спомни за 
своя разговор с тихия глас. Затова започна 
да се оглежда много внимателно и да сле-
ди всичко което се случваше покрай нея. 

Слънцето крещеше от небето: 
— Виж ме, колко съм красиво, ярко! 

Аз съм най-голямата звезда, знаеше ли 
за това? Все едно, че съм огромна жъл-
та топка. Хайде, мила, погледни насам. 
Нищо няма да ти сторя. Само искам да 
се запознаем - и тогава Слънцето, за да 
регистрира своето внимание я парна по 
нослето, а нашата приятелка се принуди 
да погледне към небето. Така Ти разбра 
какво е Светлина! 

— Здравей, малка точке. Хайде да се 
запознаем. Аз съм Слънцето, а ти коя си, 
имаш ли си име?
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Точицата затрепери, защото тя не знае-
ше нищо за това коя е, нито от къде е! Беше 
много притеснена и за пръв път се замисли 
как да разбере повече неща за себе си: 

— Не знам коя съм, не знам и името си. 
Мога само да ти кажа, че живеех на края 
на дълъг, тъмен и много тесен тунел. Много 
дълго бях съвсем сама там. Наоколо беше 
пълен мрак, но някъде напред в далечина-
та прозърташе нещо много ярко. Това беше 
една малка точка светлина в дъното на ту-
нела. Аз съм много любопитна и исках да 
разбера дали и тя е като мен. Не смеех дъл-
го да се престраша да тръгна, но веднъж за-
духа много силен вятър, който ме изхвърли 
навън и така се озовах се тук. 

— Добре, а защо се страхуваше? По-
мисли си, та ти си търсела мен. Ето ме сега, 
грея в цялата си необятна светлина. Даже 
осветявам твоя път. -отговори Слънцето. 

— Сега разбрах, че ти си светлината. Но, 
много си голяма и прекалено ярка. Не си 
представях аз така нещата. Мислех си, че 
моята половинка е малка колкото съм аз. 
Ясно ми е вече, че ти си нещо като „ден”. 
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Ние не можем без деня, защото „храним 
се” със светлина. Аз разбрах и още не-
щичко, че през деня ми светиш, но тряб-
ва много да внимавам с теб, защото ако 
продължавам да седя, така ще ми подпа-
лиш ти носа, че може даже и да изгоря. 
- усмихна се Ти на Слънцето и продължи:

— Но сега ще трябва да вървя напред 
и да потърся моята половинка. Ще поо-
гледам някъде за малък кей, на който има 
други по-големи лодки - нужна ми е нова, 
за да мога пътя си да продължа.

Точицата започна да разглежда лод-
ките, които бяха вързани на пристани-
щето. Те бяха толкова много и толкова 
различни. Тук имаше много много ста-
ри лодки, със стари надписи, но имаше 
и нови, които изглеждаха странни и не-
познати за нашата героиня. Доста дълго 
Ти разглеждаше лодките, спираше се при 
всяка, сядаше в нея и се опитваше да раз-
бере дали това е нейната лодка. 

Мина доста време докато Ти реши на-
пред да продължи без много да му мисли. 
Ти избра една стара красиво изрисувана 
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лодка. Някога тя е имала име, което е било из-
писано, но сега то бе почти изтрито. Точката се 
качи в старата лодка, защото искаше да разбе-
ре още много неща, искаше до тайната да се 
докосне тя. Загуби своето одеало, но какво от 
това, нали вече е топло, лято е сега. Слънцето 
така добре и повлия, че я обзе невъобразим 
копнеж до неизвестното да се докосне. 

Ти си помисли: „Неизвестното е нещо 
твърде интересно. Искам аз да го открия и 
да го докосна, но къде ли да го търся”- и 
така пътешествието на точката стартира. 

Гребеше точката с ръка, защото нямаше 
гребла. Смяташе, че „неизвестното” е нещо 
което може да се пипне, да се хване, даже 
да се помирише, но...уви. Търсеше го ден 
след ден, даже викаше го с пълен глас: „Хей, 
Неизвестно, къде си, покажи се, моля ти се 
от душа? Искам аз да разбера толкова неща. 
Няма никой покрай мен. Мисля, че с теб ще 
сме добра компания. Моля те, приятел ми 
стани, подай ми ти ръка, за да мога пътя си 
да продължа”! 

А аз наблюдавам това и знам, че когато ис-
каш нещо много силно, много страстно и ако 
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е правилното нещо за теб в този житейски 
момент, то все някога ще стане реално! 

Един ден се случи чудо и Неизвестно-
то внезапно се появи пред точицата Ти: 

— Ей, малка точке? Нима до сега не 
разбра, че аз съм до теб? Даже вътре в 
теб съм. Навсякъде звуча. Аз съм скрит 
във всяко нещо, гласът ми е силен и мо-
щен, но не ме търси, защото, скъпа, вече 
ме откри. Тук съм и съм ти приятел, всъщ-
ност аз съм Вечността. С теб ще бъда аз 
и ти ще бъдеш с мен, защото аз съм по-
знато и непознато, спомен и бъдеще ед-
новременно. Ти вече ме докосна, така че 
продължи, защото аз съм свиден бъдещ 
Спомен от отминалите дни. 

И така нашата точица разбра, че не е 
сама. Въздъхна от душа, защото осъзна, 
че си има верен приятел, който се закле, 
че никога няма да я предаде! 

Слънцето започна да залязва и по-
степенно се скри някъде зад планините. 
Постепенно ставаше все по-тъмно- на-
стъпваше нощта. Първо се показа Луната. 
Тя изгря и се издигна уверено в небето. 
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После заблещукаха безброй звезди. Всичко 
някак засия и изпадна в плен на Неизвест-
ното. Настана невероятна Божествена ти-
шина, защото всички спяха през Нощта. 

Единствено Ти не спеше. Напротив, в 
този миг тя „усети” Безкрая, защото този път 
погледна към небето и видя своята падаща 
звезда. Тогава точката си пожела да раз-
бере множество неща. Гледаше нагоре и 
наблюдаваше внимателно Луната. Чудеше 
се какво ли представлява тя? Накрая реши 
просто да поговори с нея: 

— Слушай, моля те, кажи ми, ти друго 
Слънце ли си? Аз вече се запознах с него, но 
ти някак си различна, романтична, тайнстве-
на си ти. Всъщност, ти не си ми безразлична, 
защото си за мене много лична. Привличаш 
ме и нямам нужда аз от тъмни очила, защото 
светиш, но не даваш тази топлина, а всъщ-
ност - ти си най-голямата звезда, която виж-
дам. Можеш ли да ми обясниш коя си ти?

Луната гледаше към точката и се под-
смихваше потайно, защото си мислеше: 
„Точката ще заблудя. Ще и отговоря на въ-
проса, но нека тя сама прозре защо и как аз 
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осветявам небосклона. Тя сега се заблуж-
дава, защото смята, че като Слънцето съм 
аз. Но все някога ще разбере, че Слънце-
то е нещо друго. Аз показвам, осветявам, 
но мисълта ми не тече на глас. Всъщност 
аз съм няма и единствения начин да го 
разбере е като се слее с мен в нощта. То-
гава всичко аз ще й покажа, защото в ми-
сълта й ще навляза, а там таят се странни 
редове от писмото което тя сама написа”. 
- така си мислеше Луната. 

Аз по една случайност знам защо. За-
щото Точката беше голям приятел с Не-
известното, а то както знаете не може да 
се вмести в рамки и да се изкаже с думи. 
Луната всяваше „мъгла” и даже и звезди-
те заблуди, но това продължи само за из-
вестно време, защото точката беше ста-
нала много наблюдателна. Вярно, за сега 
гледаше единствено наоколо, там тя тър-
сеше обяснението за нещата. 

И така Ти не получи нито един отго-
вор. Докато гледаше към небето се спус-
на гъста непрогледна мъгла, която обгър-
на точката изцяло. Всичко стана бяло и 
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нищичко не се виждаше. Всеки от нас знае 
какво е мъгла - равна е на абсолютна неяс-
нота. Трудно се движим в мъглата, защото 
не виждаме ясно нещата. 

Мислеше си Ти: 
— Господи, какво ще правя, когато ня-

мам яснота. Мислех, че Луната ще ми от-
говори, даже ми се струваше, че тя е също 
светлина. Защо, защо стана всичко така?- 
Не разбираше точицата Ти, че нашата Луна 
е също Светлина, но отразена. 

Сега точката седи и плаче, защото мила-
та не вижда нищо в лунната мъгла: 

— Скъпа точке, никога не очаквай нищо 
от никого, защото само така ще бъдеш 
щастлива и доволна. Не тъгувай и ако ис-
каш разбери, че всички отговори днес са в 
тебе скрити, само надникни и отвори вра-
тата. Ключовете са различни и само трябва 
да откриеш подходящия. Тази мъгла е само 
илюзорна и ако махнеш с ръка ще видиш, че 
съм прав. Мъглата, скъпа, тя за съжаление е 
нещо само твое, в твоите мисли тя живее, а 
наоколо я няма. Миличка, нещо много ама 
много важно, искам с теб да споделя. В себе 
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си сега трябва да погледнеш, време е! На-
вътре малка моя, днес се обърни. Тогава 
мъглата ще се разсее и отново ще наста-
не ден. Не се страхувай, че не знаеш, няма 
от какво, защото Неизвестното е най-до-
брият ти приятел, а той е силен и могъщ. 
Така че, направи своята крачка и започни 
да се запознаваш със себе си. После ще 
ми кажеш какво разбра от нашия разго-
вор” . - каза тихият глас. 

Ти беше вперила поглед някъде напред 
в мъглата и се опитваше да види края на 
нещата. Това отне доста време, но точица-
та не бързаше за никъде. В края на краища-
та осъзнаването е един дълъг процес. 

Един ден покрай точката мъглата взе 
да се разсейва и тогава тя получи отговор 
на своя въпрос какво точно представля-
ва Луната: „Разбрах, че в мен отговорът 
се таи” . - прошепна тихо Ти и продължи: 
Добре, от днес нататък първо ще поглеж-
дам в себе си, или поне ще се опитам. По-
важно е, че вече знам какво е нощ и защо 
за мен тя е факт. Разбрах, че в нощта ни-
щичко не виждам и броя минутите, когато 
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пак ще бъде ден и Слънцето ще се покаже. 
Също осъзнах, че не можем без нощта. Тя е 
много нужна за всеки, защото иначе няма 
никога да разберем какво е ден и светлина. 
А Луната, тя е също Слънце, но в Нощта! То 
осветява пътя ни към нашата Душа.” 

Тук искам да направя малко отклонение 
и да ви разкажа някои неща за нашата геро-
иня. Ти е много интересна личност, защо-
то е изключително противоречива. Хем е 
малка, хем голяма, хем красива, хем грозна, 
хем ниска, хем висока, хем добра, хем лоша, 
хем открита, хем прикрита, хем смела, хем 
страхлива, хем решителна, хем нереши-
телна и още много „хем”. Изобщо, точка-
та е същество с много лица и това я прави 
изключително добра актриса. Характерът 
и е толкова променлив, че прилича на вя-
тър, който непрестанно сменя посоката си. 
Силата и е толкова голяма, че с нея може 
бързо да завърти колелото на съдбата си в 
обратната посока. Точката е много умна и 
може с мисълта си да сътвори не само об-
рази, но и да ги материализира. Има, обаче 
нещо, което много пречи на нашата прия-



� 34 �

телка- нейната липса на вяра. Тя не вярва 
в нищо положително и затова не може да 
повярва в себе си. По тази причина точ-
ката все още не може да изиграе добре 
своята главна роля и да се самоуправля-
ва. Това естествено налага друг да дърпа 
нейните конци.

За мен беше много важно това пред 
вас да поясня - нали съм Наблюдател. 
Иска ми се и вие да я опознаете. Изоб-
що пред точката стоеше една дилема- по 
кой от пътищата да поеме. Както ще ви-
дим по-нататък, отговорът тя самичка ще 
намери. Най-трудно е да откриеш верния 
път към себе си и да си повярваш. Но, за 
да го направиш, първо трябва да се раз-
береш, да се приемеш и ... да се обикнеш 
и последното е много важно!

Точката се успокояваше с факта, че 
все пак има за приятел Неизвестното, но 
все още не осъзнаваше, че то всъщност 
я държеше в плен на себе си, защото на-
шата героиня, както казах и преди, беше 
доста любопитна. Неизвестното дава-
ше на точката един много много ценен 
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урок- урокът по търпение. То беше толкова 
непредвидимо, че тя никога не разбираше 
кога си играе с нея и кога говори сериозно. 
В игрите Неизвестното беше истински Цар, 
даже носеше и царска корона. Това е Царят 
Неизвестно на Неизвестните неща. Естест-
вено, че като Цар, то се явява абсолютен 
господар на неизвестните неща.

Аз сега разбирам, че Неизвестното уп-
равлява една цяла държава. И знаете ли как 
се казва тя, просто ще си паднете от смях, 
защото името и е: „Незнание”.

Ще ви кажа как го разбрах. О, аз съм не 
само Наблюдател, понякога влизам в роля-
та на таен агент, прониквам отвътре и така 
ми става ясно. Всъщност това са щуротии. 
Истината е, че чух случайно разговор. Ето 
какъв беше той.

Точката седеше озадачена в лодката 
след диалога си с Луната се опитваше да 
всмукне пръста на левия си крак. Гледката 
беше меко казано смешна, защото в тази 
тясна лодка, упражнението беше трудно за 
нея. Освен това Ти пропускаше факта, че 
вече не е бебе. Затова Неизвестното реши 
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да се намеси:
— Слушай, приятелко, не разбираш ли, 

че само бебето е толкова гъвкаво, че да 
смуче пръстите на краката си. Как мислиш, 
че ще стане това? Ама, че си смешна, моля 
ти се порасни, нали си ми приятел. Наше-
то приятелство, драга, сега е поставено 
на карта, защото аз вече съм пораснал, а 
ти? Виж се колко си голяма, докога ще се 
излагаш? Виж, ако искаш с теб да бъдем 
близки, ще трябва да се откажеш от някои 
неща, като например от това. 

Точката много се засрами от себе си, 
даже си поплака над тези думи. Трябваше 
и време да се адаптира. Тъй като Времето 
за всички е различно и за един е много, 
а за друг е малко, тя не можа да постигне 
никакъв консенсус с Неизвестното. Пъту-
ваше в морето, оглеждаше се да намери 
кей с друга по-голяма лодка, но наоколо 
беше истинска пустош и само морска шир 
се виждаше пред нея. 

Слънцето огряваше нейния път, но 
изведнъж небето притъмня и отнякъде се 
чу гръм. Ти се чудеше се откъде ли идва 
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той. Не след дълго втори прозвуча. Едно 
малко и смешно облаче се опитваше да 
скрие Слънцето. След него се появи и дру-
го- малко по-голямо облаче и така посте-
пенно се събраха много облачета. Те имаха 
съвещание. Разговаряха по един много ва-
жен въпрос: как да премахнат Сушата. Има-
ха среща отдавна отредена точно в този ден 
и час. Беше толкова тихо, че даже чайките 
мълчаха, когато се появи един черен, де-
бел, сърдит и много голям облак. Появи се 
Сърдитко- Царят на облаците и от него се 
очакваше да вземе важно решение. Тогава 
той обяви с тържествен глас: 

— Трябва да нападнем! Обявяваме вой-
на на Сушата. Не може повече така, ама 
какво си мисли тя? Няма вече да търпим, 
защото и от нас отдавна има нужда. Хайде, 
да се съберем и от нея да се отървем. Обя-
вявам бойна готовност, съберете сили, да 
повикаме Дъжда, той ни е приятел. 

Събраха сили облаците и надуха бузи. 
Чу се мощен гръм, а след него друг. Захвър-
чаха мълнии отвсякъде. Небето сякаш све-
теше. Тогава дойде и Дъждът. Започнаха да 
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плющят едри капки в морето. 
О, горката точка! Тя беше толкова 

уплашена от цялата ситуация. За съжа-
ление нямаше къде да се сгуши на сухо. 
Единственото, което можеше да направи, 
беше да чака Дъжда да спре. Той, обаче, 
беше толкова сърдит на Сушата, че няма-
ше никакво намерение да спира. Напро-
тив, започна да се излива все повече: 

— Ще валя, докато морето започне да 
прелива! - каза той сърдито. 

Между другото, Дъждът също нямаше 
избор, защото и на него друг му дърпа-
ше конците. Преди време, много отдавна, 
той сключи договор за сътрудничество и 
взаимопомощ с Царя на Облаците. 

Преди много време имаше голяма 
вражда между Дъжда и Облаците, защо-
то всеки смяташе, че е по-велик от дру-
гия. Всеки искаше да командва. И тогава 
Сърдитко предложи на Дъжда: 

— Да си поделим с тебе братко тази 
територия. Тука ще е мое, тука ще е твое. 
Нека да се разберем с добро и никой гра-
ницата не пресича. 

— Добре, ще се съглася. - каза му Дъ-
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жда и продължи: 
— Но без мене ти не струваш пукната 

пара. 
— Не е истина това. Искам да се раз-

делим, че ей сега ще се разсърдя и знаеш 
ли какво ще стане. Ще покрия цялото небе, 
ще свикам бързо своята войска!- и дебелия 
Сърдитко почерня. 

Дъждът пък, фръцна се и си замина, но 
тези двамата за съжаление, бяха позабра-
вили за простичкия факт, че имат си за враг 
Сушата. 

Сушата беше голям приятел със Слънце-
то. Двамата имаха споразумение, че ще ра-
ботят заедно и тогава тайничко спогледаха 
се те двамина и си казаха: „Ха така, чудесно! 
Наше ще е царството небесно. О, ще си жи-
вееме прекрасно.” 

Ах, ако знаете тогава каква Суша наста-
на, толкова голяма, че продължава чак до 
днес. Горката точка, тя почти се бе опекла, 
когато заваля. 

Един ден по-малките и сиви облачета 
казаха на Сърдитко: 

— Слушай, Царю. Не можем ние без Дъ-



� 40 �

жда. Защо прогони го така? Нима не виж-
даш, че Слънцето и нас ще опече! Нека го 
повикаме отново, нека с Дъжда се обеди-
ним. Молим те да проявиш сега своя раз-
ум висш и внимание да ни обърнеш!

Мисли дълго нашият Сърдитко и реши 
с Дъжда да се обедини. И така сключиха 
споразумение и Сърдитко рече на Дъжда: 

— Прощавай, братко, че не те послу-
шах. Нека силите си обединим, защото 
Сушата е хитра. Тя така направи, че няма 
място, в което Слънце не огря. Погледни, 
вече всичко изгоря! 

Простиха си с Дъжда и ето, вижда-
те сега, че двамата са доста по-силни от 
един, но ако включим трети, тогава… О, 
тогава нещата съвсем ще се променят.
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ГЛАВА III
КОРАБЪТ

Малката Ти седеше много уплаше-
на в своята лодка, защото никога 

досега не беше срещала Дъжда. В същото 
време Дъжда се радваше на факта, че вече 
има нужда и от него. Така се изливаше от 
небето, че вече нищо не се виждаше. Той 
образуваше истинска стена, обляна от вода. 
Дотук добре, защото точката се бе намок-
рила, но все още в лодката стоеше. Вятърът, 
този стар разбойник, поглеждаше хитро 
иззад облаците и си мислеше: „Тази малка 
точка Светлина, пътува в лодката, но всъщ-
ност тя не се движи, само се люлее, защото 
няма никаква инерция. Аз съм телепат, усе-
щам, че не ще да стигне тя до своята при-
ятелка, а също и до кей с други по-големи 
лодки, ако аз не и помогна. Има нужда тя 
от тласък. Освен това точката дори не знае 
своята посока, не знае накъде отива. Тогава 
как ще стигне тя? Реших се вече да се вклю-
ча в тази игра и на точицата да помогна. Ще 
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духна, ще надуя бузи и ще я тласна аз на-
пред”. 

Вятърът е много странен герой на мо-
ята „приказка”. Той е абсолютно непред-
сказуем. Може да бъде същевременно и 
нежен бриз и страшен ураган. Умее посо-
ката си да променя както пожелае, може 
да е приятел, но може и да е враг, защото 
Вятърът, всъщност е истински магьосник. 

А нашата приятелка нали не знаеше 
къде отива, и друг и дърпаше конците, 
очакваше отново помощ. Викаше отча-
яно тя онзи глас, търсеше съвет от него, 
но за съжаление при тези обстоятелства, 
той не можеше да и помогне, не за друго, 
а защото, всъщност тя не искаше да чуе 
какво и шепне той. 

Вятърът реши и духна. Изви се страш-
на буря и заедно с облаците и дъжда, това 
бе равно на корабокрушение за нашата 
героиня. Беше много страшно, истински 
кошмар за точката. 

О, Боже, девет бала вълнение, море-
то се бунтува, мъгла... и дъжд... и тъмни-
на. Духа много силен Вятър, даже Ураган. 
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Лодката се клати силно, точката едвам за-
пазва равновесие. Притеснявам се аз мно-
го, защото лодката се преобръща, но с това 
бедите не приключват. 

Ето, вече няма лодка, защото тя се блъс-
на в една подводна скала. Останаха само мъ-
нички отломки от „къщата” на нашата точка. 
Сега ще ме попитате къде е тя. Ще ви отго-
воря, че точката се намира в истинска беда, 
защото най-големия проблем е, че не знае 
тя да плува и от морето много се страхува. 

Да се страхуваш- това е нещо съвсем 
човешко и никак не е смешно. Ако знаеш, 
че страхът е само израз на твоето незнание, 
тогава ще ти бъде лесно ти да го приемеш 
и да го замениш с една разумна смелост. И 
така, понеже на точката никога не и се бе 
налагало да плува, тя не знаеше какво е да 
плуваш и как се прави това. Хубаво е поне, 
че като цопна в бурното море, нямаше ни-
какво време за страх, защото трябваше ко-
жата си да спасява. Започна да маха с ръце 
и крака така чевръсто, че от страни ако я 
гледаш, веднага ще забележиш, че почти се 
е научила да плува. 
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Точно в този миг видя една ръка да се 
спуска от небето. О, тази хубава ръка из-
гря от някъде и светеше, защото искаше 
точката да я забележи. Неизвестното я бе 
повикало, нали то бе на нашата любимка 
голям приятел. Тази ръка беше нежна, но 
и здрава и ако успееш да я видиш, тогава 
твоята сила става огромна. Точката съзря 
тази хубава ръка и бързо се хвана за нея. 
Щом я сграбчи, ръката я повдигна...

И така точката разбра, че се намира не 
в морето, не в небето, а на кораб. Чудеше 
се нашата приятелка от къде се беше взел 
и защо не бе го тя видяла. 

Тогава Неизвестното и каза: 
— Как ще го съзреш, я каква мъгла е 

покрай теб. В тази- гъстата мъгла дори, ти 
скъпа, не видя, че той до тебе плува. До-
бре е, че поне съзря ръката и хвана се за 
нея. 

На точката сега ще и трябва малко 
време, за да се съвземе. Уплашена все 
още беше тя от тази игра, на която прави-
лата никой не и бе обяснил. После окопи-
ти се и каза: 
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— Слушай, хей, ръчичке, от къде се взе? 
Коя си ти? Покажи ми как изглеждаш? Ис-
кам аз да благодаря за това, че появи се ти, 
когато имах нужда.

И ето случи се едно вълшебство и тази 
хубава ръка се превърна в най-красивата 
жена, която точката бе виждала. Ти в този 
миг се поклони, защото лицето на Надеж-
дата видя. Усмихна и се нежно тя, и каза: 

— Аз съм винаги на твое разположение 
и когато ме потърсиш- ще ме видиш. Мисля 
аз за всички същества на тази Земя и чудя 
се защо, когато трябва да ме видят, те дори 
не ме поглеждат. Протягам аз ръка, но по-
тънали те в своя унес упорито крачат назад, 
а за напред не им остава време. Но ти видя 
ме, ти съзря ме. Значи си много наблюда-
телна. И знаеш ли, че днес се научи в себе 
си да поглеждаш. Всъщност, аз съм вътре в 
теб и можеш да ме видиш само, ако си уз-
ряла за това. Хората си мислят, че мисълта 
им има нещо общо с разума. Никой днес не 
осъзнава, че между разум и съзнание няма 
нищо общо. Но има време, скъпа, ти сама 
ще разбереш като пораснеш още малко. 
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Точката всичко чу и даже го разбра от 
части, защото нейната Недежда, я събра с 
голямата Надежда. 

Забравих най-важното: да ви опиша 
кораба. Той е прекрасен и целия свети. 
Там се чува глъч, каквато никога не сте чу-
вали. Струва ми се, че на него има много 
много точки. Всъщност, там кипи живот и 
е пълно с игри, които всеки има право да 
играе. О, това е просто истинското при-
ключение от Божественото Сътворение! 
Ако някой ме попита какво точно имам 
предвид - веднага ще му отговоря, че и 
аз не знам, но мисля, че ако следвам На-
деждата и слушам онзи глас- все някога 
ще разбера. 

И така корабът пътуваше в морето на 
живота, но имаше си той посока, а освен 
това и цел, която да преследва. Имаше 
огромни платна, а те си променяха цвета 
според посоката на Вятъра и според по-
гледа на точките. Платната бяха наисти-
на вълшебни и всеки може да ги види в 
различен цвят, а това зависи единствено 
и само от съкровеното му желание. Ко-
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рабът се движи често бързо, а понякога е 
много бавен и всичко зависи от мисълта на 
всеки пътник. 

Той- Корабът обаче, си има една особе-
ност: проектиран е така, че съвкупната ми-
съл на всички точки да управлява посоката, 
която той ще следва. 

Точицата мила, така се беше свила в 
своя ъгъл, че от страх не смееше да се огле-
да наоколо. Освен това беше толкова тъж-
на и самотна - тъжеше за своята половинка. 
Мислеше си тя на глас: „Пътувам аз, вървя 
през пустошта и виждам хиляди лица и ни-
кое не ми напомня за това, че днес е вчера 
и така съм все сама. Аз търся теб, но има 
ли те аз не знам? Навярно ти си спомен, но 
споменът е нещо познато. Навява ми на-
деждата, че вчера пак ще бъде днес”.

— Сама се вкарваш в този маршрут, 
защото те е страх, а уж с Неизвестното се 
сприятели. Обичаш да минаваш по утъп-
кани пътеки. Навлез там, където никой не 
е стъпвал. Не знам защо не смееш. Когато 
не разбираш нещо, просто питай. На всич-
ко ще ти отговоря. Разбира се, ще трябва 
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ти да си спокойна и сама да пожелаеш 
да разговаряш с мен, защото иначе и да 
приказвам няма нищо ти да чуеш. Точки-
те чуват само, когато го поискат. Кажи ми 
сега какво те притеснява?- и Неизвестно-
то хитро се подсмихна на точката. 

— Защо се чувствам така самотна и все 
очаквам да срещна някого?- попита Ти. 

— Никога не очаквай нищо, защото 
единствено тогава ще бъдеш щастлива, 
доволна и пълна с енергия. Твоите очак-
вания са само проекция на теб самата и 
колкото повече очакваш, толкова по-не-
съвършена ставаш. В този ред на мисли, 
аз ще ти разкажа една история, която е 
истинска и вълшебна: Имало едно време 
една жена, която понякога се чувствала 
жена, понякога - мъж, а друг път- дете. 
Било и много трудно, защото често се на-
лагало да влиза в различни роли. Тя жи-
веела на различни места. Не и било чуждо 
нито имането, нито нямането. Обходила 
бедно и богато, и така минало много вре-
ме. Един ден тя си казала: „Стига, искам да 
разбера коя съм? Какво харесвам, как аз 
искам да живея”! 
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Годините минавали и жената помъдрява-
ла. Въпреки всичко, колкото повече неща се 
изяснявали за нея, тя толкова повече въпроси 
си задавала. Така тя потънала в своите разми-
сли и започнала да осъзнава, че и липсва Лю-
бовта. Искала да я докосне, да я пипне, да я 
хване, но... уви. Не разбирала, че Любовта не 
можеш да я хванеш, защото тя живе в мига. 
Мислела си жената: „Ще търся човек, когото 
да обичам и той да ме обича. Ще го намеря, 
знам, и ще му дам това, което мога”. 

Да, но какъв да бъде този човек? Къде 
да го открие? 

Всъщност, основния проблем бил, че не 
знаела какво е Любовта. Тя не осъзнавала, че 
Любовта не е нещо дето да се търси, просто 
трябва ти да го дадеш и то само ще дойде. 
„Но на кого да дам Любов? ”- питала жената. 

— Това е без значение, обичай и ще те 
обичат! Обичай всичко живо! Мъчела се 
тя да разбере всички тези думи, но всеки 
път, когато давала Любов е нямало какво да 
вземе. Взела да се пита тя тогава: 

— Когато дам любов какво ще трябва да 
получа?
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— А кой ти каза, че трябва да получиш 
нещо. То ще дойде само при теб, защото 
резултатът свързва се с Надеждата.- тихи-
ят глас разказа своята приказка, а точката 
така се бе така заслушала, че дори не раз-
бра кога прекъсна връзката си с него. 

И така този ден бе за точката вълше-
бен и много знаменателен, защото тя ос-
ъзна много от нещата, които просто беше 
позабравила в своя унес, а освен това 
почти разбра какво е самота и защо за 
всекиго тя е толкова нужна понякога. 

В момента наблюдавам как нашата 
приятелка, малката Ти се запътва към дру-
ги точки от кораба. Тя е толкова щастлива 
от факта, че е намерила и други светлинни 
точки! Всъщност, нашата приятелка бе по-
паднала в часа за забавления и контакти. 
На кораба течеше бурна веселба, каквато 
никога не бе виждала. Имаше много точ-
ки, които приличаха на нея. Те танцуваха, 
смееха се и се шегуваха една с друга. Ти 
също се включи в тази веселба и забрави 
всичките си патила. Избра си бързо своя 
танц, научи стъпките и така се потопи в 
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житейските игри. Когато се поумори, намери 
време да попита своята партньорка:

— Всъщност, ти коя си и кои са тези?
— Те са също точки като нас. Това е на-

шето малко представление, в което всеки 
може да участва, защото който не желае 
така ще си седи и няма да се включи в жи-
тейските игри и даже още по-неприятно- ще 
остане сам. По-лошото е, че няма да научи 
стъпките на своя танц. Това ще го обърка и 
няма той ниюичко да разбере: защо е тук, 
сега и какво се очаква от него

Аз дълго мислих и накрая реших да по-
каня Точката да танцува с мен Тогава и про-
шепнах: Ела, приятелко. Нека да се потопим 
в тази хубава забава, нека да се веселим, 
защото в утрешния ден ще има карнавал и 
ти ще трябва маска да си избереш, а това е 
много важно. Нали разбираш, карнавал без 
маски не се получава. 

Точката се пресрами най-сетне да попита:
— Моля те, кажи за тези маски? Колко 

мога аз от тях да избера и къде да ги намеря? 
— Ама че си смешна. Нима не разбра, че 

маската за всеки е една и тя не се намира, 
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а всеки сам си я избира. Нали разбираш, 
според маската и ролята си сам избираш. 
Затова внимавай много утре, че ако обър-
каш маската си, живота си ще затрудниш и 
ще се чудиш ти какво да предприемеш!- и 
Аз се шмугнах накъде в тълпата. 

— Чакай, хей, моля те! Кажи ще ми 
помогнеш ли? - не чу отговора нашата 
приятелка и затова се втурна отново в за-
бавата. 

Трябваше добре да опознае точките, 
които се веселяха на кораба. Потанцува, 
но беше много уморена. Затова си наме-
ри легло и кротичко заспа. Засънува стра-
нен сън. Говореше си тя с някой, но не 
виждаше с кого:

— Слушай точице, това с което днес 
се сля е едно училище, в което всеки учи 
се на нещо. Уроците са много и учителите 
също, защото тук за всеки твой урок ще 
имаш нов учител. Така ще се научиш да 
участваш в житейската игра. Корабът се 
движи много бързо, но шпнякога и дос-
та бавно! Бързината му зависи от много 
неща, които впоследствие ще разбереш. 
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Ще трябва да внимаваш, защото той е въл-
шебен и бързо променя своята посока. Виж-
даш ли? Корабът си има платна и когато вя-
търът ги духне, ще трябва да се съобразиш с 
новата посока. Не се притеснявай, защото ти 
бе един добър актьор, но просто си забрави-
ла защо си тук. Знам, че бързо ще си спом-
ниш, защото аз съм с теб и съм твоят най-до-
бър приятел. Аз съм Неизвестното. 

Нашата мъничка приятелка наистина 
дълго мисли за своя сън. Опитваше се тя да 
разбере за маските, но за съжаление нищо 
не и идваше в главата. Мина много много 
време и един ден се чу странен сигнал: при-
личаше на оглушително свистене. Точките 
се събраха мигом и настана момента, в кой-
то всяка трябва маска да си избере. 

Чу се силен глас:
— Ей, започваме сега с житейската игра, 

в която всеки има своите роли. Те са мно-
го, но маската е една за всичките ви роли! 
Така че нека да забравим тази суетня и да се 
съсредоточим. Според маската ще трябва 
всяка точка име да си избере, защото името 
е звезден код- сбор вибрации от Светлина. 
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Ето, затова е много важно днес да е успе-
шен този избор. Ще ви бъде трудно, зато-
ва нека да се разделим и всеки да намери 
своите другари. Вие се познавате, нали? 
Но тъй като сте много, това ви пречи. За-
това сега ще изиграем една игра.

И тогава от небето падна по една кър-
па за всяка точка. Кърпите бяха толкова 
разноцветни, колкото са и точките:

— Тази весела игра „Сляпа баба” се на-
рича. Тъй че вие всичките сега, връзвайте 
очите. Нека всеки да открие своите другари.

Странна някак ни се струва тази игра, 
но все пак става дума за житейската иг-
ра-лъжа. Хей така, със завързани очи ще 
трябва своите другари да откриеш, а после 
според това ще трябва маската и името 
си сам да избереш. Трудно, много трудно, 
струва ми се е това, но нали все пак става 
дума за игра- нека изиграем я до край! 

Сега аз искам да ви кажа, че в тази 
нощ се случват много чудеса, а най-голя-
мото от тях е да се появиш в своята маска 
и да намериш правилния път до своето 
измерение. За мое най-голямо съжале-
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ние, това не винаги е лесно и е възможно 
да объркаш нещо. Тогава ти се появяваш 
някъде в Безкрая с неподходяща маска и 
дано името си правилно да си избрал. 

И така вързаха си точките очите и за-
почнаха играта. В тази суматоха изведнъж 
странно чувство обзе нашата героиня- 
нещо, което до сега никога не бе усещала. 
Тя бе докоснала друга малка точка от Без-
края. Усети, че я познава, усети, че я усе-
ща толкова близка, сякаш беше част от нея. 
Трудно ми е да ви опиша това, защото ду-
мите не стигат. Знам само, че точката бе 
така щастлива, че почувства Любовта, она-
зи- истинската и тогава си спомни хиляди 
неща. Времето се беше сляло в една малка 
точка в този миг. Ти разбра нещо много ва-
жно за себе си: че от огъня на Любовта е 
създадена и тя. От една звезда прекрасна бе 
дошла нашата точка. Пътят бе дълъг и стръ-
мен и на Ти и беше трудно да пристигне на 
кораба, защото там- на тази звезда по друг 
начин нещата се развиват. Вероятно ще ме 
питате сега коя е тази звезда? Ще ви отгово-
ря, че това е нейната звезда. 
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Беше отдавна, когато от огъня на Лю-
бовта Всемирна нашата точка и нейната 
половинка бяха създадени. Всъщност, те 
заедно представляваха една голяма точка 
и така живееха дълго и не можеха една 
без друга, защото образуваха едно голя-
мо цяло. Раснаха и пораснаха и веднъж, 
когато колелото на Съдбата в миг се за-
въртя, се наложи там промяна и така се 
раздели тази по-голяма точка на две поч-
ти еднакви половини. Казвам аз „почти”, 
а ти приятелю ще ме разбереш най-до-
бре ако в огледалото се вгледаш- там е 
истината скрита. Хубаво се погледни и ми 
кажи- сега разбра ли? Знам, че си раз-
брал, а ако не - все някога ще разбереш. 

Много тъжно им беше на тези точки, 
защото те бяха така неразделими, че не 
знаеха как изобщо двете по отделно ще 
се справят:

— Господи, това си ти, По! Толкова 
дълго те търсих. Вече мислех, че никога 
няма да те намеря. Мислех как ще изка-
теря този дълъг, стръмен път. Ето, че сега 
съм тук, при теб и съм много щастлива, че 
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те открих най-сетне. Ти не си се променил, 
приятелю. Кажи ми как живя там, на твоята 
звезда, беше ли ти трудно?- попита нашата 
приятелка. 

И тогава точицата По прегърна силно то-
чицата Ти. Толкова здраво я стискаше, че от 
това се роди тяхната звезда и тя изгря в миг 
на небосклона и беше толкава прекрасна, 
ярка, синя. Да, това беше тяхната синя звезда. 
Ако знаете какво усещане се появява, когато 
нещо ново се създава. Няма по-прекрасно 
чувство от това да създадеш една звезда:

— Мила моя Ти, бях сигурен, че пак ще 
се намерим. Толкова те обичам, скъпа моя 
половинке. Беше ми трудно без теб, но там 
на моята звезда научих много неща, кои-
то трябва да предам на хиляди други мал-
ки точки. Когато чух сигнала, разбрах, че 
с теб ще се съберем отново на кораба. В 
четвърто измерение, където бях на моята 
звезда бе много интересно. Знаеш ли, Ти, 
там всъщност няма време и така никой не 
старее и никой не младее и никой нищичко 
не помни, защото времето е точка, в която 
спомените сливат се в едно. И така не се на-
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лага нищичко да помним, защото всичко 
е сега, а вчерашния миг е част от утреш-
ния стих, който всеки пише. Моля те, сега 
ми разкажи за твоята звезда? Как беше 
там? Сподели какво научи, Ти? 

— О, моята звезда е от пето измере-
ние на Божественото Сътворение и затова 
там ние, всъщност нямаме тела. Там все-
ки може в миг да превърне себе си в как-
вото трябва и така се учим на житейска-
та игра. Там, на моята звезда, има много, 
много Светлина и вършим всичко един-
ствено със силата на мисълта. Ние можем 
да кръжим от измерение в друго измере-
ние, но за всичко искаме си разрешение. 
За съжаление, да получиш разрешение е 
нещо много трудно, защото ако точките от 
многото звезди започнат просто да се за-
бавляват, тогава те не служат на Божестве-
ното Сътворение. Затова има някои неща, 
които не можем да направим сега. Все пак 
остава ни едно успокоение, че като пора-
снем няма нужда да изискваме специално 
разрешение. А ти разбра ли си защо сме 
всички тук събрани? 
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— Да, понеже тук съм отпреди теб, 
ще ти отговоря. Сега ще трябва всички да 
участваме в една игра. Тя е много важна за 
Божественото Сътворение от трето измере-
ние. Трябва за Земята да заминем, защото 
там има други точки, на които се налага да 
помогнем. Земята, нашата приятелка, под-
готвена е вече да влезе в четвърто измере-
ние, но там точките са се объркали тотал-
но, разбираш ме защо… Скандал голям се 
случи и той завърши с война. Точките от 
нашата Земя са в пълно неведение за всич-
ко това. Ще трябва да се включим в житей-
ската игра, нали играли сме я вече. Роли, а 
и маска всеки трябва да си избере. Затова 
подготвяй се! 

Ти мислеше как обратно пак ще тряб-
ва да се връща, защото никак не обичаше 
на слиза на Земята. Ах, колко неприятно 
бе това за нея. Всичко трябва тя отново да 
забрави. Най-важното е Времето добре да 
опознае и да се сприятелят, защото инак 
как ще преведе на другите, които чакат тези 
редове. Не и се искаше отново с него да се 
среща, но нали беше толкова добра, че се 
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съгласи да участва в тази игра. Мислеше 
си Ти: „Защо сега ще трябва да играя пак 
и да се върна в първи клас? За Бога, аз-
буката трябва да си спомня, но знам, че 
ще съм нужна аз на други точки, а това е 
важното сега. Добре де, ще се съглася”. 

В този миг така велик някой изко-
мандва:

— Сега, скъпи мои, ще трябва всеки 
да се включи в роля. Нека да се разпре-
делим и всичко днес да обобщим. Целта 
я знаете, но аз за всеки случай ще ви я 
припомня: на Земята всички ще отидем, 
защото точките там са в голяма опасност. 
Забравили са те за своя истински маршрут 
и спят дълбоко в топъл скут. С Времето не 
са приятели, използват го за да си спят, 
а на всичкото отгоре за Съня си мислят 
всичко най-добро. Така им е удобно, но 
Сънят е в плен на силите на Мрака. Затова 
ще трябва да събудим всяка точица сега. 
Знаем, че ще ни бъде трудно, защото, за 
да влезем в трето измерение, ще тряб-
ва да попаднем в плен на Всемирното 
Забвение. За мое най-голямо съжаление 
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ще трябва всичко да забравим: кои сме, от 
къде сме и защо сме. После, когато станем с 
Времето приятели отново ще си спомним и 
така ще сме от полза в житейската игра. 


