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МОМЧЕТО С ДАРБАТА 

Една нощ, когато всички вече спели, само една майка била все още будна. Тя 

пазела своето новородено. То не можело да заспи. На сутринта малкото й се било 

успокоило. Майка му цяла нощ не била заспивала от притеснение за малката си рожба - 

Ковидиян.  

Минали години, Ковидиян поотраснал и започнал да ходи на училище. Там 

неговите съученици постоянно му се подигравали  за това, че бил различен от всички - 

имал белези още откакто се помнел. Но освен това те го тормозели  за дрехите му, за 

това, че бил беден, както и затова, че имал дарба - можел да лекува болните, дори и от 

смъртоносни болести, но освен това можел със същата лекота да превърне най-здравия 

човек в ходещ мъртвец.  

Така минавали годините и Ковидиян не можел да излезе на улицата без някой да 

не го нагруби. Всички го избягвали - виждали лошото в него. А младото момче искало 

само да помогне на болните и да ги излекува. Един ден Ковидиян се прибрал вкъщи 

тъжен. Той винаги споделял с майка си, която безкрайно много го обичала. Тя го 

успокоявала, че нямало да бъде все така и  че някой ден всички ще видят доброто у него.  

Но злото в него надделяло. Той започнал да разпространява болест, непозната за 

човечеството. Всички започнали да се разболяват, а някои дори губели живота си. 

Животът в градовете замрял. Цветовете изчезнали от лицата на хората, от красивите и 

поддържани преди градини… по огромните паркове и алеи нямало живот.  

Но един ден, когато и неговата майка легнала на смъртно легло заради  болестта 

му , той много се изплашил. Отишъл при нея, а тя дори не можела да го погледне- била 

толкова слаба и безпомощна. Ковидиян с мокри от сълзи очи, легнал до нея и и‘ казал, 

че всичко ще оправи, че ще я излекува. Тогава тя, с незнайно от къде взети сили, се 

обърнала към него и му казала, че не само нея трябва да излекува. Казала му, че това, 

което прави, не е добро, че нейното малко момче не е лош човек, че не го е учила да 

използва силите си за лошо, а само да помага на болните. Тогава Ковидиян си спомнил 

и хубавите моменти от своето детство - как с майка му тичали по широките цветни 

ливади, които сега приличали на дъното на  пресушено море. Спомнил си безкрайните 

среднощни игри с животинките от двора им, които вече били изчезнали.  

Когато се опомнил, чул майка му да нашепва, че все още не е късно, че можел да 

поправи всичко, да върне усмивките по лицата на хората, да върне цветовете на 

природата, да възроди живота отново. Тогава Ковидиян излязъл навън и седнал отпред 

пред къщата им. Огледал се - погледнал уж зеления цвят на тревата, който, за жалост 

вече бил само спомен.   

Изправил се, затворил очи и вдигнал ръце към небето. Изведнъж, всякаш от 

нищото, хората се излекували. Излезли на улицата и видели как всичко, както преди, 
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било зелено и  пълно с живот. Увехналите цветя и тревички придобили отново своя 

красив блясък. Дърветата се разлистили и приютили малките животинки, които преди 

живеели там. Хората гледали и не знаели за кое първо да се радват - на това, че били 

отново здрави, или на това, че пак виждат красивата природа около себе си. Те дори 

смятали, че всичко наоколо било още по- красиво, отколкото го помнели.  

А какво станало с Ковидиян и майка му? Те отново били щастливи, както в 

детството му. Радвали се заедно на зеленината, която от ден на ден ставала все по- 

хубава и по- хубава. Всички можели с часове да стоят и да наблюдават цветовете на 

природата. Цветове, влезли толкова дълбоко в съзнанието на човека, че дори когато 

спял, той ги сънувал и се усмихвал. 

 


