
 



 

Овчарят и самодивата 

Имало едно време един овчар на име Асен. Той много 

обичал овцете си. 

   Една сутрин Асен извел добитъка на паша. Цял ден вървял от 

поляна на поляна, а вечерта, като се върнал в кошарата, ги 

преброил и разбрал, че една липсва. Той решил да се върне да я 

намери. 

   Навън било тъмно като в рог, а нямало и следа от овцата. Асен 

чул нещо в далечината и се отправил към източника на шума. 

Когато стигнал до въпросното място, приклекнал зад храстите и що 

да види.. самодиви танцували хоро. Те били с дълги златисти коси, 

със сини като морето очи, били облечени с бели сукмани и 

танцували толкова красиво и нежно, че той гледал като 

хипнотизиран танца им. 

   Изведнъж, без да иска, стъпил върху едно клонче и самодивите 

чули пукота. Те се уплашили и излетели, но уви, венчето на най-

красивата самодива се закачило в клоните на едно дърво. Асен 

излязъл от храстите. 

– Нека ти помогна. – предложил на хубавицата.  

Изкачил се на дървото и освободил венчето й. 

– Благодаря, млади момко. Аз ще ти се отблагодаря, като ти 

изпълня едно твое желание. 



   – Искам да намеря овцата си. – отговорил Асен ,без да се 



замисли.  

   – Сигурен ли си? Много момци на твоята възраст искат богатство, 

красива и умна съпруга, а ти – да намериш една овца! – учудила се 

самодивата. 

   – Да, сигурен съм! – потвърдил Асен. 

   – Твоята овца те чака в кошарата. Довиждане! – с тези думи тя 

отлетяла към Родопа планина. 

   Когато Асен се прибрал, що да види? Загубената овца вече била 

там. 

   Няколко месеца по-късно Асен заболял тежко. Много лекари се 

опитвали да го лекуват, но без успех.  

   – Чедо, не може да няма някой, който може да ти помогне! – рекла 

майка му. 

   Тогава изведнъж Асен си спомнил за самодивата.  

   – Мале, има една самодива - красива и добра. Преди време тя и 

сестрите й играеха хоро в близката гора. Аз й помогнах и тя ми се 

отблагодари. Намери ми овцата. Отиди в гората и я потърси! Може 

пак да ми направи добрина. – казал Асен 

   С последна надежда майка му се отправила към горичката, дълго 

издирвала самодивите и най-накрая, като ги открила, се 

провикнала. 

   – Красави самодиви, моят син - овчарят е тежко болен. Той ми 

каза, че една от вас го познава и я умолявам да му помогне. 



    Всички горски девойки отлетели, само една- едничка останала. 



   – Аз ще помогна на сина ти. Ако не беше той, аз никога нямаше да 

мога да се прибера при сестрите си. 

   Самодивата отишла до близката река, напълнила вода в едно 

менче и започнала да припява над нея. След това се върнала при 

разтревожената майка.  

   – Заведи ме при него.  

   Те тръгнали към селото и преди да залезе слънцето, стигнали до 

дома. 

   – Овчарче добро, ти ме спаси, когато венецът ми се закачи в 

клоните на дървото и сега е мой ред да ти върната добрината. – 

самодивата подала на Асен вълшебната вода. 

   – Какво е това? – попитал той. 

   – Мълчана вода. Само ние, самодивите можем да я наречем. 

Тази вода е целебна. 

    Асен я изпил на един дъх. И о, чудо! Той станал от леглото и 

оздравял веднага. Със сълзи на очи майката благодарила на 

самодивата, а тя щастлива отлетяла към планината. 

 

 

 

 



Самодивите и вълшебното дърво 

Много, много отдавна, имало една вълшебна гора, в която 
живеели самодиви, а до нея село. При различни поводи - раждане, 
победа, улов, смърт, те се събирали около едино голям стар дъб и 
извършвали своите ритуали. Една пролетна вечер самодивите се 
събрали около дървото. На общи събрания обикновено взимали 
важни решения или разрешавали проблеми. Когато  видели, че 
идва най-възрастната от тях, наречена Зейна, веднага замлъкнали. 

– Добър вечер момичета, – поздравила ги тя. – Събрали сме 
се  тук, защото една от нас се е разболяла от много тежка болест. 
Няколко дни и нощи не съм спала, но успях да открия лек за 
Летония, той се крие в нашето дърво, на което се молим и 
поднасяме дарове. Този стар дъб притежава лечебна смола, която 
може да излекува всичко. Утре по същото време пак ще се съберем 
тук и ще доведем Летония да отпие от смолата.  

Щом старицата изрекла тези думи, всички се разотишли да 
спят. Никоя от тях не знаела, че по време на разговора един 
замръкнал в гората селянин ги подслушвал. Той тръгнал на лов, но 
се изгубил. Случайно дочул гласове и се скрил зад едно дърво, 
откъдето се чувал целият самодивски разговор. Човекът разбрал за 
лечебните свойства на дървото, грабнал един остър камък от 
земята и отбелязал знака „Х“ на дъба. След това веднага хукнал 
към селото. След дълго тичане и лутане в гората най-накрая той 
намерил пътя и веднага отишъл да разкаже всичко на кмета. 
Кметът не му повярвал и затова селянинът му предложил призори 
да отидат в гората, за да се увери сам. 
 На следващият ден, в ранна утрин, когато самодивите още 
спели, двамата мъже потеглили с луксозен автомобил към гората. 



Когато свършил пътя спрели и поели по горска пътека пеш. Кметът 



наранил лошо крака си в едно паднало дърво, наложило се 
селянинът да му помага. Изведнъж забелязал дърво с издялан знак 
„Х“, посочил му го и казал: 

– Кмете, ето това е дървото, за което ти разказах. Ако не ми 

вярваш, отпий от смолата и кракът ти ще оздравее. 

Кметът се поколебал малко, но тъй като болката била вече 
нетърпима, решил все пак да му се довери. След като отпил, 
почувствал нещо странно, след това цялата болка напълно 
изчезнала. 

– Браво на теб! Добре, че те послушах и дойдохме, иначе 

никога нямаше да разбера за това чудодейно дърво. Ела сега  с 

мен в кабинета ми в селото да ми разкажеш още за самодивите. 

След няколко часа самодивите се събудили и довели 
Летония до дървото. Те дори не подозирали за натрапниците, 
радвали се, че приятелката им е оздравяла от смолата. 

През това време двамата мъже кроели вече планове как на 
следващата сутрин ще отидат отново и ще отсекат дървото, а 
смолата ще продадат за много пари. Договорили се всичко, което 
изкарат, да го разделят наполовина. 

На следващия ден двамата организирали група от дървари, 
които да отсекат дървото и да го закарат в кметството. Рано 
сутринта всички поели към гората, като пристигнали, дърварите 
веднага  извадили брадвите си и почнали да секат вековния дъб. 
Когато първата брадва се забила в него, самодивите веднага се 
събудили. Най-старата  извикала: 

– Помощ, помощ, спасете дървото! Ставайте, ставайте, 
спасете го! 



Няколко въоръжени самодиви се затичали да спасят 
дървото, техен водач била Летония, която оставила 
четиригодишната си дъщеря сама. 

Кметът наредил да секат по-бързо, докато не се чул силен 
шум, всички оставили своята работа и се обърнали да проверят 
откъде идва. Видели около петнайсет въоръжени момичета, които 
идвали към тях. 

– Самодиви! – извикал селянинът. 
Дърварите, щом ги видели, веднага пуснали брадвите си и 

избягали, останали само кметът и селянинът. Когато самодивите се 
приближили до тях,  Летония  им предложила да оставят дървото 
на мира, защото в противен случай ще си навлекат само 
неприятности. Селянинът се отдръпнал бавно назад, но кметът не 
отстъпвал от своето, дори взел от земята забравената дърварска 
брадва и със силен замах успял да довърши дървото. Дъбът 
паднал отрязан на земята. Цялата гора замълчала, а небето се 
покрило с черни облаци. Летония не могла да изтърпи  това и 
изстреляла стрелата от своя лък. Кметът с последни сили взел 
брадвата от дървото и я хвърлил по Летония, след което се 
строполил на земята. Останалите самодиви се уплашили и 
избягали, носейки ранената.  

Когато се убедил, че горските диви си тръгнали, селянинът 
помогнал на кмета да стане. Придържал го докато вървели. Най-
сетне излези от гората на пътя, където преди това паркирали 
голямата, луксозна кметска кола. Селянинът я отключил и положил 
на предната седалка пострадалия да си почива. След като 
затворил вратата, веднага изтичал обратно към гората. След пет 
минути бягане пристигнал до отсеченото дърво, огледал се и 
грабнал падналия дъб, влачейки го към колата, нищо, че му било 
тежко. На пътя до колата изкарал брадвата и го насякал набързо. 



Събрал цепеницете и ги наредил на задните седалки. След това 



запалил автомобила и с доволно свирукане потеглил за селото.  
Самодивите завели ранената Летония при Зейна положили я 

край свещения огън и започнали да се молят за нея, но моливите 
им били напразни. Скоро тя издъхнала. Всички горчиво плакали, 
най-вече Фара, нейната дъщеря. Преди майка й да си отиде, й дала 
едно семе, казала  да го засее след десет години на мястото на 
отсеченото дърво.  

В траур и жалейки минали десет години, а Фара пораснала, 
отгледана от другите самодиви. Най-после настъпил очакваният с 
нетърпение ден – денят отреден за засяване на семето. Всички 
единодушно се съгласили да го направят в полунощ. Като дошъл 
уреченият час, Фара, дъщерята на Летония разринала почвата и 
поставила семето в пръстта. Самодивите затворили очи, чудейки се 
какво следва. Изведнъж от земята се чуло силно пращене, 
момичетата отворили очи и видели пред себе си дъбово дърво. 
Всички се зарадвали и разтанцували около запаления огън и тогава 
избрали новия им водач да бъде Фара.  

Няколко месеца след отсичане на стария дъб, цепениците 
изсъхнали и вече нямало лечебна смола, която да продават на 
болни хора. Затова селянинът заминал за чужбина и повече никога 
не се върнал. А кметът скоропостижно починал от незнайна болест.  

На негово място хората избрали справедлив и умен кмет, 
който защитавал природата. Той обявил  самодивската гора за 
защитена.  

Всичко се наредило, само едно нещо липсвало и това била 
Летония. 

 Един ден, според обичая, Фара отишла да поднесе дарове 
на младия дъб и о, чудо – видяла майка си. Молитвите им били 
чути, дървото я било съживило. 



 Оттогава самодивите разказват тази история и пазят 
свещеното дърво на живота в още по-голяма тайна, за да не 
допуснат никога случилото се, да се повтори.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приказка с неочакван край 

Днес тръгваме с класа на лагер в Пампорово за пет дена. 
Нямам търпение. Вече съм си приготвила нещата и бързам към 
училище. 

– Здравей Ема! – моите приятелки ме посрещат. 
 – Здравейте момичета. Как сте? 

– Добре – отвръща Даная. 
– Страхотно – добавя Изабел 
– Развълнувана съм – споделя Амели. 

     Това са моите приятелки от класа. Даная, Ния, Амели, Изабел и 
Леа. Аз ще седя с Леа в автобуса. 

– Деца, хайде да тръгваме. – казва госпожата. 
– Леа, хайде. 
– Да, хайде. Момичета ще седнете ли зад нас? – пита Леа. 
– Да – Ния се намества 
Тръгваме. Нямам търпение! Има 3 часа докато стигнем. Не 

знам какво ще правя, но си заслужава. Може би ще спя, защото 
винаги ми става лошо като пътувам.  

– Еми? Ставай! Пристигнахме. – чувам гласа на Леа.  
– Да, добре, ставам. 
– Ема да не спи? – пита Ния.  
– Ставай, тук сме вече. – помага й Даная.  
– Добре де, ставам.  
– Деца, хайде, пристигнахме. – госпожа Милева  е доволна от 

безпроблемното пътуване. 



Вземам си багажа. Това място е страхотно. Изглежда добре. 
Обаче усещам от някъде силна енергия. Хотелът се намира високо 
в планината сред гората. От дърветата усещам тази енергия.  

– Ема, за какво мислиш? – пита ме Изабел.  
– Нищо.  
– Другите момичета идват ли? – интересува се Изабел  
– Да, ето ги.  
– Добре, момичета, вие сте в една стая. Моля ви, без 

глупости. – настанява ни госпожата  
– Разбира се, госпожо. – отговаряме в хор.  
Вече е деветнадест часа, все още не сме се качили по 

стаите. Нашият клас сме на един етаж. Нашата стая е 196. Точно 
до тази  на госпожа Милева.  

– Ще се качваме ли деца? – пита госпожата.  
– Да. – развикваме се всички. 
– От кога момчетата толкова се радват за лагера?  
– И аз това се чудя. – подмята Леа.  

   В нашата стая има две двойни легла и една спалня. Аз и Леа 
сме на спалнята. Даная и Ния на едното двойно легло, а другото е 
заето от Амели и Изабел.  

Вечерята е на шведска маса. Вече сме уморени. Толкова се 
забавляваме обаче. 11 часа е, а ние гледаме някакви видеа и си 
говорим.  
  Чува се странна музика. Някой пее. Сякаш е веселба от 
сватба и то не от къде да е, а от гората.  

– Добре де, само аз ли го чувам? – ослушва се Даная.  
– Кое? – недоумява Ния.  
– Музиката от сватба? Песни, викове? – присъединява се 

Леа.  
– И аз това се чудя.  



– Нали?  



– Да и аз.  
– Даа! – извиква Амели . 
– Да,нали? – Изабел е учудена. 
– А откъде ли идва? – замисля се Ния.  
– От гората. – уверено казвам аз.  
– Защо му е на някой да си прави сватба в гората? – чуди се 

Даная  
– Ами, ако не е наистина сватба? –пита  Изабел  
– Е тогава какво да е? – интересува се Леа.  
– Според мен са самодиви.  
– И аз така мисля. – уточнява Изабел  
– Страх ме е. – Ния пребледнява. 
– От какво, Ния? – Даная я успокоява. 
– Да не стане нещо.  
– Какво може да стане в хотела. Стига глупости. – Леа се 

намесва. 
– Момичета, по-добре да лягаме.  
– Да, съгласна съм с Ема.  
– Лека нощ.  
– Лека. – всички замлъкваме. 

   Опитвам се да не мисля за тази музика. Самата аз не мога да 
заспя. Нямам представа какви са тези песни. Ако наистина са 
самодиви… Решавам да изляза навън в коридора. Яде ме отвътре 
любопитството. Трябва да разбера. Искам да отида в гората. Но 
пък е тъмно и страшно. Не, тази идея не е добра. Отивам да легна, 
а утре ще го мисля.  

– Добро утро, момичета. – поздравява госпожа Милева.   
– Добро да е госпожо.   
– Нали помните, че днес сме на разходка в гората?  
– Наистина ли?  



– Съвсем. След закуска. 
– А тя след колко време е?   
– След 20 минути, затова ставайте.  
  След закуската се оправяме за разходката. Момичетата се 

държат така, сякаш нищо не е станало. Не вярвам да са забравили.  
– Хайде вече ни чакат. – подхваща  Леа  
– Всички ли са готови? – пита Ния  
– Да.  
– Добре, нека слизаме.  
  Тръгваме. В гората сме, но момичетата още се държат 

някак странно. Аз усещам още по-силна енергия от вечерта. Но за 
разлика от вчера няма никакви звуци.  

– Момичета – казвам  аз.  
– Да? –отговаря Амели. 
– Какво има? – иска да разбере Ния.  
– Какво е това? – соча аз.  
– Някакъв плат. – вижда Леа.  
– Разкъсан е. – забелязва Даная.  
– И мръсен. – добавя Амели.  
– Платът е бял. – отбелязва Леа.  
– Дали е това... – не довършва  Изабел.  
– Самодиви! – възкликвам  аз.  
– Стига с тези глупости. – казва  Даная.  
– Те са облечени с бели рокли. – напомням  аз  

  Свършваме разходката. Нищо особено, освен плата, който взехме.  
– А сега? – питаАмели.  
– Какво? – чуди се Ния.  
– Плата. – добавя Леа.  
– Не знам честно казано. – вмятам и аз.  
– Дали да не кажем на госпожата? – предлага Даная.  



– Глупости. – отхвърля Леа.  
– Мисля, че е ясно. – казва Ния.  
– Ще отидем в гората вечерта. – предлага  Изабел.  
– Ако нещо стане? – казва Даная.  
– Какво може толкова да стане? 
– Да, 6 клас сме, все пак. – окуражавам  я аз.  
– Добре, решено е.  

  Нахлуват мисли. Ако нещо стане? Аз ще съм виновна. Но все 
пак. Наистина какво толкова може да стане? Вече е 19 часа. Ние 
към 23 ще тръгнем.  

– Нека сега поспим. – предлагам аз.  
– Да хайде. – съгласява се Даная.  
–  Аз ще сложа аларма. – казва Изабел. 
– Добре.  
  Отново не мога да заспя. Какво ли означава това? Ще се 

опитам все пак. Никой не знае до колко време  ще сме в гората.  
– Какво пиука така? – питам аз.  
– Алармата. – отговаря Изабел. 
– Всички ли станаха?  
– Май всички сме готови. – оглежда се  Изабел.  
– Да. – това е Ния.  
– Някой да вземе раница. – предлага  Леа.  
– Аз взех. – отвръща Изабел.  
– Добре, заключвайте. Тихо по коридора.  
  Вече сме долу пред хотела. Никой не ни забелязва. Дори 

няма никой на рецепцията.  
– Нека следим звука. – предлага  Изабел.  
– Добре, насам.   
– Самодивите добри ли са? – пита  Даная.  
– Зависи. – отговарям аз.  



– Я по – тихо за малко. Музиката става по-силна.   



– Близо сме.   
– Тихо! 
– Само аз ли виждам това? – пита Даная.  
– Стрела.. – отбелязва Ния.  
– Все пак самодивите стрелят с лъкове. – казвам аз.  

  Близо сме до там, където трябва да ги намерим. Ако е 
изобщо близо. Има изстреляна стрела, която се е забила в кората 
на едно дърво. Музиката става все по-силна.  

– Виждате ли това? –питам  аз.  
– Ако говорите за блестящата пеперуда-да. –отговаря  Леа.  
– Май иска да ни насочи на някъде.  
– Елате след нея. – предлага Изабел.  

   Има някаква блещукаща пеперуда, която ни води. 
Предполагам, че ни води при самодивите.  

– Спрете. Тихо. –казва  Леа.  
– Виждате ли ги? – пита Изабел.  
– Да.Тихо Скрийте се зад дърветата. – командва Изабел.  
– Тихо, да не ни видят. – шептя аз.  
   Тази пеперуда ни води до някаква поляна, обградена от 

дървета. Има около 5-6 момичета. Облечени са с бели дълги рокли. 
Много са красиви, млади и с дълги коси. Те са наредени в кръг 
около някакъв стар дънер. Никога преди не съм виждала този танц. 
Нито пък съм чувала тази песен.  

  Даная стъпва върху пръчка и тя се счупва. Но самодивите 
са толкова съсредоточени в танца си, че не чуват сякаш.  

– Какво е това? – пита Изабел.  
– Нещо като пчела. – отговарям аз.  
– А не. – изписква Амели  
– Стига си викала, Амели. Тихо! 
– О не. – продължава Амели  



   Има пчела. Пчелите не хвърчат нощем. Но... Не знам, защо 
Амели реши, че трябва да вика. Самодивите ни чуват явно. Взимат 
си и лъковете, които са натрупани на купчина.  

– Скрийте се бързо зад дърветата. – казва Леа.  
– Накъде ли отиват? – чудя се аз  
– Тихо те ни чуват.  
– Минаха. – отдъхва си Леа  
– За малко да ни хванат.  
– Момичета, да не се изгубихте? – застава пред нас 

самодива  
– Да, да.   
– Коя сте Вие? – пита Изабел  
– Самодива. – отвръща красавицата.  
– Защо не сте при тях? – чудя се  аз.  
– Те ме прогониха, защото имам по-мощни сили от тях.  
– Как се казваш? – пита Леа  
– Елеонора, наричайте ме Нора.  
– Къде отидоха другите самодиви? – интересува се Изабел  
– Да ви търсят.  
– Нора, намерила си ги. – появяват се  самодивите  
– Разбира се. – казва  Нора.  
– Моля? – чуди се Леа.  
– Хайде, хващайте ги.   
  Водят ни до някакъв дървен капан. Покрит с цветя. Поне е 

красив, ако не друго.  
– Влизайте. – заповядват самодивите  
– Момичета? –дочуваме глас 
– Да?  



– Тихо. Сега чуйте ме. Аз съм Елеонора. Не съм като тях. Ще 
искат да ви направят самодиви. Ще ви помогна да ги убиете. Ще 
успеете само, ако отрежете  кичур от косата им.  

– Защо ще ни помогнеш?   
– Защото бях като вас. Най-обикновено момиче. Но те ме 

намериха и ме направиха като тях. Аз трябва да отивам при тях. 
Вие лягайте. Ще ви събудя, като заспят.  
...  

– Момичета? Ставайте! По – бързо. – казва Елеонора. – сега 
първо трябва да ги убием.  

– Имаме ли ножици, Изабел? – питам аз.  
– Да взех. Ето.  
– Всяка да отреже кичур на една самодива.   
– Добре, всички сме готови.  
Разменяме си ножичката, самодивите спят като упоени на 

тревата. 
– Нора, можеш ли да ни заведеш до хотела? –пита Изабел.  
– Разбира се – отговаря Елеонора.  
– А ти сега къде ще отидеш?  
– Ще отида при другите самодиви – отвръща самодивата.  
– Нима има още?  
– Да. Цялата гора е пълна със самодиви.  
Стигаме хотела.  
– Нека се качваме, преди някой да се е усетил, че ни няма. – 

казвам аз.  
 Дори не забелязваме къде изчезва Елеонора. Дали сме им 
отнели силите на самодивите? Дали ще умрат? 
  

На другата сутрин настава голяма суматоха в ресторанта на 



закуска. Питаме госпожа Милева какво се е случило. Злосторници 

отрязали кичур коса на пет момичета от седми клас. Седмите 

класове са на горния етаж. Глупачките твърдели, че срещнали 

самодиви в гората, хванали ги, но те ги приспали и им отрязали от 

косите. Защото мислели, че силата на хората се намира в косата 

им. 

 – Но те отишли без разрешение в гората с театралните си 

костюми. Готвели училищна пиеска за самодиви с бели премени. 

На едното момиче му откраднали бялата дреха и затова се 

отървало. Забранявам ви да излизате без мое разрешение! 

Сигурно е дело на техните момчета. – госпожата продължава да ни 

разказва. 

Ние свеждаме глави над чиниите и чая си и не смеем да 

погледнем встрани. Тогава Даная се развиква: 

 – Вижте я, ето я! 

Обръщаме се като по команда. Елеонора си сипва чай и 

гледа към нас. Смее се. Не знае с кого си има работа. Ставаме и 

шестте и се затичваме към нея, нападаме я и чашата с чая пада от 

ръцете й с трясък на плочките.  

 После няма какво да ви разказвам. Нашата приказка за 

самодиви добива неочакван край. 
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