
1 

 

Мили мой Мио            

Астрид Линдгрен 
 

 

 

Той не спира ни денем, ни нощем 

 

         Някои от вас да е слушал радио на петнайсети 

октомври миналата година? Някой от вас да е чул 

съобщението за изчезналото момче? Съобщението 

гласеше: 

 

 „Стокхолмската полиция издирва деветгодишния Бу Вилхелм Улсон, 

който от онзи ден, около шест часа вечерта, не се е прибирал у дома си на 

улица «Упландска» № 13. Бу Вилхелм Улсон е русокос и синеок и в деня на 

изчезването е бил облечен с къси кафяви панталони, сив плетен пуловер и 

малко червено кепе. Сведения за изчезналото момче се приемат от всички 

полицейски участъци.“ 

 

 Да, тъй гласеше съобщението. Но за Бу Вилхелм Улсон не се получиха 

никакви сведения. Той просто изчезна. Тъй и не се разбра какво е станало. И до 

ден-днешен никой нищо не знае за него. Като изключим мен. Защото аз съм Бу 

Вилхелм Улсон. 

 Ех, да можех да разкажа цялата история поне на Бенка. Бенка беше мой 

другар в игрите. И той живее на улица „Упландска“. Казва се всъщност Бенгт, но 

всички му викат Бенка. Мен, разбира се, също не ме наричат Бу Вилхелм Улсон. 

Викат ми просто Босе. 

 Искам да кажа, викаха ми просто Босе. Сега, нали изчезнах, не могат да ме 

наричат никак. Бу Вилхелм ми викаха само леля Едла и чичо Сикстен. Всъщност 

чичо Сикстен не ме наричаше никак. Той просто никога не се обръщаше към мен. 
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 Живеех при леля Едла и чичо Сикстен, защото те ме бяха осиновили. Взели 

ме у дома си, когато съм бил на една година. Преди това съм бил в сиропиталище. 

Оттам ме взела леля Едла. Тя искала момиче, но нямало момиченца. Така се 

спряла на мен. Макар че двамата с чичо Сикстен не обичат момчета. Във всеки 

случай не когато са осем-деветгодишни. На двамата им се струваше, че в къщата 

се вдига премного врява, че навличам премного кал, когато се връщам след игра 

в Тегнерската градина, че разхвърлям дрехите си по цялата къща, че приказвам и 

се смея прекалено високо. Денят, в който бях прекрачил дома им, бе за леля Едла 

черен ден в живота ѝ и тя не пропускаше случай да ми го повтаря. 

 Чичо Сикстен си мълчеше. Не, понякога ми подвикваше: 

 — Ей, ти там, я се махай, че да не те гледам поне. 

 Повечето време прекарвах у Бенка. Татко му разговаряше с него надълго и 

нашироко, помагаше му да сглобява модели на самолетчета, отбелязваше на 

кухненската врата колко е пораснал и куп други такива неща вършеше. Бенка 

можеше да се смее, да говори и да разхвърля дрехите си колкото си иска. Татко 

му и така го обичаше. И всички малчугани бяха добре дошли да си поиграят в 

дома им. А аз никого не можех да заведа у дома, защото леля Едла казваше, че 

вкъщи деца не иска. Чичо Сикстен само ѝ пригласяше: „Стига ни и нашият 

нехранимайко!“. 

 Вечер, като си легнех, понякога си мечтаех, как таткото на Бенка става и 

мой татко. Мислех си освен това, кой ли е истинският ми баща и защо вместо да 

ме дават в сиропиталище или на леля Едла и чичо Сикстен не са ме оставили при 

него и при истинската ми майка. Леля Едла казваше, че мама умряла при 

раждането ми. За татко ми пък изобщо нищо не се знаело. „Не е трудно да се 

досети човек какъв негодник ще да е бил“ — заключаваше тя. Мразех леля Едла, 

задето говори така за баща ми. Може би беше вярно, че мама е умряла при 

раждането ми. Но едно си знаех: баща ми не е бил негодник. В леглото понякога 

си поплаквах за него. 

 Мило се държеше с мен една продавачка — леля Лундин. От време на време 

тя ми даваше бонбони и плодове. Като си спомня сега за леля Лундин, питам се 
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коя ли е тя всъщност. Защото всичко започна при нея — онзи октомврийски ден 

миналата година. 

 Този ден леля Едла няколко пъти ми припомня, че денят, в който съм влязъл 

в къщата ѝ, е черен ден за нея. Някъде към шест вечерта тя ме прати да изтичам 

до хлебарницата на улица „Дротнинг“, за да купя пакет от любимите ѝ сухари. 

Нахлупих червеното кепе и припнах. 

 Пътьом минах през магазинчето на леля Лундин. Тя стоеше на прага, хвана 

ме за брадичката и странно втренчена, дълго-дълго ме гледа. Сетне каза: 

 — Искаш ли една ябълка? 

 — О, благодаря — казах аз. А тя ми подаде красива червена ябълка, която 

изглеждаше много вкусна. И пак подхвана: — А мога ли да те помоля да пуснеш 

една картичка в пощенската кутия? 

 — Разбира се — отвърнах аз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Леля Лундин драсна няколко реда върху една картичка и ми я подаде: 

 — Довиждане, Бу Вилхелм Улсон — каза. — Довиждане, довиждане, Бу 

Вилхелм Улсон. 

 Странно ми се стори това. Друг път ме наричаше просто Босе. 

 Припнах към пощенската кутия, която се намираше през една пресечка. 

Тъкмо се канех да пусна картичката, когато забелязах, че тя искри и грее досущ 

като огнена. Да, редовете на леля Лундин искряха като изписани с огнено писмо. 

https://assets.chitanka.info/content/img/6b/27531/mili_moj_mio_pismoto.png
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Не се сдържах и ги прочетох. А ето какво пишеше на картичката: 

 

„До краля 

на Земята накрай света 

Този, когото търсиш толкова отдавна, е на път. Той не спира ни денем, 

ни нощем и в ръката си носи знак — истинска златна ябълка.“ 

 

Нищо не разбрах. Но по тялото ми премина странна тръпка и аз побързах 

да пусна картичката в пощенската кутия. 

Кой ли беше този, дето пътувал, без да спира ни денем, ни нощем? Дето 

държал в ръката си златна ябълка? 

И изведнъж погледът ми падна върху ябълката, която ми подари леля 

Лундин. А ябълката беше златна. Разбирате ли, тя беше златна. Държах в ръката 

си истинска златна ябълка! 

За малко да се разплача. Само за малко, не наистина. Почувствах се толкова 

самотен. Отидох в Тегнерската градина и седнах на една пейка. Наоколо нямаше 

жива душа. Всички се бяха прибрали по домовете си за вечеря. В градинката беше 

сумрачно, ръмеше. А всички къщи наоколо светеха. Видях, че прозорците на 

Бенка също светеха. Седеше си той у дома и вечеряше грах и палачинки заедно с 

татко си и майка си. И си представих как във всички къщи, в които свети, седят 

деца, заедно с татковците и майките си. Единствено аз седях навън сред мрака. 

Сам. Сам с една златна ябълка, която не знаех какво да правя. 

Трябваше да помисля и като начало я оставих внимателно на пейката. 

Наблизо имаше уличен фенер, който осветяваше мен и ябълката. Но той 

озаряваше и още нещо, което лежеше на земята — обикновена бирена бутилка. 

Празна, разбира се. Някой беше запушил гърлото ѝ. Навярно някое от 

дечурлигата, които играят всеки предобед в градината. Вдигнах бутилката и 

разгледах етикета: „Акционерно дружество Стокхолмски пивоварни, средно 

силна бира“ пишеше на него. И изведнъж, както чета етикета, що да видя — нещо 

мърда вътре в бутилката. 
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В „Хиляда и една нощ“ — бях я взел веднъж от библиотеката — се разказва 

за дух, който бил затворен в шише. Но това е било нейде в Арабия, преди 

хилядолетия, и то не в някакво си бирено шише. В бирените бутилки на 

Стокхолмските пивоварни едва ли попадат често духове. Но в тази бутилка, тъй 

или иначе, имаше дух. Честна дума — в бутилката имаше дух. Но си личеше, че 

иска да излезе. Сочеше клечките, с които беше запушено гърлото, и ме гледаше 

тъй умоляващо. Нали не бях имал вземане-даване с духове, хвана ме малко страх 

да отпуша току-така бутилката. Ала накрая все пак събрах кураж — духът излетя 

от шишето като тапа и расна ли, расна, докато стана по-висок и от къщите около 

Тегнерската градина. Такива са те духовете — свият ли се, стават едни малки-

малки, чак в шише се побират, а в следващия миг се раздуват и стават колкото 

къща. 

Просто нямам думи колко се изплаших. Целият се разтреперах. А духът 

изведнъж ме заговори. И то с такъв един гърмящ глас, че веднага си помислих 

какво ли ще е да го чуят леля Едла и чичо Сикстен, дето както и да говориш, все 

прекалено високо им се струва. 

— Дете — рече духът, — ти ме спаси от моя затвор. Как да ти се отплатя? 

Но аз не пожелах никаква отплата за това, че съм извадил някакви си клечки. 

Духът ми обясни, че пристигнал в Стокхолм предната вечер и легнал да преспи в 

това шише. Защото за един дух нямало по-добро място за нощуване от празна 

бутилка. Но докато спял, някой запушил шишето. И кой знае дали без мен не би 

останал вътре още стотици години, докато изгният клечките. 

— А това никак не би се понравило на моя повелител, краля — измърмори 

духът по-скоро на самия себе си. 

Престраших се и го попитах: 

— Откъде идеш? 

Настъпи миг на пълно мълчание, но сетне духът рече: 

— Ида от Земята накрай света. 

Изрече името тъй високо, че то сякаш запя и зазвънтя в главата ми, а в гласа 

му имаше нещо, което ме накара да закопнея по тази земя. Почувствах, че не се 
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ли озова там, за мен живот няма да има. Затова вдигнах ръце към духа и се 

примолих. 

— Отведи ме със себе си! О, отведи ме в Земята накрай света! Там ме 

очакват. 

Духът заклати глава. Но щом поднесох златната ябълка към лицето му, 

нададе вик: 

— Та ти държиш ябълката-знак! Теб, теб съм дошъл да отведа. Тебе кралят 

търси вече толкова време! 

Духът се наведе, прегърна ме и когато полетяхме във въздуха, всичко 

наоколо ни запя и зазвънтя. Далеч долу под нас остана Тегнерската градина, 

мрачната градина и всички къщи с осветени прозорци и деца, седнали да вечерят 

заедно с татковците и майките си. Докато аз, Бу Вилхелм Улсон, се реех из 

звездното небе. 

Носехме се високо над облаците, летяхме по-бързо от светкавица и с по-

голям трясък от гръмотевица. Край нас свистяха звезди, луни, слънца. Всичко 

наоколо бе ту черно като нощ, ту ослепително светло и бяло, тъй че трябваше да 

мижа. 

— Той не спира ни денем, ни нощем — нашепнах си аз. Нали тъй пишеше 

в картичката. 

Духът протегна ръка и посочи нещо в далечината, нещо зеленикаво, което 

се къпеше сред бистри лазурни води и щедро слънце. 

— Ето Земята накрай света — поясни той. 

Заспускахме се към зеленината под нас. 

Тя се оказа остров, плуващ сред морето. А из въздуха се носеха уханието 

на хиляди рози и лилии и странни звуци, по-прелестни от която и да е музика на 

света. 

Досами морския бряг се издигаше голям бял замък и духът ме свали на 

земята точно до него. 

Насреща ни се зададе мъж. Това бе моят баща, кралят. Познах го, още щом 

го видях. Изведнъж разбрах, че това е моят баща. Той разпери ръце и аз се 
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хвърлих в обятията му. А той дълго ме притиска до себе си. В този миг нищо не 

си казахме. Аз просто висях, вкопчен на шията му. 

О, как ми се искаше леля Едла да види отнякъде моя баща, краля, да види 

колко е красив и как дрехите му блестят от злато и диаманти! В лице той 

приличаше на таткото на Бенка, но беше още по-красив. Колко жалко, че леля 

Едла не можеше да го види. Да се убеди, че баща ми не е никакъв негодник. 

Но за мама леля Едла излезе права — тя умряла при раждането ми. Само 

че на онези глупаци от сиропиталището изобщо не им дошло на ума да известят 

моя баща, краля, къде се намирам. И той трябвало да ме търси цели девет години. 

Толкова съм щастлив, че най-сетне се намерихме. 

Вече от доста време живея тук. И от сутрин до вечер нито за миг не скучая. 

А всяка вечер моят баща, кралят, идва в стаята ми и заедно строим модели на 

самолетчета и разговаряме. 

Тук, в Земята накрай света, ни е много добре и непрекъснато раста. Моят 

баща, кралят, отбелязва всеки месец на кухненската врата колко съм пораснал. 

— Мили мой Мио, я виж колко си пораснал пак — казва той, когато ме 

мери. 

„Мили мой Мио“, тъй ме нарича той и в тези негови думи има толкова 

много нежност и топлота. Какво излезе — че изобщо не се казвам Босе! 

— Цели девет години те търсих — казва моят баща, кралят. — Бодърствах 

нощем и си мислех: „Мили мой Мио!“. Аз ли няма да знам как се казваш? 

Та такива ми ти работи. Босе е било едно недоразумение, както и всичко 

останало, докато живеех на „Упландска“. Чак сега всичко се оправи. 

Така да обичам моя баща, краля, а и той страшно ме обича! 

Ех, да можеше Бенка да научи всичко това! Защо пък да не му пиша и да не 

пъхна листчето в бутилка. Ще я запуша с тапа и ще я хвърля в синьото море, което 

мие бреговете на Земята накрай света. И докато Бенка прекарва лятото заедно с 

татко си и майка си във вилата им на остров Ваксхолм, току-виж бутилката 

доплавала до брега, тъкмо когато той е във водата. Чудесно би било. Защото 

много бих се радвал, ако Бенка научи всички странни неща, които ми се случиха. 
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А той вече би могъл да позвъни в полицейския участък и да предаде, че Бу 

Вилхелм Улсон, който всъщност се казва Мио, е на сигурно място, в Земята 

накрай света, и му е добре, много добре при неговия баща, краля. 

 

 

В розовата градина 

 

 От друга страна, не знам какво точно да пиша на Бенка. Едва ли някой 

е преживявал нещо подобно на това, което се случи на мен. А и аз не знам как да 

го разкажа тъй, че Бенка наистина да ме разбере. Умувал съм с каква ли дума бих 

могъл да се изразя, но такава дума няма. Дали да не му пиша: „Случи ми се нещо 

повече от нечувано“. Но от това Бенка пак няма да разбере какво е да живееш в 

Земята накрай света. Пък и би трябвало да му изпратя поне десетина шишета, ако 

искам да му разкажа всичко за моя баща, краля, за Розовата градина, за Юм-Юм, 

за красивия бял Мирамис и за жестокия рицар Като от Земята Отвъд. Не, никога 

не бих могъл да му разкажа всичко, което ми се случи. 

В Розовата градина моят баща, кралят, ме заведе още първия ден. Отидохме 

там привечер, вятърът шумолеше в дърветата. Докато вървяхме към Розовата 

градина, чух онази странна музика — сякаш звънтяха хиляди стъклени камбанки. 

Уж тихичко, а тъй завладяващо, сърцето ти да се разиграе, щом ги чуеш. 

— Чуваш ли сребърните ми тополи? — каза моят баща, кралят. 

Вървяхме, хванати за ръка. Леля Едла и чичо Сикстен никога не ме водеха 

така, никой преди това не го бе правил. Затова толкова ми хареса да вървя за ръка 

с моя баща, краля, нищо, че всъщност не подобаваше на годините ми. 

Розовата градина беше заобиколена от висок зид. Моят баща, кралят, 

отвори една малка порта и се озовахме вътре. 

Веднъж преди доста време бях заедно с Бенка на вилата на родителите му 

на остров Ваксхолм — седяхме двамата на една скала и ловяхме риба по залез-

слънце. Случи се тъкмо по времето, когато цъфтяха шипките, а точно зад нашата 

скала имаше страшно много шипкови храсти. Далеч нейде от отвъдната страна 
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на залива току се обади кукувица. И аз си помислих, че на този свят едва ли има 

по-голяма красота. 

Само че тогава още не бях виждал градината на моя баща, краля. Не бях 

виждал неговите рози, всичките тези рози, от красиви, по-красиви, същински 

цветни водопади, нито пък неговите бели лилии, залюлявани от време на време 

от вятъра. Не бях виждал и неговите тополи с листа от чисто сребро, издигащи 

се тъй високо в небесата, че вечер, когато се спуснеше нощта, във върховете им 

припламваха звезди. Не бях виждал белите му птици, които прелитаха сред 

розите в градината, не бях чувал нищо, което да може да се оприличи на тяхната 

песен или на музиката от листата на сребърните тополи. Едва ли някой някога е 

чувал или виждал такава красота, каквато чух и видях аз в Розовата градина на 

моя баща, краля. Не смеех да помръдна, само стисках ръката му. Необходимо ми 

бе да усещам, че е до мен, защото цялата тази красота почти ме плашеше. А моят 

баща, кралят, ме погали по бузата и рече: 

— Мили мой Мио, харесва ли ти градината ми? 

Не можах да му отговоря, защото се чувствах някак странно — уж ми беше 

тъжно, пък всъщност никак не ми беше тъжно, а напротив. 

Умувах какво да кажа на моя баща, краля, да не би да помисли, че тъгувам. 

Но преди да отворя уста, той сам ме изпревари: 

— Радвам се, че ти е хубаво. Нека винаги бъде така, мили мой Мио. 

И отиде да приказва със своя градинар, който стоеше встрани и го чакаше. 

Аз пък тръгнах да се поразходя сам. За малко да се замая от толкова много красота. 

Нещо отвътре приятно ме загъделичка, сякаш в тялото ми бълбукаше лимонада. 

Краката ми искаха да палуват, не ги свърташе на едно място, ръцете ми пращяха 

от сила. Да можеше Бенка да е при мен, че да се сборичкаме — така, само на шега, 

разбира се. Да, искаше ми се Бенка да е с мен. Защото ми липсваше другар на 

моите години, с когото да споделя всичките си радости. Но точно в този миг Бенка, 

горкичкият, навярно беше в Тегнерската градина, където духаше и валеше както 

обикновено и беше мрачно и неприветливо. Той сигурно вече знаеше, че съм 

изчезнал, и се чудеше къде ли съм се дянал и дали някога ще ме види отново, 
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горкият! Така добре се разхождахме навремето двамата, че докато се разхождах 

в Розовата градина на моя баща, краля, все за Бенка си мислех. От миналото, 

останало зад гърба ми, единствено той ми липсваше. Наистина, нямаше никой 

друг, който да ми липсва. Е, може би и леля Лундин, която винаги се държеше 

тъй мило с мен. Но мислите ми ме отвеждаха най-вече при Бенка и, докато се 

разхождах умълчан по една от криволичещите пътеки на Розовата градина, 

почувствах как приятният гъдел в тялото ми изчезна, натъжих се, оклюмах се. 

Изведнъж нещо ме накара да вдигна глава. И кого да видя на пътечката пред 

мен… да, за малко да го взема за самия Бенка. Ала не беше той. Там стоеше Юм-

Юм. Тогава, разбира се, още не знаех, че това е Юм-Юм. Пред мен стоеше момче 

с тъмнокестенява коса и кафяви очи, досущ като Бенка. 

— Ти кой си? — попитах. 

— Аз съм Юм-Юм — отвърна то. 

А аз забелязах, че все пак не прилича напълно на Бенка. Изглеждаше някак 

по-сериозно, по-кротко. Бенка, разбира се, също е кротък, и той като мене — кога 

повече, кога по-малко, но все се случваше и да се счепкаме, и да се посбием. 

Посърдим се малко, пък после пак се сдобрим. Докато с Юм-Юм ми се виждаше 

направо немислимо да се сбиеш. Прекалено кротък изглеждаше. 

— Да ти кажа ли аз пък как се казвам? — попитах. — Казвам се Босе… не, 

какви ги говоря, казвам се Мио. 

— Знам, че се казваш Мио — отвърна Юм-Юм. — Нашият повелител, 

кралят, разтръби из цялото кралство вестта, че Мио се е завърнал. 

Представяте ли си! В радостта си, че най-сетне ме е намерил, моят баща, 

кралят, е наредил тази вест да обходи цялата му земя. Постъпил е малко хлапашки, 

но аз пък страшно се зарадвах, когато разбрах това. 

— А ти имаш ли си баща, Юм-Юм? — попитах аз с искрена надежда и 

желание да е така, нали сам бях живял толкова дълго без баща, че знаех колко е 

тъжно. 

— Разбира се, че имам баща — отвърна Юм-Юм. — Моят баща е градинар 

при нашия повелител, краля. Искаш ли да дойдеш с мен да ти покажа къде живея? 
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Исках, разбира се. И Юм-Юм припна пред мен по криволичещата пътека 

към най-отдалечения край на Розовата градина. Там се гушеше бяла къщурка със 

сламен покрив, досущ като в приказките. По стените и по покрива ѝ се виеха 

толкова много рози, че от самата нея почти нищо не се виждаше. През отворените 

прозорци на воля влитаха и излитаха бели птици. От едната страна на къщурката 

имаше пейка, маса и цяла редица кошери, а самите пчели жужаха наоколо из 

розите. Навред се виеха гъсталаци от рози, издигаха се тополи и върби с листа от 

чисто сребро. 

Откъм кухнята долетя глас: 

— Юм-Юм, ти май забрави, че е време за вечеря? 

Гласът беше на майката на Юм-Юм — тя излезе на прага и се засмя. И 

тогава видях, че е досущ като леля Лундин, само дето беше може би малко по-

красива. Иначе имаше същите пълни бузи с дълбоки трапчинки и ме хвана за 

брадичката също както леля Лундин онзи път, когато каза: „Довиждане, 

довиждане, Бу Вилхелм Улсон“. Затова пък майката на Юм-Юм каза сега: 

— Добре дошъл, добре дошъл, Мио! Искаш ли да вечеряш заедно с Юм-

Юм? 

— О, благодаря — казах. — Стига да не ви затрудня. 

Тя каза, че никак нямало да я затрудня. Двамата с Юм-Юм седнахме на 

масата пред къщата. Майка му донесе голяма чиния с бухти, конфитюр от ягоди 

и мляко, че като се нахвърлихме двамата с Юм-Юм, щяхме да се пръснем от  

ядене — и все се гледахме един друг, и все се смеехме. Толкова ми беше хубаво 

заедно с Юм-Юм. По едно време долетя една от белите птици и отмъкна една 

бухтичка от чинията ми, а ние с Юм-Юм още повече се разсмяхме. 

Тъкмо тогава се зададе моят баща, кралят, заедно с градинаря, таткото на 

Юм-Юм. И аз изведнъж се постреснах, че на моя баща, краля, може и да не му 

се понрави, дето съм седнал да се храня, а се смея тъй високо. Да, тогава още не 

знаех колко добър е моят баща, кралят, и че той ме обича такъв, какъвто съм си, 

че нищо не го радва така, както смехът ми. 

Като ме видя там, моят баща, кралят, се спря. 
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— Мили мой Мио, седиш си тук и се смееш, а? — каза той. 

— Да, извинявай — отвърнах аз, защото реших, че също като чичо Сикстен 

и леля Едла моят баща, кралят, не обича да се смеят високо. 

— Смей се на воля — каза моят баща, кралят. Обърна се към градинаря и 

изрече следните странни думи: — Обичам птичите песни. Обичам музиката на 

моите сребърни тополи. Но най-много от всичко обичам да слушам смеха на сина 

си в Розовата градина. 

Тогава за пръв път разбрах, че никога не бива да се боя от моя баща, краля, 

че каквото и да направя, той винаги ще ме гледа с благите очи, с които ме гледаше 

в този миг, отпуснал длан върху рамото на градинаря и заобиколен от пърхащите 

бели птици. И щом разбрах това, ми стана хубаво-хубаво, както никога не ми е 

било. Толкова ми беше хубаво, че ми се прииска да се разсмея от все сърце. 

Отметнах глава и като прихнах, почти подплаших птиците. Юм-Юм помисли, че 

продължавам да се смея заради птицата, която отмъкна една от бухтите и също 

избухна в още по-весел смях, а постепенно към него се присъединиха и татко му, 

и майка му, и моят баща, краля. 

Когато се нахранихме, ние с Юм-Юм се втурнахме в Розовата градина, 

запремятахме се на кълбо по поляните, хукнахме да играем на жмичка сред 

розовите храсти. Толкова много тайни места имаше там, че ако в Тагнерската 

градина и околностите ѝ можеха да се намерят дори десет пъти по-малко 

скривалища, двамата с Бенка пак щяхме да сме предоволни. Искам да кажа, Бенка 

би бил предоволен, нали аз самият, за мое щастие, никога вече няма да играя на 

криеница из Тегнерската градина. 

Започна да се здрачава. Над цялата Розова градина се спусна прозрачна 

синкава мъгла. Белите птици замлъкнаха и се сгушиха в гнездата си. Замлъкнаха 

и сребърните тополи. В Розовата градина се възцари тишина. Само на върха на 

най-високата сребърна топола остана да пее голяма самотна черна птица. Тя 

пееше по-хубаво от всички бели птици, взети заедно, и ми се стори, че пее именно 

за мен. Но някак не ми се искаше да я слушам, защото от песента ѝ ми ставаше 

болно. 
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— Свечерява се, а скоро ще дойде и нощта — каза Юм-Юм. — Трябва да 

си вървя. 

— Не, не си отивай — помолих аз, — не искам да остана сам с тази странна 

песен — посочих черната птица и попитах: — Юм-Юм, коя е тя? 

— Не знам — отвърна Юм-Юм. — За себе си я наричам Жал-птица. Просто 

защото е такава черна. Но може би си има съвсем друго име. 

— Май нещо не ми харесва — казах. 

— На мен пък Жал-птица ми харесва — отвърна Юм-Юм. — Има толкова 

добри очи. Лека нощ, Мио — сбогува се той и побягна. 

Точно тогава се появи моят баща, кралят. Хвана ме за ръка и двамата 

тръгнахме към дома през Розовата градина. Жал-птица продължи да пее, но сега, 

когато стиснах ръката на моя баща, краля, от песента ѝ вече не ми ставаше болно, 

а ми се искаше тя никога да не млъкне. 

Преди да излезем през портата, видях само как Жал-птица разпери своите 

големи черни криле и полетя право към небето. А на него вече блещукаха три 

звездици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мирамис 

 

Какво ли би казал Бенка, ако можеше да види моя бял златогривест кон? 
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Моя Мирамис със златните копита и със златната грива. 

Двамата с Бенка много обичаме коне. Докато живеех на „Упландска“, 

приятели ми бяха не само Бенка и леля Лундин. Имах още един другар — как 

можах да не го спомена досега! Казваше се Кале Пунт и беше стар кон, когото 

използваха в пивоварната. Два пъти седмично колата на пивоварната разкарваше 

бира по магазините на „Упландска“. Минаваше обикновено рано сутрин, когато 

тръгвах за училище, и аз все я причаквах, за да си поприказвам с Кале Пунт. 

Старият кон беше толкова добър, че гледах да го зарадвам я с бучка захар, я с 

коричка хляб. Бенка също му носеше по нещо, защото и той обичаше Кале Пунт. 

Твърдеше, че Кале Пунт е негов, аз пък твърдях, че е мой кон, та се случваше да 

се поскарваме заради Кале Пунт. Но когато Бенка не можеше да ме чуе, аз 

нашепвах в ухото на Кале Пунт: „Въпреки всичко ти си мой кон!“. И ми се 

струваше, че Кале Пунт разбира какво му казвам и е съгласен с мен. 

Ами да, Бенка си имаше татко, майка и каквото му душа иска, можеше да 

мине и без кон, а пък аз си нямах никого. Затуй си мисля, че беше справедливо 

Кале Пунт да е малко повече мой кон, отколкото на Бенка. Е, ако трябва да кажем 

самата истина, Кале Пунт изобщо не беше наш кон, а на пивоварната. И двамата 

само си представяхме, че е наш. Но аз толкова се вживявах в мисълта за моя кон, 

че сам започвах да си вярвам. Понякога така се улисвах да си говоря с Кале Пунт, 

че закъснявах за училище и когато учителката ме питаше защо идвам толкова 

късно, чудех се какво да ѝ отговоря. Защото не върви да кажеш на учителката, че 

си се заприказвал на улицата с един от старите коне на пивоварната. Имаше 

сутрини, когато колата на пивоварната закъсняваше и трябваше да тичам за 

училище, без да съм се видял с Кале Пунт. Ядосан, че коларят се бави, в такива 

дни аз седях на чина, стисках в джоба си захарчетата и коричките хляб и си 

мислех само за Кале Пунт и дали ще трябва да чакам с дни, докато го видя отново. 

А учителката току ме стряскаше: 

— Е, Босе, по какво въздишаш? Каква мъка те е налегнала? 

Нищо не ѝ казвах, та какво можех да ѝ отговоря? Тя и без това никога не би 

могла да разбере защо обичам толкова Кале Пунт. 
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Сега Бенка има Кале Пунт само за себе си, тъй си мисля поне и това ме 

радва. Радва ме заради Бенка — нека Кале Пунт му е утеха сега, когато мен ме 

няма. 

Аз пък имам моя златогривест Мирамис. Ще рече някой как съм се сдобил 

с него — ами то стана така: 

Една вечер седяхме с моя баща, краля, сглобявахме самолетчета и си 

говорехме — досущ като Бенка и неговия татко — и между другото аз му разказах 

за Кале Пунт. 

— Мили мой Мио, я ми кажи ти обичаш ли коне? — попита моят баща, 

кралят. 

— Е, обичам — отвърнах аз, сякаш не ги обичах кой знае колко много, но 

просто не исках моят баща, кралят, да си помисли, че ми липсва нещо сега, когато 

съм при него. 

На следващата сутрин, когато слязох в Розовата градина, насреща ми се 

зададе в галоп бял кон — никога не бях виждал кон, който да галопира така. 

Златната му грива се вееше, златните му копита проблясваха на слънцето. Конят 

се носеше право срещу мен, сякаш летеше, и цвилеше диво, друг кон не бях чувал 

да цвили тъй. Почти ме изплаши и аз се притиснах в моя баща, краля. Но моят 

баща, кралят, стисна с яката си десница златната грива, конят закова на място и 

пъхна меката си муцуна в моя джоб, да провери дали там няма да се намери някое 

захарче. Също като Кале Пунт. А аз наистина носех бучка захар. Бях я пъхнал в 

джоба си така, по навик. Конят я намери и я схруска. 

— Мили мой Мио — каза моят баща, кралят. — Този кон е за теб. Казва се 

Мирамис. 

О, милият ми Мирамис, обикнах го от първия миг. Той беше най-хубавият 

кон на света и сякаш по нищичко не приличаше на клетия стар и грохнал Кале 

Пунт. Аз поне не откривах нищо общо между двамата. Но Мирамис вдигна 

красивата си глава и ме погледна. И аз видях, че очите му са същите като на Кале 

Пунт. Те ме гледаха предано, предано — тъй както може да те гледа само кон. 

Никога през живота си не бях яздил. Но ето че моят баща, кралят, ме качи 
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на гърба на Мирамис. 

— Боя се дали ще мога — казах аз. 

 

 

— Мили мой Мио — отвърна моят баща, кралят. — Нима в гърдите ти не 

бие храбро сърце? 

И аз улових поводите на Мирамис и го подкарах през Розовата градина. 

Препуснах покрай сребърните тополи и върху косите ми се посипаха сребърни 

листа. Препусках все по-бързо и по-бързо, а Мирамис не се спираше дори пред 

най-високите розови храсти. Прескачаше ги с лекота и много внимателно — 

един-единствен път закачи някакъв храст и след него се посипа дъжд от розови 

листенца. 

Изневиделица изникна и Юм-Юм. Видя, че яздя, плесна с ръце и се 

провикна: 

— Мио язди Мирамис, Мио язди Мирамис. 

А аз спрях Мирамис и попитах Юм-Юм дали и на него не му се иска да 

поязди. Искаше му се, разбира се. Метна се пъргаво зад гърба ми и двамата 

препуснахме през зелените ливади, които се простираха отвъд Розовата градина. 

Май никога не ми е било тъй хубаво, както в този миг. 

Колко голямо е царството на моя баща, краля! Земята накрай света е най-

голямото от всички царства. Простира се на изток и на запад, на север и на юг. 
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Островът, на който се издига замъкът на моя баща, краля, се нарича Остров на 

зелените ливади. Но той е само една малка част от Земята накрай света. Една 

мъничка, мъничка част. 

— Земята на другия бряг на морето и оттатък планините също принадлежи 

на нашия повелител, краля — каза Юм-Юм, когато препуснахме из зелените 

ливади, които се простираха отвъд Розовата градина. 

Докато препускахме, окъпани от слънчевите лъчи, все си мислех за Бенка. 

Горкичкият, той сигурно стоеше под ситния дъждец, сред мрака на „Упландска“, 

а в същия този миг аз препусках по Острова на зелените ливади и бях тъй щастлив. 

Всичко беше много красиво. Меката трева зеленееше, навред искряха цветя, 

издигаха се заоблени, зелени хълмове, по тях ромоляха бистри потоци, по 

ливадите пасяха рунтави бели агънца. 

А сред тях пристъпваше овчарче и свиреше на малка дървена свирка. Стори 

ми се, че съм чувал някъде чудноватата му мелодия, но не знаех къде. Едно беше 

сигурно — че не е било на „Упландска“. 

Спряхме и заговорихме момчето. То се казваше Ноно. Помолих го да ми 

услужи за малко със свирката си и то ми я даде. Научи ме да свиря неговата 

мелодия. 

— И на вас мога да издялкам по една свирка — каза Ноно. — Стига да 

искате. 

Отвърнахме, че много ни се иска и ние да си имаме свирки. Съвсем наблизо 

ромолеше поточе. Във водите му къпеше клоните си върба. Ноно припна към нея 

и отряза един клон. А докато дялкаше нашите свирки, ние с Юм-Юм седнахме 

край поточето и зашляпахме с крака във водата. Юм-Юм също се научи да свири 

чудноватата мелодия. Ноно ни обясни, че това е прастара мелодия, свирена много 

преди всички други мелодии по света. Овчарите обикаляли с нея пасищата от 

стотици, стотици години насам. 

Благодарихме на Ноно, че ни издялка свирки и че ни научи на тази стара 

мелодия. Яхнахме отново Мирамис и продължихме. И още дълго-дълго чувахме 

свирката на Ноно. 
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— Трябва да пазим свирките — казах аз на Юм-Юм. — А ако някога се 

изгубим, нека всеки от нас засвири тази стара мелодия. 

Юм-Юм се държеше за мен с две ръце, за да не падне от коня. Той притисна 

глава към гърба ми и каза: 

— Да, Мио, трябва да пазим свирките. Ако чуеш някога моята свирка, ще 

знаеш, че те викам. 

— Точно така — казах аз. — Ако ли пък ти чуеш, че аз свиря тази мелодия, 

и ти ще знаеш, че те викам. 

— Да — рече Юм-Юм и се притисна още по-плътно към гърба ми. 

А аз си казах, че той е най-добрият ми другар. След моя баща, краля, 

разбира се. Моя баща, краля, обичах повече от всеки друг на света. Но Юм-Юм 

беше момче като мен, най-добрият ми другар, откакто не можех да се срещам с 

Бенка. 

Като си помислите само, имах моя баща, краля, Юм-Юм и Мирамис, 

препусках като вятър по зелени хълмове и ливади — нима можех да не се 

чувствам щастлив! 

— Как се стига до Земята на другия бряг на морето и оттатък           

планините? — попитах аз. 

— По Моста на зората — отвърна Юм-Юм. 

— А къде е Мостът на зората? — продължих аз. 

— След малко ще го видим — каза Юм-Юм. 

Тъй и стана. Мостът се изправи пред нас, висок и дълъг — краят му не се 

виждаше. Блестеше на утринното слънце като сноп от златни лъчи. 

— Това е най-дългият мост на света — рече Юм-Юм. — Свързва Острова 

на зелените ливади със Земята на другия бряг на морето. Но нощем нашият 

повелител, кралят, го вдига, та да можем да спим спокойно на Острова на 

зелените ливади. 

— Защо? — попитах аз. — Кой би могъл да дойде нощем? 

— Рицарят Като — отвърна Юм-Юм. 

И щом произнесе това име, сякаш ни облъхна студен повей, а Мирамис се 
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разтрепера. 

За пръв път чувах името на рицаря Като. Повторих си го на глас. Рицарят 

Като, казах аз, и щом го казах, полазиха ме мразовити тръпки. 

— Да, жестокият рицар Като — каза Юм-Юм. Мирамис изцвили сякаш 

проплака. И повече не споменахме рицаря Като. 

Много ми се щеше да мина по Моста на зората, но исках да питам първо 

моя баща, краля, дали ще ми позволи. Тъй че се върнахме в Розовата градина и 

този ден не яздихме повече. Затова пък двамата с Юм-Юм дълго чесахме 

Мирамис, ресахме златната му грива, галихме го и му давахме захарчета и 

корички хляб, които взехме от майката на Юм-Юм. 

След това си направихме колиба насред Розовата градина, разположихме 

се в нея и похапнахме тънки палачинки, посипани с много захар. Умирам за 

такива палачинки. Приготвяше ги редовно и майката на Бенка и понякога 

черпеше и мен. Но палачинките на майката на Юм-Юм бяха още по-вкусни. 

Голямо удоволствие било да правиш колиба! Откога си бях мечтал за това. 

Нали Бенка все ми разказваше за колибите, дето правел на вилата им на остров 

Ваксхолм. Да можеше наистина да му пиша и да му разкажа за нашата колиба, 

моята и на Юм-Юм! „Да знаеш само каква колиба си направих — бих му писал 

аз. — Да знаеш само каква колиба си направих в Земята накрай света!“ 

 

     ............................. 
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