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Из Приключенията на Пинокио

 

 

ГЛАВА I 

КАК МАЙСТОР ЧЕРЕША, ДЪРВОДЕЛЕЦ, НАМЕРИ КЪС ДЪРВО, КОЕТО ПЛАЧЕШЕ И СЕ СМЕЕШЕ 

КАТО ДЕТЕ 
 

Имаше едно време… 

– Един цар! – ще кажат веднага моите малки читатели. 

Не, деца, сбъркахте. Имаше едно време един къс дърво. 

То не беше някое луксозно дърво, а обикновена цепеница от ония, които 

зиме слагат в печките и камините, за да отоплят стаите. 

Не зная как се случи, но един прекрасен ден тоя къс дърво попадна в 

работилницата на един стар дърводелец, който се казваше майстор Антонио, 

но всички го наричаха майстор Череша, тъй като върхът на носа му беше 

винаги лъскав и червен като зряла череша. 
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Щом забеляза дървото, майстор Череша се зарадва много и като потърка 

от задоволство ръце, избъбри полугласно: 

– Това дърво дойде навреме: ще направя от него крак на маса. 

Речено, сторено – грабна веднага острата тесла, за да почне да свлича 

кората му и да го одялва, но тъкмо се канеше да нанесе първия удар, остана с 

ръка, вдигната във въздуха, защото чу едно тъничко гласче, което молеше: 

 

– Не ме удряй много силно! 

Можете да си представите как подействаха тия думи на добрия старец 

майстор Череша. 

Той огледа със смаяните си очи цялата стая, за да открие откъде можеше 

да е излязло това гласче, но не забеляза никого! Погледна под тезгяха – никой, 

погледна в един скрин, който беше винаги затворен – пак никой, погледна в 

коша с талаша и стърготините – никой, отвори вратата на работилницата, за 

да хвърли поглед и на улицата – пак никой. Тогава?… 

– Разбрах – каза майстор Череша, като се смееше и си почесваше 

перуката. – Ясно е, че това гласче ми се е счуло. Я да се заловя пак на работа! 

https://assets.chitanka.info/content/img/76/30443/prikljuchenijata_na_pinokio_maistor_cheresha.jpg
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И като взе отново теслата в ръка, нанесе един тържествен удар върху 

дървото. 

– Ох, че ме заболя! – проплака същото гласче. 

Този път майстор Череша остана вцепенен, с опулени от страх очи, със 

зинала уста и с провиснал до брадата език. 

Щом се посъвзе, той започна да говори, като трепереше и заекваше от 

страх: 

– Но откъде ще е излязло това гласче, което каза ох?… И псе пак тука 

няма жива душа. Да не би това дърво случайно да се е научило да плаче като 

дете? Не мога да повярвам. Това дърво си е като всяко друго дърво и ако го 

хвърля в огъня, ще стигне да се свари една тенджера боб… Тогава? Да не би 

да се е скрил някой в него? Ако се е скрил някой, толкова по-зле за него. Аз 

сега ще го наредя! 

И при тези думи той сграби с двете си ръце клетото дърво и започна да го 

удря безжалостно о стените на работилницата. 

После се ослуша, за да чуе дали ще прозвучи отново плачливото гласче. 

Почака две минути – нищо, пет минути – пак нищо, десет минути – все нищо! 

– Разбрах – промълви тогава майстор Череша, като се силеше да се смее 

и си рошеше перуката, – ясно е, че това гласче, което каза ох, ми се е счуло! Я 

да се заловя пак на работа. 

И защото го беше хванало доста страх, за да си придаде малко сърцатост, 

опита се да тананика нещо. 

Между това, след като остави настрана теслата, той взе рендето, за да 

рендоса и изглади дървото. Но като го рендосваше, чу същото гласче, което 

му каза смеешком: 

– Недей, че ме е гъдел! 

Тоя път клетият майстор Череша падна като поразен от гръм. 

Когато отвори отново очите си, се видя седнал на земята. 

Лицето му изглеждаше преобразено и дори върхът на носа му, който 

биваше винаги червен, бе посинял от голямата уплаха. 

Източници:  
Първа глава: https://chitanka.info 

https://knijnikrile.wordpress.com 

 

Снимка на книга:  
https://www.helikon.bg 

https://chitanka.info/text/30443-prikljuchenijata-na-pinokio
https://knijnikrile.wordpress.com/2018/05/20/приключенията-на-пинокио-от-карло/
https://www.helikon.bg/54120-Приключенията-на-Пинокио.html
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ГЛАВА II 

МАЙСТОР ЧЕРЕША ПОДАРЯВА КЪСА ДЪРВО НА ПРИЯТЕЛЯ СИ ДЖЕПЕТО, КОЙТО ГО ВЗЕМА, 

ЗА ДА СИ НАПРАВИ ЧУДНО ДЪРВЕНО ЧОВЕЧЕ, КОЕТО ДА УМЕЕ ДА ТАНЦУВА, ДА СЕ БИЕ С 

ТЪНКА САБЯ И ДА ПРАВИ СМЪРТНИ СКОКОВЕ 
 

В тоя миг се похлопа на вратата. 

– Заповядайте – каза дърводелецът, без да има сила да се изправи на 

нозете си. 

Тогава в работилницата влезе едно бодро старче, което се казваше 

Джепето, но съседските деца, когато искаха да го ядосват, му прикачиха 

прякора Качамачко поради жълтата му перука, която приличаше много на 

качамак. 

Джепето беше много гневлив. Не дай боже да го нарекат Качамачко! 

Изведнъж ставаше същински звяр и нямаше вече начин да го обуздае човек. 

– Добър ден, майстор Антонио – каза Джепето. – Какво правиш там на 

земята? 

– Уча мравките да смятат. 

– Пожелавам ти успех! 

– Какво те носи при мен, приятелю Джепето? 

– Краката ми. Дойдох при теб, майстор Антонио, да ти поискам една 

услуга. 

– Готов съм да ти услужа, думай – отвърна дърводелецът, като се 

изправяше на нозете си. 

– Тази заран ми хрумна нещо. 

– Да го чуем. 

– Намислих да си направя едно красиво дървено човече, но чудно човече, 

което да умее да танцува, да се бие с тънка сабя и да прави смъртни скокове. 

С тая кукла искам да обикалям света, за да си изкарвам комат хляб и чаша 

вино. Как ти се струва? 

– Браво, Качамачко! – извика същото гласче, което не се разбираше 

откъде излиза. 

Като чу да го наричат Качамачко, Джепето почервеня от гняв, извърна се 

към дърводелеца и му каза ядосан: 

– Защо ме обиждаш? 

– Кой те обижда? 

– Нарече ме Качамачко!… 

– Не съм те нарекъл аз. 
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– Тогава трябва да съм аз! Казвам, че ти ме нарече. 

– Не! 

– Да! 

– Не! 

– Да! 

И като се разгорещяваха все повече и повече, накрай се сграбчиха, 

започнаха да се дращят, да се хапят и да се хокат. 

Като свърши боят, майстор Антонио намери в ръцете си жълтата перука на 

Джепето, а Джепето забеляза, че е захапал прошарената перука на 

дърводелеца. 

– Дай ми перуката – каза майстор Антонио. 

– И ти ми дай моята и да се помирим. 

Двамата старци, след като всеки от тях взе собствената си перука, 

стиснаха ръцете си и се заклеха да останат добри приятели през целия си 

живот. 

– И тъй, приятелю Джепето – каза дърводелецът в знак на примирие, – 

каква услуга искаш от мен? 

– Да ми дадеш едно дръвце, за да си направя човечето; ще ми го дадеш 

ли? 

Предоволен, майстор Антонио отиде веднага да вземе от тезгяха онова 

дърво, което го бе уплашило толкова много. Но когато се тъкмеше да го 

подаде на приятеля си, дървото се разклати и като се измъкна със сила от 

ръцете му, се бухна в краката на клетия Джепето. 

– Ах! По тоя вежлив начин ли, майстор Антонио, го подаряваш? Без малко 

не ме окуци. 

– Кълна ти се, че не бях аз! 

– Тогава ще съм бил аз!… 

– Цялата вина е у това дърво… 

– Знам, че е у дървото, но ти го бухна в краката ми! 
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– Не съм! 

– Лъжец! 

– Джепето, не ме обиждай, иначе ще те нарека Качамачко!… 

– Магаре! 

– Качамачко! 

– Муле! 

– Качамачко! 

– Грозна маймуна! 

https://assets.chitanka.info/content/img/76/30443/prikljuchenijata_na_pinokio_cheresha.jpg
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– Качамачко! Като чу да го наричат за трети път Качамачко, на Джепето му 

причерня пред очите и се хвърли върху дърводелеца. Запердашиха се 

здравата. 

 

Когато свърши боят, на носа на майстор Антонио имаше още две 

драскотини, а от палтото на Джепето липсваха две копчета. Като уравниха по 

тоя начин сметките си, те стиснаха ръцете си и се заклеха да останат добри 

приятели през целия си живот. 

https://assets.chitanka.info/content/img/76/30443/prikljuchenijata_na_pinokio_djepeto.jpg
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После Джепето взе дървото и след като поблагодари на майстор Антонио, 

се отправи към къщи, като накуцваше. 
 
 
 
Източници:  
 

Втора глава с илюстрации: https://chitanka.info 
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