
Лошата калинка 

Днес отнякъде пристигна малка хубава калинка и тревога до небето вдигна.  

-Кой във цветето е влязъл? Бързо, бързо да излазя… За главата ще го хвана, ще 

го завлека в герана*.  

Спогледаха се всички в двора, до днес такова нещо не видели.  

-Чу ли да излизаш ти? Бързо! Хич не ми бръмчи. Идвам вече, ще те хвана…  

Показа главица от цветето Родопски крем** пчелата Медовина и ококорена 

заоглежда калинката.  

-Хич не ме измервай с поглед, тръгвай бързо, че сега трябва да се настаня!  

Събраха се всички под цветето. Гледат и не вярват на очите си, как е възможно 

една малка калинка, току-що дошла в двора им, да се държи така.  

-Хей, калинке! Щрака-щрак, аз живея тука, щрак… Взимай си торбата с 

дрешките и си тръгвай начаса, в този цвят от векове цялото щипалско племе е живяло и 

до днес… няма да ти дам да влезеш.  
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-А защо на бръмчащата муха даваш вътре да живее? – сопна се калинката.  

-Та това не е муха, тя е златната пчела. Ако беше и ти добра, да попиташ ей така: 

- Може ли да вляза в цветето? Вече щяхме да сме три… Но си лоша и нахална, тръгвай 

бързо, че сега ще те сполети беда. – заплаши я щипалката.  

Тръгна бавно-бавничко калинката, спря се пак до детелинката… Грешката си тя 

разбра и понечи ей така, да се извини на всички - и пчелички и мушички, но щипалката 

изрече:  

-В този двор сме все възпитани, но когато дойде лош, всички скачаме на нож. 

Ако искаш, остани, ние всички сме добри…  

-Тръгвам, няма да остана… - посърнала отвърна буболечката.  

Отпътува, този път наистина. В съседен двор се спря, чух да казва тя това:  

-Добър ден, цветенце мило! Може ли да сме съседки? Ще си правим 

равносметки. Ще живеем и ще пеем, заедно ще се люлеем.  

-Влизай… - каза ѝ цветенцето.  

И до днес живеят там, мирно, тихо в сговор. Ти разбра ли днес сега, че добрата 

дума портите отваря, а когато тя е зла, всичко в миг затваря?  

 

*Геран – кладенец  

**Родопски крем е растение от семейство Кремови, което се среща само в планина 

Родопи. Родопският крем е определен като рядко и защитено растение на територията 

на България. Познато е още като „Звезда на земята“.  

 
 


