
Аз, Никола, и приятелят ми Марко решихме 
да съберем в дневник преживяванията си по 
пътя и всичко, което научихме за мистичните 

чудаци по земите ни. Затова си водехме записки и 
правехме скици, докато се скитахме из незнайни кът-

чета, за да дирим... да дирим същества, които са и част от нас. На 
високо или ниско, близо до море, езеро, гора, планина или низина 
в България  – бродехме из местности, където бях чувал, че може 
да попадна на митологични създания. Те някак са се научили да 
живеят в крайчето на периферното ни зрение. Обаче аз възнаме-
рявах да се срещна с тях и да ги наблюдавам, проуча и разбера, 
доколкото е възможно, макар на повечето да не им се искаше. По 
някаква причина си мисля, че тези същества са обитавали наши-
те територии много преди нас, хората, а най-вероятно ще останат 
тук и дълго след това. 

Споделям митичните ни премеждия и за да помогна на смелите 
пътешественици с няколко съвета и идеи, които да ги предпазят 
от неприятности. Въпреки че, ако трябва да съм напълно искрен, 
щипка трудности от време на време действа ободряващо на мла-
дия дух.

Скитахме се вече седмици наред. Не исках да си призная, но се 
бяхме позагубили – което беше най-интересното от изминалите 
дни. След едно стръмно спускане се озовахме на кръстопът някъ-
де много навътре в гората. Сгушен в едно слънчево кътче, Марко 

се опитваше да изчисли накъ-
де е запад с пръчка и камъ-
че, когато чухме шумолене 

от близкия храсталак. Моят 
другар стреснато отскочи назад и 

с треперещата пръчка в ръце за-
почна да се озърта. Не 

издържах и се изсмях:

– Ей, умнико, ако клончето не ти е 
достатъчно срещу сърничката, можеш...

Дребна фигура се разкри пред 
нас и аз замлъкнах. Сякаш доскоро 
се сливаше със заобикалящата ни 
растителност. Чудат старец се 
изправи и ни изгледа от гла-
ва до пети, хапвайки дреб-
ни плодчета от брадата си, а 
след всяко примляскване се 
чуваха тихи, басови ко-
ментари. Успокоен, 
Марко се приб-
лижи, спог-
ледахме се 
неуверено, 
а старият си 
мърмореше:

Лесникът е дух повелител на горите с дълга зелена 

брада, в която никнат свежи плодове. Той живее в  

хармония с растителността и животните и се 

грижи за тях. Ако се случи да ви заговори, ще 

бъде учтив и дори малко бъбрив, но не бива да се  

заблуждавате от неговата дружелюбност. Той знае 

как да бъде хитър, ако поиска. 
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