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Чародейката Леничка се преселва

продължи да вика. Изпод корените любопит-
но надничаха пет мишлета – все нейни дечица.
 – Потърпете още малко – продължаваше да 
ги омайва с любезността си малката чародей-
ка. – Подредила съм най-важното и ей сега ще 
ви направя запарка за успокояване на нервите.
 – Запарка! – възкликна мишката презри-
телно. – Това пък що за буламач е? И изобщо 
коя сте вие?
 Всъщност името на малката чародейка 
беше Леничка, но тя предпочете да каже:
 – Аз съм чародейката билкарка Дрипла и за-
парката е...
 – Уууу! Чародейка! – изсумтя мишката и 
хукна обратно към своята дупка. Изпод ко-
рените се показа рошаво мишле.
 – Аз съм Лолек – намеси се то. – Ти истин-
ска чародейка ли си? И ще ми кажеш ли какво е 
това запарка?
 Ала някой го дръпна назад в дупката и от-
към корените на старата липа не се чу нищо 
повече.
 – Съседи! – промърмори чародейката Ле-
ничка, облегна четката за зъби в ъгъла, зави 
се с вълшебната си пелеринка и за пръв път 
заспа в новата си къща. Луната потъна зад 
градските хълмове. Във върхарите на липата 
се събуди птиченце и зачурулика своята ут-
ринна песен.

Пълната луна блестеше, а часовникът на 
кметството показваше полунощ. Яхнала 
четка за зъби, на липовата алея долетя мъ-
ничка чародейка билкарка.

 – Ха! Тъкмо бърлога за мен! – рече тя и се 
шмугна в празната хралупа на совата.
 После се чу кихане и от дупката излезе об-
лак прах, защото малката чародейка бе започ-
нала да подрежда новата си къщичка.
 – Каква е тази свинщина! – ядосано изкре-
щя мама Мишка, която живееше в корените 
на липата.
 Малката чародейка показа главата си от 
дупката и рече учтиво:
 – Моля?
 – Същинска свинщина! – крещеше мишка-
та. – Първо оная кукумявка ни къкаше по гла-
вите, а сега вие най-безсрамно си тръскате 
праха върху нас! Това вече ми идва в повече!!!
 Малката чародейка билкарка не беше сре-
щала такава противна мишка, затова взе да 
си мисли, че не е зле да я напъха в нещо ужас-
но противно, като нея самата, например в 
кофата за смет или дори в плювалника. Ала 
такова напъхване би било доста трудно! За-
това билкарката опита по-леки средства –  
нещо, подобно на магия; лицето ѝ грейна в ус-
мивка и тя каза учтиво:
 – Майко, не се гневете, моля ви. Веднага ще 
ви послушам.
 Мишката обаче беше много твърдоглава и 
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На следващата нощ чародейката Леничка 
се пресели окончателно. Няколко пъти пре-
летя на своята четка за зъби и донесе на ли-
пата цялото си имущество: знахарски кни-
ги, кристална топка, разни изсушени цветя 
и цял куп стъкленички. През цялото време 
мишлето Лолек я наблюдаваше от корените 
и накрая важно каза:

– Хммм, хммм. – Искаше да привлече вни-
манието към себе си.

– Здравей! – отвърна му Леничка мило и го 
покани на гости.

И понеже живееше два пъти по-нависоко, 
а Лолек не умееше да се катери добре, тя го 
сложи на четката си за зъби и двамата кацна-
ха на най-близкото клонче. Мишлето се око-
кори, когато видя жилището на билкарката.

– Ама ти наистина си истинска вълшебни-
ца – приближи се то до Леничка и до нейната 
кристална топка. – Това ли са запарките? – 
попита и показа редицата от стъкленички.

– О, Лолек, ти май наистина нямаш пред-
става от тези неща – въздъхна Леничка. – 
Това са тинктури и извлеци. За запарките ни 
трябва вряла вода. С нея заливаме шепа билки 
и ги оставяме да постоят така няколко ми-
нути. Разбра ли?

– Не разбрах точно – призна си Лолек. – 
Какво е това шепа?

– Мммм. – Леничка развърза торбичка с 
изсушени цветове. Пъхна ръка в нея, загреба 
сухи цветчета и ги сви в дланта си. – Виждаш 
ли, това, което остана в ръката ми, това е 
шепа. А когато щипна с палеца и показалеца, 
се казва щипка. – Тя взе щипка билки от друга 
торбичка и даде на Лолек да я помирише. Така 
ухаеше на райски мед, че на мишлето му се за-
мая главата.

Запарки и разни отварки

Въпреки това успя да каже:

– Все пак, като си помисля, запарката е чай.

– Така ще си каже всяка мишка – рече на-
търтено Леничка. – Но не е!

„Ами нали и аз съм мишка!“ – помисли си 
Лолек, ала си замълча.

– Запарката само я заливаме с вряла вода, а 
при отварата заливаме билките със студена 
вода и ги оставяме да поврат няколко мину-
ти. Разбра ли?

– Не съвсем – пак си призна Лолек. – А какво 
е тинктура?

– Е, това е от голямата медицина. – И 
Леничка зашепна: – Стриваш билките, на-
кисваш ги три дни в ракия и след това я 
прецеждаш през марля. Използва се само при 
по-тежки случаи.

Лолек пак се ококори и възкликна:

– Вече разбрах!

Леничка остана доволна.

– Ето, тук имам тинктури, а в тези тор-
бички държа изсушени билки и корени за ком-
преси, бани и гаргари.

– За какво? – изумено попита Лолек.

– За гаргара – повтори Леничка, но в този миг 
изпод липата долетя гласът на мама Мишка.

– Лолек! Лолек! Хей, Лолек, къде се изгуби?

Леничка отново сложи мишлето на четка-
та за зъби и го остави точно пред носа ѝ. И 
виж ти, стана чудо – мама Мишка вече не се 
сърдеше. Тя прегърна Лолек и го целуна по му-
цунката, на Леничка пък благодари от сърце. 
И по това можеше да се заключи, че билкарка-
та е истинска чародейка – щом бе успяла да 
омае с приятелство мама Мишка.
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– Той съвсем не е зъл – успокои я билкарка-
та. – Държа го вместо кученце.

И докато мишчицата гледаше уплашено, 
Леничка го върза на сребърна верижка.

– А това какво е? – полюбопитства Лолек.

На стената висяха цял ред ножове, черна 
ножица и сребърен бръснач.

– С тях бера билките. За всяка имам разли-
чен нож. И още: едни ги бера сутрин, а други – 
вечер. За някои ходя високо горе в планината, 
а за други отивам край морето. Едни са добри 
за здравето, други за красотата или пък и за 
двете.

– Някой ден ще ми разкажеш ли всичко? –  
с желание попита Лолек.

– Всичко е описано в книгата ми – увери го 
Леничка и се пресегна за една черна книга, на 
която със сребърни букви пишеше ХЕРБАРИЙ.

В нея бяха залепени изсушени билки и до 
всяка бе написано по нещо. В този момент 
мама Мишка повика своите дечица и Лолек и 
Лолика трябваше да побързат към къщи.

– Утре ще ми покажеш ли хербария? – по-
пита малкият мишок и Леничка му обеща. 
Следобед Лолика седна на полянката. Загледа 
се недоверчиво в лютичетата и започна да 
си шепне:

– Ой, лютиче, цвете златно,

кой ли ще повярва,

че си ти опасно?

Лолек търпеливо зачака Леничка да ошета 
вкъщи и се обади:

– И Лолика иска да види къщичката ти.

Лолика беше неговата сестричка. Леничка 
любезно ги качи на четката за зъби и ги заведе 
в дома си. Мишчицата също започна да се ко-
кори и мустачките ѝ затрептяха. Лолек каза 
гордо:

– Нали ти казах! Ето, това е за гаргара.

– Гългала – повтори Лолика. Понеже беше 
още мъничка, не можеше да изговаря звука „р“.

– Това са изсушени билки. С тях пригот-
вяме различни лекове, например запарки или 
отвари, с които си правим гаргара, когато ни 
заболи гърлото. Разбираш ли?

– Не всичко – за пореден път призна Лолек. –  
Билките нали са все растения?

Леничка завъртя очи.

– Да, растения са! Ала знаеш ли колко билки 
има по света? Колкото са звездите в небето! 
И всяка има своята сила! Ако попаднеш на 
блян – наричаме го също „черна попадийка“ – 
или на бучиниш, на лютиче – ОЛЕЛЕ! Бягай!  
С тях правят магии най-лошите вещици!

– Я аз да си отивам вкъщи – уплашено рече 
Лолика.

– Освен това има и уханни цветя. Моята 
пра-пра-прабаба е умеела да затваря ухание-
то им в стъкленички, сега ще ви покажа.

Леничка порови из нещата си и показа ви-
олетово шишенце със златно капаче. Щом го 
разви, из стаичката замириса на виолетки.

Тогава Лолика се реши да остане още малко.

– Освен това някои растения лекуват раз-
лични възпаления; ако имаш ревматизъм, ще 
ти помогне да го наложиш със синап, при об-
рив помага кромид лук и боровинка, а пък мол-
ците ще прогониш с борово масло...

В този момент Лолика се развика, защото 
забеляза паяк.

Всяко цветче има свое ухание





12

– Много помага и ако имаш цицини и сини-
ни. – Леничка хвърли остър като на сокол по-
глед към Лолек. – А ти къде си се ударил така?

– Откъде да знам – небрежно махна мишо-
кът. Той наистина имаше голяма синина на 
бедрото. Чародейката билкарка му сложи 
компрес и след пет минути на Лолек му се 
стори, че се чувства отлично. Леничка по-
търси платнената торбичка, в която беше 
събрала сушени цветове.

– Ще ти дам една шепа, а ти я натопи в 
ракия. И когато цицините и синините ви за-
болят, сложете им компрес.

– Може ли да използваме ракията на тат-
ко? – попита Лолика.

– Може, разбира се!

– От сухите цветчета и листа си напра-
вете запарка и в нея си потапяйте ноктите, 
ако видите, че се чупят или по тях има черни 
петна от удар. – Леничка разгледа с вещина 
ноктите на мишчицата. – Хмм, а понякога 
стига просто да си измиеш ръцете и да си из-
режеш ноктите.

Лолика смутено си скри ръцете зад гърба.

Àрниката – Arnica montana – е двугодишно растение с жълти цветове.

Çа лечение се използват цветовете, листата и корените. 

Áилката я берем през юни и юли.

Арника

Лолек вече разглеждаше хербария на буква 
А. Беше стигнал до билката арника.

– Я виæ, като æълта марãаритка е! – посо-
чи Лолика.

– Обаче си е билка – поправи я брат ѝ. – 
Викат ѝ още баранник, а с маргаритката са 
същински сестрички.

Леничка ги гледаше с умиление.

– За нея ходих чак по манастирските хълмо-
ве. Сега целите са в жълто. Най-много обаче 
обичам да ходя в Голямата долина, защото 
по околните ридове живеят две джуджета. В 
Пълноводната река пък, дето минава оттам, 
е моят добър приятел Водния дух. Навсякъде 
там се чувствам чудесно.

– Нея ли режеш със сребърния бръснач? – 
полюбопитства Лолек.

– Не, режа я с най-обикновено ножче, а пос-
ле я суша на сянка. Тук съм си направила и 
тинктура или както ѝ казваме – настойка.

– Уха! – подвикна Лолика при вида на кафя-
вата стъкленица. – Нещо ме парва само като 
чуя за арника. Веднъж с тая дяволия ми про-
миваха раната.

Рецепта: 

Накисни шепа 

цветчета в алкохол.



Арника
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Áръшлянът – Hedera helix – е увивно растение с тъмнозелени листа.

Ïлодовете са опасни; за лек използваме листата пресни, 

берат се през цялата година.

Бръшлян

– Нали каза, че ставало лошо... – попита 
Лолика уплашено.

– Свари си го за мазане. Направи си отвара 
и с нея масажирай болното място или му сло-
жи каша от бръшлянови листа. Много помага 
и при изгорено.

– Мен обаче ме е страх – рече Лолика.

– Аз пък хич не се боя! – изпъчи се Лолек.

– Толкова е опасен, а е толкова хубав – за-
мислено добави сестричката му.

– И за хубостта помага – увери ги Ленич-
ка. – Особено на шишкавите. Лапа с каша от 
бръшлян стопява мазнините.

– Значи е много подходящ за Хара – преце-
ни мишокът.

– Коя е тази Хара? – поинтересува се бил-
карката.

– Ами, дебелата дакелка, която живее с па-
лето си в градината и всяка събота излиза с 
него на разходка.

– Никога не съм я виждала – поклати глава 
Леничка.

– А, виждала си я, само че си я взела за валяк.

– Хара трябва да се маже с бръшлянова каша 
от муцуната до опашката – заключи Лолика.

– Освен ако не ѝ харесва да е така дебела.

– Напълно е възможно да ѝ харесва да е дебе-
ла, при дакелите никога не знаеш.

– Я ãо виæ! – учуди се Ëолек, коãато видÿ 
в хербария бръшляново листо. – Точно такъв 
бръшлян расте и по нашата липа!

– Увил се е около стъблото ѝ, понеже не може 
сам да расте изправен! – обясни му Леничка.

– Бедният – съжали го Лолика и взе едно 
листенце.

– Ти пък – бедният! – изпуфтя Леничка. – 
Отровен е като гъба мухоморка.

Лолика бързо пусна листото.

– Само гледай да не го сложиш в устата си! 
Някакво глупаво канарче веднъж се беше на-
тъпкало с бръшлянови плодчета и замалко да 
умре.

Двете мишлета облещиха очи.

– Ние никога няма да правим така! – обе-
щаха те.

– Но и листата не са за ядене! – строго 
предупреди Леничка. 

– И тях няма да ги дъвчем! – повторно обе-
щаха Лолек и Лолика.

– Добре тогава! – отдъхна си малката бил-
карка. – Иначе е забележителна билка. Напри-
мер, ако някъде те хване болка, ти се хващай 
за бръшляна! Наложи го или пък си направи 
гаргара, а може да го сложиш във ваната, къ-
дето се къпеш. А не да се тъпчеш с аспирини, 
все едно са бонбони.

– Ами ако те заболи зъб? – попита Лолек.

– Дали ще те заболи зъб, или ухо, е едно и 
също – обясни Леничка.

РРецепта: Рецепта: Р
Върху удареното място 
 наложВърху удареното място 
 наложВърху удареното място 

ѝ
Върху удареното място 

ѝ
Върху удареното място 
 наложѝ наложВърху удареното място 
 наложВърху удареното място 

ѝ
Върху удареното място 
 наложВърху удареното място 

 каша от пресни Върху удареното място 
 каша от пресни Върху удареното място 

бръшлянови листа.бръшлянови листа. наложбръшлянови листа. наложѝбръшлянови листа.ѝ наложѝ наложбръшлянови листа. наложѝ налож  каша от пресни 
бръшлянови листа. каша от пресни 



15

БръшлянБръшлянБръшлянБръшлянБръшлянръшлянБръшлянБръшлянБръшлянБръшлянБръшлянБръшлян



16

Леничка не си поспиваше следобед. Този 
вторник още от сутринта се запиля из раз-
цъфналите полянки край железопътната 
линия за града. Взе със себе си Лолек и Лоли-
ка. Дотогава те никога не бяха ходили на из-
лет толкова далече. А пък тези полянки бяха 
толкова красиви! Лолек веднага организира 
спортни състезания със скакалци, а Лолика 
започна да си плете венчета. По едно време 
прокънтя влакът за града и двете мишлета 
потръпнаха от страх.

– Леничка, Леничка! – развикаха се те и си 
запушиха ушите.

– Какво има? – хладнокръвно ги попита Ле-
ничка, когато влакът отмина. Беше застана-
ла върху насипа и режеше дълги, ухаещи билки.

– Какъв дявол беше това? – Лолек, все още 
уплашен, гледаше подир влака, а Лолика про-
дължаваше да си притиска ушите.

– Това е влак – обясни чародейката и про-
дължи да реже билката.

– Ама това е най-шумният влак на света – 
разсъждаваше мишокът.

– Да, да, гражданите го разпознават по 
това. Я вдъхни! – Ëеничка му поднесе öвет-
четата под носа.

– Мммм. – Лолек замижа.

Æълтата комунига – Melilotus officinalis – е двугодишно растение 

със силно разклонено стъбло и светложълти, пеперудоподобни цветчета. 

Êато лечебно средство се използва надземната част – листата и цветовете; 

бере се от юни до септември.

Жълта комунига

Лолика също помириса с муцунката си.

– Това мирише – чакай, чакай да си спомня – 
аха, мирише на лулата, с която пуши Урбан!

– Добре си го усетила, Лолика – похвали я 
Леничка. – Това е жълта комунига. Народът я 
нарича още звездел или медовен трилистник. 
Съдържа кумарин, добавят го към тютюна, 
за да ухае хубаво.

– Ти да не би да пушиш лула, че го береш? – 
полюбопитства мишчицата.

– Не, ще сваря чай срещу безсъние.

– Е, това не е за мен – поклати глава Ло-
лек. – На мен ми се струва загуба на време да 
спиш, макар че понякога се налага.

– Но аз не принуждавам никого! – отбеляза 
билкарката. – Жълтата комунига е много доб-
ра и срещу крампи в мускулите.

– Леничка, ти вярваш ли на четирилист-
ната детелина? – попита Лолика.

– Аз вярвам само на жълтата комунига! – 
отсече чародейката и продължи да бере аро-
матните цветове, които растяха по насипа 
край линията.

Рецепта Рецепта Р
С по една щипка жълта 
С по една щипка жълта 

комунига, лайка и
 С по една щипка жълта 

комунига, лайка и
 С по една щипка жълта 

дилянка си нап
равкомунига, лайка и

 
дилянка си нап

равкомунига, лайка и
 

дилянка си нап
равѝкомунига, лайка и

 
ѝкомунига, лайка и
 

дилянка си нап
равѝ

дилянка си нап
равкомунига, лайка и

 
дилянка си нап

равкомунига, лайка и
 
ѝкомунига, лайка и
 

дилянка си нап
равкомунига, лайка и

 
дилянка си нап

равѝ
дилянка си нап

равѝ
дилянка си нап

равѝ
дилянка си нап

рав
запарка и пий 

от нея два 
запарка и пий 

от нея два дилянка си нап
рав

запарка и пий 
от нея два дилянка си нап

рав

пъти дневно след х
ранене.

пъти дневно след х
ранене.запарка и пий 

от нея два 

пъти дневно след х
ранене.запарка и пий 

от нея два 
запарка и пий 

от нея два 

пъти дневно след х
ранене.запарка и пий 

от нея два 




