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Глава втора 

Звездата Куй чрез сън предрича, че на света ще се роди мъдрец. 

Владетелите на гърма пророкуват, лисицата чрез бягство се спасява33 

 

 
 

В Южноречието
34

 — тъй разказват — в областта Луджоу и 

окръг Хъфей живееше земевладелец по фамилия Бао, а името му 

бе Хуай. Домът му бе имотен и богат, той по рождение бе 

добротворец, затова всички го наричаха Бао Благодетеля, а още 

— Бао Милиона. Почитаемата му съпруга госпожа Джоу му бе 

родила двама сина, старшият се казваше Бао Шан и се ожени за 

госпожа Уан. Вторият син се наричаше Бао Хай, той пък се 

                                                      
33

 Звездата Куй, според китайската митология, е покровителка на 

литературните творци. 
34

 Дзяннан, букв. „южно от Реката“ (Яндзъ) е географско-

културен ареал, обхваща южните части от провинциите Анхуей, 

Дзянсу и северна Джъдзян. 
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ожени за госпожа Ли. На Бао Шан му се роди син, който още не 

бе навършил месец, а Бао Хай все още нямаше деца. Бао Шан бе 

човек простосърдечен и опитен, прям и безкористен. Съпругата 

му госпожа Уан също бе жена с достойно поведение и 

добродетелен нрав. Бао Хай пък бе злоезичен и кисел, коварен и 

ехиден човек, а и жена му госпожа Ли имаше порочно сърце. За 

щастие старият земевладелец бе въвел в дома си ред и порядък, 

господарите съпрузи във всичко си отстъпваха и затова сред тях 

все още цареше мир. Баща и синове напролет сееха, наесен 

жънеха и от земята се прехранваха. Макар и да не бяха от род 

книжовен и начетен, бяха люде трудолюбиви и пестеливи. 

Така се случи, че нея година старата госпожа Джоу най-

неочаквано забременя отново. Земевладелецът Бао си помисли: 

ето, вече имам синове и дори внук, това новородено дете ще 

увеличи бремето ми. Още повече, че съпругата му наближаваше 

петдесетте — как щеше да понесе болките на раждането и труда 

на кърменето? Ето защо земевладелецът Бао от сутрин до вечер 

бе унил. 

Тоя ден той седеше сам в читалнята си и с недоумение 

размишляваше над тая работа. Очите му натежаха, той тури 

глава на поставката за книги и се излегна. Унесен в сън, Бао 

Хуай неочаквано видя облаци-благовестници носени от вятъра, 

във въздуха плаваха пàри, вещаещи удача. Но не щеш ли, 

отнякъде избликна ярка червена светлина и пред лицето на 

стария Бао падна чудо-юдо с два рога на главата, със зелено лице 

и огнена коса, от огромната му уста стърчаха криви зъби, в 

лявата си ръка държеше слитък сребро, а в дясната — червена 

четка; чудовището идеше на подскоци към него. Земевладелецът 

изкрещя с все сила, пробуди се и разбра, че е било сън, от който 

сърцето му все още лудо биеше. Точно в тоя миг на оцепенение 

слугинята привдигна завесата и влезе да му съобщи радостна 

вест: 

— Господарю, велика радост, току-що вашата съпруга дари 

живот на благородния ви син и рабинята ви дойде да ви съобщи 

вестта! 
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От тия думи хлад пролази по земевладелеца Бао и от уплах 

той замръзна на мястото си. Дълго остана втрещен, след което се 

изкашля: 

— Това е краят! Това е краят! Нещастие сполетя дома ни, 

роди ни се зло чудовище, застигна ни възмездие. 

Той мигом стана и като кашляше на всяка крачка, отиде във 

вътрешните двори да види какво е станало с жена му. За щастие, 

тя бе невредима, той я попита едно-друго, без дори да погледне 

новороденото, обърна се и пак се върна в кабинета си. 

Прислужващата на жена му пови бебето — в богат дом всичко е 

по-удобно, — но за това не е нужно подробно да разказваме. 

Нека сега отидем при жената на Бао Хай. Госпожа Ли се 

освободи и се върна у дома си, където завари Бао Хай да седи, 

потънал в мисли. 

— Хубавичката се подредихме: от семейния ни имот, който 

трябваше да делим наполовина, сега ще ни остане само третина. 

Няма ли да ти хрумне най-накрая нещо, а? 

— Тъкмо над това си блъскам главата и аз сега — отговори 

Бао Хай. — Преди малко старият господар ме повика в кабинета 

при себе си и ми разказа, че сънувал някакво чудовище със 

зелено лице и червена коса, което паднало от небето и тъй 

уплашило стария, че се събудил. Детето се родило именно по 

време на съня. Дълго мислих и реших, че диня от източния 

бостан трябва да се е превърнала в зъл дух. 

Като чу това, госпожа Ли взе да го подучва: 

— Какъв ужас! Ако го оставим у дома, няма как да не 

докара беда. В древните книги още е писано, че влезе ли в дома 

зъл дух, в повечето случаи домът рухва и хората в него загиват. 

Защо сега, преди да е станало късно, не кажем на стария 

господар да изхвърли детето в дивата пустош, няма ли да ни 

олекне на душите? А и ще си спестим делбата на три, нали? С 

един камък два заека, какво мислиш? 

Тъй мелеше устата на тая жена, тъй му приказваше, че Бао 

Хай все едно се пробуди от тежък сън, мигом се вдигна и отърча 

в кабинета. Веднага щом видя земевладелеца, той му разкри от 

игла до конец замисленото. Не спомена само кахъра си за 

имуществото. Кой би помислил, че угриженият заради това дете 



52 

 

земевладелец Бао, още щом чуе думите на Бао Хай, веднага ще 

приеме мисълта му? Бао земевладелецът възкликна няколко 

пъти „добре!“ 

— Тая работа я оставям в твоите ръце — рече му той, — 

час по-скоро я свърши. Ако един ден майка ти попита за него, 

кажи й, че скоро след като се е родило, то е умряло. 

Бао Хай прие повелята и се върна в спалнята, където 

съобщи, че господарското дете е издъхнало, бързо го взе и 

изнесе навън, нагласи го в кошница от чаени листа, отнесе го от 

другата страна на Дзинпин-планина и като съгледа яма с 

дълбока трева, остави в нея кошницата. Тъкмо се гласеше да 

изхвърли от нея бебето, когато неочаквано от гъстия треволяк 

проблеснаха зелени светлинки — див тигър бе вторачил поглед в 

Бао Хай. От страх сърцето му падна в петите и дори се напика, 

захвърли и кошницата, и бебето, плю си на петите и търти да 

бяга, като едвам смогваше да си поеме въздух. Не отиде дори да 

съобщи на земевладелеца, ами направо отърча в дома си, скочи 

върху кана
35

 и няколко пъти възкликна: „Умрях от страх! Умрях 

от страх!“ 

— Дух ли видя, дявол ли видя, че си така напушен? — 

попита го госпожа Ли. — Да не би онова чудовище да ти е 

напакостило? 

Бао Хай мъничко се поуспокои и отговори: 

— Страшна работа! Страшна работа! 

И тогава разказа най-подробно станалото на госпожа Ли. 

— Кажи как да не те втресе от страх, а? Жалко, че не взех 

обратно кошницата. 

— Ама си и ти! — засмя се госпожа Ли. — На триците си 

скъп, а на брашното евтин, голямата полза не виждаш, малката 

загуба гледаш! Що чини някаква си кошница? Не е ли радостно, 

че цял дял от наследството няма да ни се отнеме? 

— Право думаш — се ухили Бао Хай, — „По-добре силен 

отвътре, отколкото силен отвън.“ Тая победа я дължа на твоята 

                                                      
35

 Кан — тухлен одър с пещ отдолу, където може да се пали огън 

през студените дни. 
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изкусност, добра ми жено! Няма как тигърът вече да не е 

разкъсал детето на парченца! 

Кому да мине през ума, че докато те се разговарят вътре, 

пред прозореца отвън някой може да ги слуша. Тъй се случи, че 

добродетелната госпожа Уан мина оттам и чу всяка тяхна дума, 

след което бързешком се върна у дома си, размишлявайки над 

тази коравосърдечна постъпка — обзе я тревога, болка прониза 

сърцето ѝ, очите ѝ проляха неволни сълзи. И тъкмо ридаеше 

така, когато в стаята влезе първият господар Бао Шан. Щом я 

видя такава, веднага попита за причината. Тогава госпожа Уан 

му разказа всичко подробно. 

— Не може да бъде! — рече Бао Шан. — Както и да е, 

планината Дзинпин е само на пет-шест ли
36

 оттук, почакай първо 

да ида и да разбера какво е станало, а после ще мъдруваме. 

Като каза това, Бао Шан начаса се затича към татъшния 

склон на Дзинпин-планина. Както очакваше, там видя дълбокия 

треволяк и затършува навсякъде из него. Намери само 

оплетената от чаени листа кошница, катурната на земята, но 

третият му брат го нямаше. Тогава големият син се уплаши и 

рече: 

— Лошо! Май го е изял тигърът. 

Той отново мина няколко крачки напред, където неочаквано 

зърна сноп треви, полегнали върху земята и дебели най-малко 

едно чи
37

, а върху тях лежеше по коремче едно голичко бебе — 

мургаво, та чак черно, с влажна, бляскава кожа. Щом го видя 

големият син, сърцето му подскочи от радост и той мигом 

разгърна дрехата си и го гушна в пазвата си, притисна го до 

сърцето си, обърна се и бежешката се върна у дома си и влезе 

безшумно в стаята. 

 

                                                      
36

 Ли, китайска мярка за дължина, прибл. половин километър. 
37

 Чи, китайска мярка за дължина, прибл. 1/3 м. 
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Госпожа Уан вече си бе изгледала очите, та едва когато 

най-сетне видя мъжът ѝ да се прибира, душата ѝ се поотпусна. А 

щом го видя с третия брат в прегръдка, радостта ѝ нямаше 

предел, тя скочи веднага и като се разгърди, гушна младия 

господар Бао в прегръдката си. Щом се озова в обятията на 

добродетелната жена, с вродена проницателност детето 

неочаквано взе да върти главица наслуки, сякаш диреше 

майчината гръд да суче. Добрата жена тогава му подаде гръд и 

го остави да се нахрани на воля. А Бао Шан взе да се съветва с 

нея: 

— Днес спасихме третия брат, ала у дома бебетата 

неочаквано станаха две, ще види някой и ще се явят подозрения, 

какво да правим? 

— Я най-добре временно да скътаме нашето едномесечно 

бебе някъде другаде — рече в отговор добрата жена, — да 

намерим някой да се грижи за него, а недостойната ви съпруга 

ще откърми само третия брат. Така и двете трудности ще се 

решат, нали? 

Като чу това, Бао Шан се възрадва, веднага взе собственото 

си дете и крадешком излезе с него, занесе го на друго място да 

го отгледат тайно. Случи се, че тъкмо в тяхното село имаше 
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човек на име Джан Дълу, жена му тъкмо бе родила син, ала 

детето бе умряло преди да навърши месец, а пък кърмата ѝ бе 

изобилна. Сега, когато Бао Шан им занесе своя син, те много се 

зарадваха. Това трогна от душа Бао Шан и жена му — те също се 

радваха, че има такава възможност. Радваха се и затуй, че 

разбраха: когато помислите на човека са добри, Небето винаги 

помага; когато човешките намерения са зли, Небето винаги 

наказва. Госпожа Ли е искала да погуби младия господар Бао — 

значи един ден и нея ще я сполети възмездие! 

 

 
 

И тъй, пролетта се претърколи и дойде лятото, сетне есента 

свърши и настъпи зима — като стрела лети времето, шест 

години се отъркаляха като един миг, господарят Бао бе вече 

седемгодишно момче, а на батко си и жена му неизменно 

казваше: тате, мамо! Нарекоха го Черньо. Най-странното бе, че 

от как го взеха досега той никога не беше плакал, нито се беше 

смял. Всеки ден той мръщеше челце и не пророняше думица, 

както и да го разсмиваха и закачаха, той изобщо не обръщаше 

внимание. Затова всички взеха да го отбягват и освен Бао Шан и 

жена му, които го гледаха като цветче в саксия, никой друг не го 

обичаше. 
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Един ден, когато съпругата на стария господар, госпожа 

Джоу празнуваше рождения си ден, не бяха поканили външни 

гости, но цялото семейство се събра на пиршество. Добрата 

жена госпожа Уан доведе и Черньо да се поклони на баба си и да 

ѝ пожелае дълголетие. Когато церемонията свърши, те застанаха 

отстрани. Неочаквано Бао Черния припна и като застана пред 

старата госпожа, падна на колене и с дълбока почит ѝ стори три 

поклона доземи. Като видя това, госпожа Джоу засия от радост, 

взе детето в прегръдката си и рече: 

— Помня, че преди шест години си родих момче, бях в 

дълбок унес и не зная как при раждането то умря. Ако беше жив, 

синът ми щеше да е точно колкото него. 

Като чу тия думи и видя, че наоколо нямаше другиго, 

госпожа Уан веднага падна на колене и покорно рече: 

— Моля ви да простите огромния ми грях, това дете е 

точно вашия роден син. Аз се боях, че вие сте на възраст, когато 

кърмата не достига и трудът по откърмянето е непосилен, затова 

тайно прибрах това дете и го отгледах в покоите си, като не 

смеех да ви известя това. Но днес, като чух думите ви, не посмях 

да продължа да крия истината от вас. 

Така благочестивата жена изобщо не спомена злодеянието 

на госпожа Ли и мъжа ѝ. 

А старата госпожа Джоу веднага стана и изправи добрата 

жена, като ѝ рече: 

— Щом е такава работата, дългът ми към тебе за 

отглеждането на сина ми е огромен. Ти ми спести толкова труд, 

наистина си най-добродетелната жена в Поднебесната! Но едно 

недоумявам — къде тогава е мъничкото ми внуче? 

— Отгледаха го тайно на чуждо място — покорно отговори 

госпожа Уан. 

Тогава господарката ѝ рече веднага да приберат внука ѝ у 

дома. Нищо, че външността му вече е друга, по ръст той няма 

как да е по-различен от третия ѝ син. Веднага повикаха 

земевладелеца Бао и пред всички разкриха станалото. Макар в 

душата на стария господар да грейна радост, той си припомни 

позорната постъпка и се почувства виновен пред съпругата си. 

Но станалото — станало, какво можеше да направи? 
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От тоя ден Бао Черньото позна истинските си родители и 

започна да нарича Бао Шан и жена му бате и како. Старата 

господарка трепереше над него като рожба, придобита в старост, 

обсипваше го с обич, промени името му на Санхей („Черньо 

Третия“), а за него се грижеха и Бао Шан с жена му, където и да 

идеше те бдяха над детето, тъй че дори в главите на Бао Хай и 

жена му да се родеше нов пъклен план, те не можеха с пръст да 

го побутнат. 

Като един ден минаха още две години, младият господар 

Бао стана на девет, а всички мисли на Бао Хай и жена му бяха 

как да го погубят. Един ден, когато Бао Хай бе у дома си, той взе 

да говори мазно пред стария си баща: 

— Всички в нашето село живеят от неуморен труд и 

пестеливост, да се живее без дела е неприлично. Безделниците 

винаги ядат чуждия труд, такова нещо не подобава да се случва. 

Сега Санхей е вече на девет години, не е малко дете, трябва да го 

пратим със селските пастирчета или с момчето на стария Джоу 

да се научи да пасе добитък. Така той едно, че ще изучи занаят и 

друго, няма даром да се храни. 

От тия думи сърцето на стария земевладелец трепна и той 

тозчас обясни на жена си, че ужким Санхей по цял ден се шляе и 
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безделничи. Тя се съгласи и поръча на стария работник Джоу да 

се грижи за момчето като за свое. А старият Джоу го повери на 

сина си Чанбао с думите: 

— Всеки ден ще пасете добитъка и хубаво ще се грижиш 

третия господар да е весел, а ако нещо лошо му се случи, ще те 

накажа най-сурово. 

След това третият господар всеки ден излизаше с Чанбао 

да пасе кравите и овцете, понякога край селото, понякога край 

реката, или в подножието на Дзинпин-планина, но винаги на не 

повече от пет-шест ли от селото — нямаха позволение да се 

отдалечават повече. 

Един ден момчетата натириха стадото под връх Ътоу на 

планината Дзинпин, наоколо зеленееше свежа трева и те пуснаха 

животните да си пасат по нея. Селските пастири се закачаха 

помежду си и си играеха, единствен младият господар Бао се 

любуваше на природата или постилаше рогозка под китни 

дървета и седеше там, или пък туряше глава на някой камък в 

някоя планинска долина и дремеше — той никога не беше в 

настроение за игра, сякаш грижа лежеше на сърцето му. 

Сега той бе положил глава върху един от камъните в 

планинска долина и тъкмо се гласеше да се отмори, когато 

внезапно от всички страни придойдоха тъмни облаци, небето 

затрещя и засвятка. Узнавайки, че скоро ще заплиска проливен 

дъжд, момчето скочи и избяга да се скрие в някакъв древен храм, 

сгушен в сърцето на планината. Тъкмо се вмъкна в залата и 

вънка изтрещя страховит гръм — захвана се върла буря. 

Момчето седна пред трапезата за приношения и притисна колене 

към гърдите си. Ненадейно някой го грабна изотзад и притисна 

хълбоците му. Бао извърна глава и с почуда видя, че е жена — 

лицето ѝ бе румено от свян, изглеждаше уплашена, безпомощна 

и будеща жал. „Навярно е момиче от някой селски дом — 

помисли си младият Бао, — пътьом е минавала оттук, бурята я е 

заварила и като я гледам, страшно се бои от гръмотевиците. Но 

какво остава за една нежна девойка, щом на мене, Санхей, като 

чух тоя гръм душата ми падна в петите!“ 
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И той решително смъкна връхната си дреха и загърна в нея 

младата жена. Гръмотевиците отвън зачестиха и удряха все по-

близо — аха-аха да паднат върху главите им. След малко повече 

от половин час бурята взе да утихва, а гърмищата да заглъхват. 

Не след дълго облаците се раздигнаха и небето заблестя окъпано. 

Слънцето вече залязваше. Бао се обърна и що да види? — 

жената вече я нямаше там. Тягостно стана в душата му и той 

излезе от храма, потърси Чанбао и подкараха стадото. 

Тъкмо стигнаха края на селото, когато най-неочаквано ги 

пресрещна слугинята на втората му леля — тя се казваше 

Есенно ухание, Есенно ухание. Момичето му подаде паница с 

питка, запечена с олио, и му рече: 

— Приготви я втората господарка за третия господар, да му 

е сладко! 

А младият Бао погледна питката и отвърна: 

— Иди си у дома и предай на втората ми леля благодарност! 

След тия думи той вдигна питката и понечи да отхапе, ала 

неочаквано пръстите му изтръпнаха и питката падна на земята. 

Той посегна да я вдигне, ала не щеш ли изотзад припна някакво 

краставо куче, впи зъби в питката и я отнесе. Чанбао, който 

стоеше отстрани, въздъхна: 
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— Жалко, такава хубава питка ще я изяде нашето краставо 

куче, чакай тук, аз ей сега ще го догоня. 

Ала Бао го възпря и му рече: 

— Щом като то я захапа, даже да му я отнемеш, не става за 

ядене. По-важно сега за нас е да приберем стадото. 

И докато си говореха така, те стигнаха дома на стария Джоу. 

Чанбао натири добитъка по кошарите, ала след малко от двора 

проехтя викът му: 

— Лошо! Защо на това краставо куче кръвта му изтича от 

всички отвърстия? 

 

 
 

Чу това старият Джоу и заедно с младия господар Бао 

отърчаха в двора. Там видяха проснатото куче, чиято кръв 

изтичаше отвсякъде. Старият Джоу изумя от тая гледка: 

— Кучето е погълнало отрова и е мъртво. Знае ли някой 

какво е яло? 

— Преди малко втората господарка прати по Есенно 

ухание питка на третия господар да си хапне, той без да иска я 

изпусна, тогава нашето куче я изяде. 
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Като чу това, старият Джоу разбра каква е работата и 

помоли третия господар да влезе у тях, където скришом му 

заръча: 

—  Отсега нататък, каквото и да ти дава втората господарка 

за ядене, да внимаваш много, за да не паднеш в коварна клопка. 

Младият господар Бао не само не повярва на тия думи, но 

напротив, обвини го, че иска да посее вражда между него и чичо 

му и леля му, затова разсърден се сбогува със стария Джоу и се 

върна у дома си напушен и унил. 

След няколко дни неочаквано дойде Есенно ухание и каза, 

че втората господарка имала някаква важна работа. Нямаше как, 

младият Бао отиде с нея в жилището на втората си леля. Като го 

видя, госпожа Ли разцъфтя в усмивка и му рече: 

— Вчера Есенно ухание отишла до задния двор и не щеш 

ли от сухия кладенец ѝ се счул човешки глас. Тя се надвесила да 

погледне и неочаквано златната ѝ игла за коса паднала на дъното. 

Сега тя се бои да не я нахока господарката, че ако извика 

другиго да ѝ я извади, може да се разнесе слух, а гърлото на 

кладенеца е и тясно. Та от немай къде я накарах да те повика. 

Сетне тя го помоли: 

— Трети чичо, ти си тялом дребен и лек, слез в кладенеца 

да извадиш златната игла, за да не ме накажат. Съгласен ли си, а? 

— Това е лесна работа, аз ей-сега ще се спусна и ще ви 

извадя украшението. 

Тогава госпожа Ли накара Есенно ухание да донесе въже и 

заедно с младия господар Бао дойдоха при кладенеца в задния 

двор. Бао се върза за кръста, опря се с ръце върху отвора на 

кладенеца и накара госпожа Ли и Есенно ухание да почнат да го 

спускат полекичка. Вече беше се спуснал наполовина, когато 

отгоре се чу глас: 

— Лошо! Вече не издържаме! 

И Бао почувства как пуснаха въжето и той полетя с шум 

към дъното като парцалена кукла. За щастие, макар кладенецът 

да бе пресъхнал, при падането детето не се преби. Едва сега 

Черньо разбра и си рече: „Неслучайно старият Джоу ми каза 

много да внимавам, оказа се, че втората ми леля наистина иска 
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да ме погуби. Сега паднах в тоя кладенец и никой не знае, че 

съм тук, как ще се измъкна? 

 

 
 

Той тъкмо беше на път да се отчае, когато изведнъж 

забеляза как нещо блесна. Не знаейки какво може да е това, 

младият господар Бао си помисли: „Да не би наистина да е 

изпуснала златна шнола и тя да е пробляснала?“ Той протегна 

ръка да попипа какво блести, но преди още да го достигне, 

светлината тръгна напред. Озадачен, Бао също тръгна след нея и 

колкото повече се опитваше да я улови, толкова повече тя се 

отдалечаваше така, че беше невъзможно да я хване. Обзе го 

тревога, пот обля лицето му. 

— Странна, объркана работа! — замърмори той. — Как е 

възможно вътре в кладенец да има толкова пътеки? 
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Нямаше как, той продължи да следва с всички сили блясъка, 

за да разбере що за чудо е. Вървя след него около ли и 

светлината най-накрая спря. Момчето тутакси скочи към нея, за 

да я улови, но когато я стигна, оказа се, че това е малко старинно 

огледало. Той го повъртя в ръце и се опита внимателно го 

разгледа, но какво ще види в тъмнината? В тоя миг неочаквано 

го пролазиха ледени тръпки, които го пронизаха до костите. Той 

се вгледа отпреде си и в тоя миг пред очите му се яви светлина. 

Бао веднага прибра старинното огледало и запълзя навън. Подир 

малко се озова в канавката оттатък дувара на задния двор. „Виж 

ти! — помисли си момчето, — кладенецът в задния ни двор е 

съединен чрез тунел с тая канавка. Но сега нямам време да се 

занимавам с това, измъкнах се благополучно от сухия кладенец 

и е най-добре да се прибера у дома. 

Когато се прибра вкъщи, душата му кипеше от гняв и печал. 

Не го свърташе у тях — нямаше пред кого да излее 

негодуванието си, затова отиде у благородната жена госпожа 

Уан. Щом се озова пред нея, той застана като вкопан с присвити 

уста. 

Като го видя такъв, добрата жена го попита: 
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— Трети братко, откъде си дошъл? Какво е станало, че си 

такъв намусен? Да не би някой да те е оскърбил? 

— Ще ви кажа, лельо — отвърна момчето, — не ме е 

оскърбил никой. Всичко е защото Есенно ухание ми каза, че 

втората леля иска бързо да ме види, не очаквах, че ще ме накара 

да ѝ търся иглата за коса… 

И той ѝ разправи всичко за случката в сухия кладенец с 

най-пълни подробности. От разказа му сърцето на госпожа Уан 

се преобърна от тревога, тя усети хем мъка, хем безсилие, затова 

ѝ остана само да го утеши и да му заръча насетне да бъде 

изключително предпазлив. Момчето кимаше съгласно. Докато 

говореха, той измъкна от пазвата си старинното огледало и ѝ го 

даде с думите: 

— Намерих го в тъмното, хубаво го съхранете, в никакъв 

случай не бива да го губим! 

След това младият господар Бао си тръгна, а 

добродетелната госпожа Уан остана сама с мислите си: „Всичко, 

което сториха деверът и етърва ми, всичките им тайни кроежи 

не само малкият Бао не може да отгатне, но такива коварства 

дори аз и мъжът ми трудно бихме разгадали. Ами ако в бъдеще 

го сполети зло, какво ще правим тогава? Нелепо е, че заради 

семейното богатство те двамата изгубиха и срам и съвест.“ 

Тъкмо въздишаше така, когато отнякъде се върна мъжът ѝ 

Бао Шан. Добрата жена му разкри какво тежеше на душата ѝ. 

Като чу всичко, старшият брат поклати глава няколко пъти и 

рече: 

— Що за безобразие! Уверен съм, че третият брат е бил 

немирен и по невнимание е паднал в кладенеца, после от страх 

да не го накажат нарочно е съчинил тая измислица. Я не го 

слушай! От утре нека винаги да е тук и всичко ще е наред, пък и 

ще избегнем безброй сплетни. 

Макар устата на старшият син Бао да говореха такива думи, 

сърцето му се късаше на хиляди парченца и той си мислеше: 

„Мигар да не знам всичко, което вторият брат вече стори? Но 

като по-голям брат не мога да го злепоставя, остава ми само да 

се правя на сляп. Ако ги изоблича открито, първо ще се разруши 
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мирът ни между братя и второ, ще си навлека зложелателството 

на снаха ми.“ 

След дълго мълчание той въздъхна и рече на госпожа Уан: 

— Забелязах, че третият брат има необичайни обноски, 

постъпва като необикновен човек, навярно го очаква велико 

бъдеще. За нас с втория брат вече е късно, ние не сме научени на 

книга от деца, но сега можем да поканим учител за третия брат. 

Ако Небето е милостиво, някой ден той ще стане поне малък 

чиновник и първо, ще се пресели другаде, а второ — и нас 

тогава няма да ни тормозят разни порочни държавни служители. 

Какво мислиш? 

Като чу това, добрата жена закима с глава, повтаряйки 

„да!“ и сетне каза: 

— Най-добре е отначало да убедиш с хубави думи татко. 

— Остави това на мен, знам как да се справя — отвърна ѝ 

Бао Шан. 

На другия ден, след като бе свършил домакинските си дела, 

най-големият син отиде при баща си и му рече: 

— Синът ви е дошъл почтително да ви съобщи нещо. 

— Какво нещо? — попита старият земевладелец. 

— Работата е в това, че Санхей още не е овладял нищо, с 

което да се прехранва. Ако го оставите цял живот да пасе 

добитъка и да скитори из къра, няма да се научи на добро, не е 

ли най-добре да му намерим учител на ум и разум да го научи? 

Ние от малки не се изучихме, после наваксахме едно-друго, ала 

като срещна затруднения със сметките все някой ще успее да ни 

излъже. Ако сега поканим някой учен човек, първо той ще научи 

Санхей на четмо и писмо, и второ, когато попаднем на някой 

труден йероглиф, учителят ще ни го обясни, а и Санхей ще го 

научи, та после сам ще може да се занимава със сметководството 

на дома. 

Като чу, че ще има полза за сметководството, старият 

земевладелец рече: 

— Хубаво, само че не е нужно да търсиш начетен учител, 

нека е само малко по-учен от нас, да го учи две-три години, да го 

изучи на най-обикновените йероглифи и толкоз. 
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От съгласието на стария земевладелец душата на големия 

му син се изпълни с огромна радост, той веднага си тръгна и 

тозчас поръча на съселяните да му препоръчат преподавател-

ерудит, такъв, че да помогне на третия брат бързо да се прослави. 

Почитаеми читатели, с това Бао Шан не потъпка 

преднамерено бащината повеля. Той виждаше, че най-малкият 

му брат е необикновено дете и има всички изгледи да стане 

велик човек, затуй му потърси именит учен за учител, с 

надеждата един ден Санхей да прослави не само родителите си, 

но и целия си род. 

 

 
 

Но да не многословя — като чуха селяните наблизо, че Бао 

Милиона ще кани учител, кой не се разтропа, кой не се разтърча? 

Един дойде и предложи тоя, друг дойде и препоръча оня. Ала 

големият син Бао искаше непременно да покани прочут 

конфуцианец. Случи се тъй, че в съседното село живееше стар 

учен с фамилно име Нин. Той бе благовъзпитан човек с дълбоки 

знания, ала имаше една странност — не се съгласяваше да се 

занимава с глупави ученици, в кабинета си не допускаше 

външни лица, освен един прислужник, през десетте години 

образование само учителят имаше право да прекрати обучението, 
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а домакинът нямаше право на това. Държеше само на тези три 

правила, а колко ще получи за труда си нехаеше, затова никой не 

смееше да го покани. Един ден Бао Шан чу за тоя човек и лично 

отиде да го посети по всички изисквания на вежливостта. Когато 

го видя, Бао Шан веднага разбра, че старият учен е наистина 

добър учител — лицето му говореше за добродетелен живот и 

добропорядъчност, затова той без да се бави му разкри целта на 

посещението си: 

— Почитаеми учителю, за второто и третото от трите ви 

правила мога да обещая, че ще бъдат изпълнени. Боя се само да 

не би третият брат да се окаже тъпичък. За мен ще е щастие ако 

го приемете за свой ученик! 

Тозчас те се разбраха и определиха щастлив ден за начало 

на обучението. В него ден наредиха трапеза и поканиха учителя, 

поднесоха му възнаграждение-дар по случай първата им среща, 

а за останалите дарове няма да говоря подробно. След това 

доведоха младия господар Бао, въведоха го в учебната стая, там 

той се поклони на Съвършеномъдрия, поклони се и на учителя 

си. Те бяха свързани един с другиго от предишното си 

прераждане — още щом се видяха, ученик и учител мигом бяха 

покорени от взаимна любов и уважение. Приставиха към младия 

господар Бао и момче, което да се грижи за него — Бао Син, 

негов връстник, — да му приготвя чай в учебната стая и заедно с 

него да се учи на четмо и писмо. Тъй вярно е казаното: 

 
Надареният юноша се сдоби с премъдър учител, 

бележитият учен намери ученик по душа. 

 

За това, което стана после, ще ви разправя следващия път. 

 

 


