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Имало едно момче, което искало всичко да знае. За всяко нещо питало дяда си: 

— Кажи, дядо, кой клати дърветата? 

— Вятърът — отвръщал дядо му. 

— А кой духа вятъра? 

— Де да знам — аз вятъра съм го чувал, като свири през комина, но не съм го виждал. 

Щом го срещна — ще го попитам. 

— Ами можеш ли ми каза кой пали нощем звездите? — упорито питало момчето. 

— Как да ти кажа, като не съм бил на небето. Питай орлите я щъркелите, които летят 

над облаците. 

— Тъкмо стана дума за щъркелите. Тази сутрин ги, видях: събрали се заедно, 

заминават. Къде отиват? 

— Всяко пеленаче знае къде: в топлите страни, където не пада сняг. 

— А вярно ли е, че щъркелите можели да се превръщат на хора? 

— Не зная дали е вярно, но съм чувал, че отвъд планината със зъбатите върхове имало 

голямо море. Зад морето — пустиня. По-нататък се ширела гъста гора. Сред гората на 

потайно място блещукало едно малко езеро колкото харман. То било къпалнята на 

щъркелите. Щом се натопели в неговата вода, крилатите птици се превръщали 

изведнъж на хора. 

— Сетне? 

— Сетне си отивали у дома си. 

— Ще я разбера аз тази работа — си рекло момчето и рано на другата сутрин яхнало 

своето дървено конче. А кончето му било една гладко издялана дрянова тояжка, 

каквито са кончетата и на другите селски деца. 

— Де, кончее! — викнало момчето и запрашило към планината със зъбатите върхове. 

Тичало, тичало, спряло за малко да си поеме дъх, закрилило с ръка очите си, 

погледнало към далечните планински върхове и рекло: 

— Хайде, конче, ако прехвърлиш ония зъбати върхове, ще те назобя с един калпак 

златен ечемик от дядовата житница. 

Кончето, като чуло тези думи, мигом оживяло, изцвилило, подскочило и хвръкнало. 

Зареяло се към вишното небе. 

— Бре, че хвърковато нещо! — зарадвало се момчето и размахало калпака си на 

прощаване. 


