
 
ЧУДНАТА РЕКА 

на цветните нимфи 

        Приказка в приказката “Златното момиче” 



  Близо до колибата течала 
чудна река. Тя всяка минута 
променяла боята си. Подир 
пладне бабичката завела 
момичето на речния бряг, 
легнала на тревата и рекла:  

  — Баби, аз ще подремна на 
тревата, а ти ми попей, защото 
не ме лови сън без песен.  

  Момичето седнало до 
главата на бабичката и кротко 
запяло. Песента му била тиха 
като бръмчене на пчела. 
Преди да заспи, бабата 
проговорила сънена:  

  — Гледай водата. Най-
напред ще потече един цвят, 
после друг. Ти да не се 
заплеснеш! Събуди ме, когато 
дойде жълтата вода!  

  И знахарката задрямала.  



  Момичето учудено гледало 
реката, която постоянно се 
променяла. И при смяната на 
всеки цвят, от водата се 
показвало нежно създание, 
което изричало по няколко 
тайнствени думи и отново се 
скривало. Когато всички цветове 
се изредили, момичето решило, 
че ако чудните същества се 
покажат отново, то няма да 
бърза да събужда бабата, а 
непременно ще ги заговори. 
Щом червената вода потекла 
отново и в нея се мярнал 
силуетът на грациозно създание 
с червени коси, момичето се 
престрашило и попитало: 

  - Кои сте вие? 



  

 - Аз съм нимфата на 

червените води. Когато 

някое същество се 

потопи в тях, аз му 

вливам енергия, 

смелост и жизнерадост. 

Ако искаш да 

побеждаваш 

трудностите и да 

даряваш на света 

любов, влез в 

червените води! 



  

  Когато започнали да 

текат оражевите води, 

момичето забелязало 

рижата коса на друга 

нимфа, която изскочила 

на брега и прошепнала: 

 - Аз съм нимфата на 

оражевите води. Потопиш 

ли се в тях, аз ще те 

изпълня с увереност и 

самочувствие. Ако искаш 

от теб да се излъчва 

ароматът на здравето и 

светлината на 

обновлението, влез в 

оранжевите води. 



 

  Момичето се заинтересувало и с нетърпение 
зачакало да се появи следващата нимфа. Когато 
потекли жълтите води, на отсрещния бряг 
приседнала слънчева нимфа със светлоруса коса, 
която кротко ù заговорила: 

 - Сигурно се досещаш, че аз съм нимфата на 
жълтите води. Този, който се потопи в тях, ще 
придобие ум и разум. Ако искаш да бъдеш 
паметлива и уравновесена, да услужваш по най-
добрия начин на нуждаещите се и да грееш като 
слънце, непременно избери жълтите води. 



  

  Момичето било 
възхитено от първите 
три нимфи и с радост 
посрещнало четвъртата, 
която имала дълги 
зелени като водорасли 
коси и кадифен глас: 

 - Аз съм нимфата на 
зелените води. Те 
даряват изобилие и 
спокойствие. Ако искаш 
цял живот да растеш, да 
преуспяваш и най-
прекрасни плодове да 
даваш, избери зелените 
води. 



  Когато реката 
станала синя, от водата 
изплувала нимфа със 
сини коси и приятелски 
ù помахала: 

 - Позна ли ме, мило 
момиче? Аз съм 
нимфата на сините 
води. Те придават вяра 
и добро разположение. 
Ако искаш да се 
движиш в живота с 
лекота и вдъхновение 
и навсякъде да виждаш 
красота, избери покоя 
на сините води. 



  Когато започнали да 
текат виолетовите води, 
нимфата с люляковите 
коси я поздравила с 
малко загадъчен глас: 

 - Запомни и мен, момиче. 
Аз съм нимфата на 
виолетовите води. 
Потопеният в тях 
получава като дар крепка 
воля, сила и 
благородство, научава 
какво е смирение, 
милосърдие и щедрост. 
Качества, без които човек 
не може да върви напред! 



  

  

 Когато белите води 
сменили виолетовите, 
ефирна нимфа с бели 
коси се явила и 
заговорила с много нежен 
глас: 

- Ако искаш да запазиш 
завинаги твоята детска 
невинност и чистота, аз 
ще ти помогна с голяма 
радост. Само се потопи в 
белите води и нищо не 
ще бъде в състояние да 
смути твоя мир и да те 
опетни. 

 

 
 

 



   

  Тъкмо момичето си помислило, 
че се е запознало с всички 
обитателки на реката и водата 
станала черна. От нея излязла нимфа 
с тъмни коси, която била малко 
плашеща, но по своему красива. 
Нейният плътен глас впечатлил 
особено момичето, което я гледало и 
със страхопочитание, и с искрено 
любопитство. Тя заговорила: 

 - Там, където има добро, има и зло. Аз 
съм нимфата на черните води. 
Повечето хора биха предпочели те да 
не съществуват, но светът е устроен 
така, че да има място и за черното. И 
то служи на една велика идея. Когато 
изцапа хората, то ги кара да се 
замислят как е най-добре да се 
изчистят. Дарява ги с почивка и 
време за размисъл. Помага им да се 
концентрират и да съберат силите си. 
Ако имаш нужда от малко тъмнина,  
вземи си я от черните води. 



   

   

 

 

  Мислело си момичето 
кой цвят да избере и докато 
си мислело чудната река не 
преставала да мени водите 
си: ту сини, ту червени, ту 
черни.  

  По едно време пак се 
задала жълтата вода и 
момичето събудило 
бабичката. Тя бързо 
скокнала, сграбила 
момичето и го потопила в 
реката.  

 — Дръж, баби - рекла тя, - 
хвани каквото можеш!  

 

 
 

 
   



  Момичето стиснало 
нещо и когато старицата, 
го извадила, видяло, че 
държи едно сандъче.  

 — Какво има в него? - 
попитало момичето.  

 — Когато идеш у дома си, 
ще го отключиш с туй 
ключе и ще видиш какво 
има - рекла бабичката, 
извела го от гората, 
показала му пътеката 
към тяхната къща и го 
изпроводила да си иде 
със здраве.  

 



   

  Не след дълго бабата завела на реката и доведената 
сестра. Знаем, че това момиче е мързеливо, бездарно и 
неотзивчиво и че мъдрата знахарка е решена да му даде 
добър урок.  

  Когато пристигнали на брега, старата жена пак 
пожелала да си подреме като оставила момичето да чака 
да дойде черната вода. Само че, за разлика от сестра си, 
второто момиче не успяло да се запознае с нимфите на 
реката. Те просто не му се разкрили, а го наблюдавали 
скришом, без то да ги вижда. 

  Щом дошли черните води, момичето събудило бабата 
и тя чевръсто го потопила в тях. В този момент нимфата с 
черните коси започнала да плува около изплашеното 
момиче, което усещало, че се случва нещо против волята 
му. Тя му нашепвала с тайнствен глас: 

  - Време е да получиш сандъчето, което си заслужи. И 
да научиш закона, че кой каквото посее, това ще пожъне. 
Черните води са добър учител. Те ще ти дадат да изпиеш 
горчивата чаша на страданието! 

 



          

 

         Момичето сграбчило ковчежето, измъкнало го от 
водата и се проснало на брега. Но нашата баба не го 
оставила да потъне напълно в грозота и мрак. След 
като му дала ключето, тя изчакала да се появят отново 
червените води, гребнала една шепа и го поръсила в 
областта на сърцето. После изчакала и жълтите, 
гребнала още една шепа и го поръсила по челото.  

         Ще запитате защо е направила така. Защото 
бабата е много умна жена и знае как да наказва и как 
да дава възможност на човек да види и поправи 
грешките си. Така шепата червена вода въру сърцето 
на момичето ще му помогне да запази малко вътрешна 
топлинка въпреки изпитанията, които му предстоят, а 
шепата жълта вода върху челото - да има малка 
светлинка в ума си и в най-трудните моменти.  

   



       И ако погрознялото момиче не се поддаде на 

злото в себе си и извън себе си, след време то само 

ще потърси бабата и ще получи възможност да се 

потопи и в други цветни води.  

            А докато го чака да се осъзнае и да устои на 

чуждите влияния, неговата заварена сестра ще го 

гледа от небето като ярка звезда и ще огрява 

нощите му със своите благотворни лъчи. 

      

         КРАЙ 

 


