
 
 
 Сега си спомня: преразказваше тази чудновата при-
казка, подпомаган от съскащия шепот на другарчетата си. В 
нея ставаше дума за някакъв беден рибар, с когото грубо се 
пошегувало времето. Един ден, докато си ловял риба в 
синьото море, срещнал самодивско хоро - "ято крилати де-
войки", които го повикали да поиграе с тях във водата и го 
завлекли в дълбините, в някаква подводна пещера, "където 
от всички страни плъпнали самодиви и самодивци, братя и 
сестри на ония вили, побратими и посестрими, толкова мно-
го, че нямали брой, а най-накрая изпълзял и самият Цар те-
хен, самодивски, с брада от сплетени водорасли и с тризъ-
бец от чисто злато, с две зли черни морски кучета на златни 
вериги; поздравил го и го приел добре и дворците си му по-
казал, където имало несметни богатства..." Видял милиони 
морски звезди, раци и раковини, сънливи костенурки, голе-
ми кораби, и сребърни медузи, еднооки полипи и водни пи-
явици; видял и миди, които раждали в себе си бисери, едри 
колкото юмрук или детска глава; чул някаква толкова хуба-
ва музика, изпълнявана от морските ветрове, "които живее-
ли в кристални пещери", че същевременно му се плачело и 
го досмешавало, а после, след като се наиграл със самоди-
вите и се разходил до насита из градините от червени кора-
ли и скъпоценни камъни, онези същите самодиви го хвана-
ли за ръцете и го извели на повърхността, където не наме-
рил нито лодката, нито мрежите си, а доплувал до брега и се 
върнал с празни ръце в своето село, а то изведнъж му се 
сторило порутено. Никой не отговорил на поздравите му, а 
в сиромашката си колиба не заварил нито баща си, нито 
майка си, нито братята си, нито в съседство кръстниците и 
приятелите, защото вече никой не го познавал, тъй като 



между другото били минали цели сто години, макар на него 
да му се сторило, че прекарал на морското дъно, в Самодив-
ския град, само четвърт час! 


