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 В свят изтъкан от готови решения- клишета, личното мнение отдавна е герой 

от приказките. Онези приказки, в които се говори за мъдрост, вяра… Приказки 

от древността. С вълшебници с големи бели бради, които ни учат преди всичко 

на разум. “ Проклятие е да живееш в интересни времена.” 

 Имало едно време, един много стар и много мъдър магьосник. Колко стар- 

само времето знае. Колко мъдър- с времето ще се покаже. Най-силното оръжие 

на магьосника бил неговият ум, не неговите ръце или магия. Магията му била 

силна, именно защото вярвал в нея. “ Най-прекият път към разума е през 

сърцето.” А най-разумните хора или магьосници, имат огромно сърце. 

Магьосникът бил сладкодумен и почти всички го обичали. Бил много 

убедителен и лесно привличал хората на своя страна. Враговете му били само 

двама- Времето и Вятърът. Времето карало часовете да бързат, така че не всеки 

от учениците на магьосника, да може да овладее мъдростта, и дните на 

календара да се бавят, така че този, който е овладял мъдростта- да я приложи 

трудно. Вятърът пък, разпилявал мъдростите му по света: в една посока 

пръскал убежденията, в друга- вярата, а мнението хващал в клопките на 

законите. 

 Един ден, обаче, Мнението събрало неимоверна, почти магична, сила. 

Счупил рамките и се измъкнал от оковите. Преминал през площада с гордо 

вдигната глава. Разговарял с много хора, не спирал никъде, но щом се обърнел, 

виждал след себе си все по-голяма тълпа, убедена в неговата сила. За пръв път, 

той повярвал в разума на това, че не е безгласна дума. Докато вървели по света, 

те говорели много истини, притчи и мъдрости.  

 Една принцеса, от далечна страна, чула за притчите на Мнението и го 

поканила в двореца си. Принцесата се казвала Воля. Била като всяка принцеса- 

безумно красива, много нежна, умна. Но и различна от всички принцеси- около 

крехката и фигура блестял огромен ореол, говорещ за  голяма мощ. И разбира 

се, ще е излишно да казвам, че той се влюбил в нейната красота, а тя- в 

неговото сладкодумие. Мнението обичал Волята. Толкова много, че забравил, 

че тя винаги трябва да бъде свободна. Мнението се страхувал от света, макар, 



той да го приветствал с отворени обятия. В опит да я предпази, заключил 

Волята в клетка. Забравил, че тя не трябва да му е подчинена и че някога 

вървели заедно, ръка за ръка. А тя не може да бъде затворена. Решетките я 

задушавали, Мнението я  притискало. “Човек прави глупави неща, когато е 

влюбен”, забравил разума, някъде дълбоко в себе си. Светлината на Волята 

гаснела с всеки изминал ден. Времето отново ги хващало в капана си. 

 Магьосникът, онзи от началото, като чул за това, веднага тръгнал да ги 

търси. Знаел, че последната надежда на Волята е вярата. Тогава, Времето и 

Вятърът, минали на негова страна. Времето забавил хода на стрелките. Вятърът, 

довял слухове за това къде е заключена Волята. 

През девет планини, на върха на десетата планина, в малка къщичка живеела 

тя- Вярата. Вятърът и довял мълвата. И макар, да била много стара, тя тръгнала 

натам. Вървяла бавно, не бързала, защото лесно контролирала Времето. Щом 

пресякла реката, младостта и се върнала внезапно и тя се затичала. Знаела, че 

Времето, макар и вечно, има своето минало, настояще и бъдеще- а моментът 

между тях е малък.  

 Докато Вярата бързала да се притече на помощ, Магьосникът намерил 

Мнението. Разговорът бил дълъг. С противоречия, дори заплахи… Понякога 

липсата на разум прорязвала тишината. Скърцането на врата запълнило 

празнотата помежду им. Тя дошла на време. Усмихнала се на Магьосника, а той 

отново потънал в големите и небесносини очи. “Имаш мен. От върха на 

планината. През реките, с долини в мрачна сянка. Близо и далеч отвъд безкрая.” 

Тези думи на Вярата, сякаш припомнили на Мнението за някогашната му 

любов с Волята. Осъзнал грешката си, разбрал, че бил преминал всяка граница. 

Спомнил си, че може да бъде колкото добър, когато е разумен, толкова и лош, 

когато се самозабрави. През това време Магьосникът, обединил своята мъдрост 

и магия. Пратил на Волята сила и тя се освободила. Мнението разбрал, че 

“всяко мнение се съпровожда от убеждение, всяко убеждение предполага вяра, 

а всяка вяра предполага разум.” А когато загубиш нещо, понякога, за да го 

намериш, имаш нужда от друго. Както Вярата върнала неговия разум, 

Магьосникът върнал неговата Воля, а с нея и разсъдъка му. Мнението се 

научил, че е важен и полезен, стига да не стане обсебващ. И заживели 

щастливо, дълго време след това.  

 А ако питате за Магьосника, говори се, че последно са го забелязали през 

девет планини, на върха на десетата. И Вярата била с него. Учел се на нова 

магия, използвал словото- пишел върху пергамент. “Книгите прекосяват 

границите на времето и доказват, че хората могат да правят магия.” 



 А дали, ще си разрешите да повярвате в тази приказка- е въпрос на мнение! 
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