ТОРБАТА СЪС СЕМЕНА
Някога много отдавна живял крал, който имал трима синове. Дошло време да избере
един от тях за наследник на царството. И трите му деца били много умни и смели,
така че кралят не можел да избере. Тогава той отишъл за съвет при един мъдрец.
Когато се върнал в двореца, царят повикал тримата си сина. Дал на всеки от
тях торба със семена и им казал, че ще отиде на поклонение на дълго и далечно
пътешествие. „Ще бъда далеч няколко години: една, две, три, може би повече. Когато
се върна, ще ми върнете семената. Този от вас, който ги е съхранил по най-добрия
възможен начин, ще бъде моят наследник.”
Веднага след това царят заминал на поклонение. Първият му син си помислил:
„Какво трябва да правя с тези семена, за да ги съхраня?“ Тогава той решил да ги
затвори в железен сандък, където бил напълно сигурен, че ще ги защити, докато
баща му се върне.
Вторият син помислил: „Ако ги затворя както направи брат ми, семената ще умрат. А
мъртвото семе изобщо не е семе. Баща ми може да възрази: „Дадох ви живи семена,
които могат да растат, докато тези семена са мъртви: сега те никога няма да растат“.
И така той отишъл на пазара, продал семената, запазил парите, разсъждавайки:
„Когато баща ми се върне, ще отида на пазара, ще купя нови семена и ще му дам подобри семена.“
Третият син на царя отишъл в градината и посял семената в земята.
След три години, когато баща им се завърнал, първият му син отворил сандъка.
Всичките му семена били мъртви, измръзнали и баща му казал: „Какво? Това ли са
семената, които ви дадох? Можеха да цъфтят и да излъчват приятен аромат, докато
тези смърдят. Не, това не са семената, които ви дадох! ”
Царят отишъл при втория си син, който със спестените пари набързо купил от
пазара нови семена. След това той се прибрал у дома и казал: „Ето ги семената!”
А баща му каза: „Идеята ти е по-добра от тази на брат ти, но все още не си толкова
способен, колкото бих искал да бъдеш!“
Когато отишъл при третия си син, кралят бил едновременно притеснен и изпълнен
с надежда да види какво е решил да направи най-малкият му син. Третият му син го
посрещнал и го завел в градината, където имало изобилие от растения и ароматни
цветя.Третият син на царя казал: „Това са семената, които ти ми даде. Веднага
щом растенията пораснат, ще взема семената и ще ти ги върна. Сега те все още се
развиват”. Царят се усмихнал и отговорил доволно: „Ти ще ми бъдеш наследник,
синко. Това е най-мъдрият начин да се използват и запазят семената!”

