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Предисловие

Основателят на японската фолклористика Кунио 
Янагита определя приказките като голямо културно 
богатство и като важен национален монумент на 
Япония. И това е така, защото приказките не само 
предават непреходни и всевалидни ценности, но и 
защото отразяват културните особености на народа, 
който ги е създал. Те са, от една страна, универсални 
и транскултурни, но от друга, илюстрират конкретна 
реалност, подвластна на района и епохата, защото 
съдържат „всички основни компоненти на 
човешкото битие. Дори една-единствена приказка по 
принцип се състои едновременно от микрокосмоса 
и макрокосмоса, от общественото и личното, от 
връзката между хората и връзката на хората със 
свръхестественото“, казва Макс Люти – един от най-
значимите европейски фолклористи. 

В България още през 1941 г. се появява първият 
сборник с японски приказки, преразказани от 
Ран Босилек. Изданието от 1974 г. (преиздадено 
през 2009 г.), превод от френски, което включва 
едни от най-интересните японски приказки, 
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богато илюстрирани от Джани, е добре познато на 
публиката. Днес българинът има на разположение 
богат репертоар от преводи на японска 
художествена литература, на научни изследвания 
от страна на българските японисти, на активна 
политика от страна на японското правителство, 
представено от посолството на Япония в България, 
на немалкото предавания по телевизията и разбира 
се, благодарение на интернет.

Япония вече далеч не е толкова непозната. 
Когато през 2010 г. в рамките на два проекта на 
специалност „Японистика“ с участието на сту-
ден ти японисти беше направено проучване върху 
рецепцията на японската култура в България, 
получените ре зултати показаха не само интереса на 
българина към Япония, но и неговото положително 
отношение към тази далечна страна. Оказа се, че 
българинът не само познава специфични елементи 
на традиционна и модерна Япония, но и че с голямо 
желание влиза в контакт с нея.

Приказките предоставят чудесна възможност 
да се докоснем до Япония. Ако се доверим на 
професионалното мнение на Токутаро Сакурай, 
който казва, че мирогледът ражда приказката и от 
приказката може да се разбере мирогледът на един 
народ, то чрез приказките бихме могли да се добли-
жим до естетиката, философията, бита и мисленето 
на далекоизточната култура.



7

Но приказки се разказват, а не се превеждат. 
Естеството им на устно народно творчество изисква 
да им се наслаждаваме в устен вид. Още повече 
че и Коджи Инада – друг значим изследовател на 
японския фолклор – казва, че приказките са като 
живо същество, те живеят в устата на разказвача, те 
се променят и развиват. 

Затова в настоящето издание сме разказвали 
приказки, а не сме ги превеждали. Като източник 
са използвани основните текстове от сборника 
на Кейго Секи „Индекс на японските народни 
приказки“ (1978–1980). Отчетени са, разбира се, 
някои регионални разновидности, за да се допълни 
картината. И макар номерацията на приказките 
да следва тази на Кейго Секи, тук представяме 
литературни версии. По този начин се надяваме 
материалът да бъде полезен на изследователите по 
фолклор, но и интересен за всеки един читател.  

В настоящето издание са включени 41 приказки, 
повечето от които преведени за първи път на 
български език. Кейго Секи започва своя индекс с 
тях, обединява ги в цикъл „Сватба“ (101–133) и ги 
разделя на три подгрупи: Красавицата и звярът (101–
109), Свръхестествена съпруга (110–119) и Сватбени 
изпитания (120–133). Както подсказват заглавията, 
в този цикъл влизат текстове, които разказват 
за изпитания, предизвикателства и съ жителство 
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между партньори. Във всяка група приказките 
имат сходна фабула, понякога идентична, с разлики 
единствено в използваните мотиви. 

Втората подгрупа съдържа приказки, които се 
считат за едни от най-специфичните и типични 
японски вълшебни приказки. За тази група приказки 
е писано много както от японски изследователи, 
така и от западни, сред които Тошио Одзава, Хаяо 
Кавай, Алън Милър и др. Внимание заслужава фи-
налът, който е по-скоро цикличен и връща главни-
ят герой в изходна позиция, както и отсъствието на 
подчертано щастлив завършек на фабулата.

Според анкетно проучване върху рецепцията на 
приказката „Невестата жерав“ например българ-
ският читател наистина очаква друг край, предимно 
щастлив, с активното действие на съпруга в търсе-
не и спасяване на неговата свръхестествена съпру-
га. Но щастливият край не е правило в този цикъл 
приказки – свръхестествените съпрузи умират, а 
свръхестествените съпруги напускат семейството. 
Единствено в третата подгрупа се среща щастлив и 
дълготраен брак между човешки същества. 

Можем да предположим, че усещането за 
красота и тъга от мигновеното и ефимерното, 
с други думи, японската естетическа категория 
аваре, може да бъде открита във финалните акорди 
на гореспоменатите приказки. В нея са скрити 
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разбирането за преходността и щастието от 
осъзнатия и пълноценно преживяван миг.

Друга характерна черта на японските вълшебни 
приказки е присъствието на свръхестественото. 
И макар това да е валидно за всяка вълшебна 
приказка, в японския фолклор се усеща силна 
връзка с корените, с митологичното и легендарното. 
Японските приказки са запазени в чист вид, без 
религиозна, езикова или политическа цензура. 
Безспорно обаче религиозно-философските въз-
гледи намират своето отражение.

Япония е страна на божествата, казва Кунио 
Янагита. Това е залегнало в основите на японската 
религиозно-философска система шинто (или пътят 
на боговете). Божествата ками се безброй много (или 
яойородзу) и се намират навсякъде по японските 
земи – от полетата до планините, от горите до реките, 
от дърветата до камъните, от светилището до дома, 
от огнището до тоалетната. Японците и божествата 
съществуват заедно в поднебесната, обитават един 
свят, разделен единствено от паравана на вярата. 
Ками според японците могат да бъдат навсякъде, 
във всичко и във всеки един момент. Те са част от 
реалността, паралелна на човешката вселена, която 
се прелива с наистина съществуващото, стига 
вярата в нея да е жива.

В този смисъл не е учудващо, че в японските 
приказки героите често се сблъскват с „бо жест-
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веното“ и за да се срещнат с него, не трябва да 
отиват далеч, няма нужда дори да излизат от дома 
си. Божествата сами идват при хората и винаги са 
до тях, а чудото не изисква специално действие 
от страна на героя, защото то е там, пред очите 
му, и чака само подходящ момент, за да изпълни 
всекидневието на човека с вълшебство. 

И понеже божествата са непрекъснато до 
хората, те знаят всички подробности от битието 
им, всяка помисъл и чувство, родени под напора 
на нуждата. Затова божествата са винаги готови да 
помогнат или накажат, да поощрят или изоставят 
протагонистите, защото всъщност са част от техния 
живот. В японската приказка хора, богове и животни 
съжителстват заедно, влизат в непрекъснат контакт 
и взаимно си влияят. Границата между тези три 
свята е толкова тънка, че много лесно може да бъде 
прекрачена. Реалното и нереалното се преливат 
едно в друго благодарение на катализатора, наречен 
Вяра.

Настоящето проучване е резултат от дъл-
гогодишна изследователска работа в областта на 
японската етнография и в частност на японската 
вълшебна приказка. И то нямаше да бъде възможно 
без сътрудничеството на колегите японисти в 
България и на колегите етнографи от Института по 
фолклор на името на Кунио Янагита в Университета 
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Сейджо (Токио), без финансовата помощ на Япон-
ската фондация (2002, 2007, 2011), Междуна-
родния изследователски център по японистика 
Ничибункен, Корпорация Мицубиши и най-вече 
без непоколебимата и безусловна подкрепа на моето 
семейство. 

Гергана Петкова
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КРАСАВИЦАТА И ЗВЯРЪТ

Годеникът змия (101А)

Имало едно време една красива и мила девойка. 
Така се случило, че се явил при нея знатен 

годеник. Всяка вечер той посещавал момичето и 
дълго, дълго си говорели. И в буря, и в дъжд, и във 
вятър мъжът идвал, ала родителите на момичето 
започнали да се съмняват кой е и какъв е този 
странник, та накарали дъщеря си да го разпита 
откъде е, какъв е, що е. Но колкото и да задавала 
въпроси девойката, годеникът не давал отговор. 
Родителите на момичето се притеснили и един ден 
майката рекла:

– Слушай, дъще, не може така да не знаем какъв е 
този човек, може да е демон, кой го знае. Искам тази 
вечер да нанижеш един конец в една игла и преди да 
си тръгне той, да я забодеш незабелязано в дрехите 
му! Така ще можем да го проследим.

Момичето се съгласило и както всяка вечер пос-
рещнало годеника си с усмивка. Но когато станало 
време той да си тръгва, тя скришом мушнала игла в 
робата му. После, като го изпратила, извикала майка 
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си и двете тръгнали по нишката след него. Вървели 
дълго, следвайки конеца, и накрая се озовали пред 
входа на една тъмна пещера. Страх, не страх, двете 
влезли вътре и в светлината на фенера в дъното 
на пещерата видели огромна змия. Чудовището 
пъшкало и охкало, а когато жените приближили, 
забелязали, че огромното навито туловище кърви 
от раната, в която била забита иглата на девойката. 
Значи наистина не бил човек!!! Уплашени, те се 
втурнали навън и повече не се обърнали назад. 
Така, благодарение на мъдростта на старите и 
послушанието на младите, семейството успяло да 
избегне ужасна съдба.



15

Болен от любов (101Б)

Имало едно време един богаташ, който имал 
три чудни дъщери. Един ден, когато обикалял 

имотите си, забелязал, че оризовите му ниви били 
пресъхнали. 

– Олеле, какво ще правя сега?! Ако няма рекол-
та... – завайкал се мъжът. – Ако някой дойде и про-
чисти вадите, така че водата отново да напои ори-
зището, бих му дал една от дъщерите си за невеста... 

Така си говорел бащата на глас и умърлушен се 
прибрал нея вечер у дома. На следващата сутрин пак 
отишъл да провери нивите и що да види – водата 
тече, оризовите стъбла сочно се веят на вятъра. 

– А, кой направи това? – извикал бащата. В след-
ващия миг пред него изпълзяла огромна змия:

– Аз ти помогнах, а сега е твой ред да изпълниш 
обещанието, което даде вчера – искам за награда 
една от трите ти дъщери!

Покрусен, бащата се прибрал у дома. Не знаел 
какво да стори, а дадената дума трябва да се спазва. 
В стаята влязла най-голямата му дъщеря:

– Татко, ще сервирам обяда вече, искаш ли?
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– Не ми се яде, дъще!
– Защо, татко, какво се е случило? – попитала 

дъщерята и бащата разказал какво тежи на душата 
му.

Дъщерята се ядосала и викнала:
– Как не те е срам да обещаваш такова нещо! 

Мисли му сега какво ще правиш, но мен не ме тър-
си! – тропнала с крак и напуснала стаята.

След малко дошла втората дъщеря:
– Татко, време е за обяд, хайде!
– Не ми се яде, дъще! – и на нея отговорил той, 

а после ѝ разказал какво се случило на нивата. Дъ-
щеря му се развикала:

– Как не те е срам да даваш такова обещание! 
Оправяй се сега както сам знаеш, но мен не ме търси!

Тъй рекла и напуснала стаята. Бащата потънал в 
още по-дълбоко униние. Накрая влязла най-малката 
му дъщеря, попитала го какво се е случило и накрая 
рекла:

– Стореното-сторено. Ще ида при змията!
– О, дъще, жива-здрава да си, каквото искаш ще 

ти дам за зестра!
Момичето се замислило и рекло:
– Друго не искам, ами намери ми рибарска 

мрежа, в нея да са завързани празни кратунки, а по 
тях да са забити пирони. Това е единственото, което 
искам.
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Бащата се съгласил и на следващия ден дъщерята 
тръгнала към езерото, където живеело чудовището-
годеник. Като стигнала на брега на езерото, хвърли-
ла рибарската мрежа и високо викнала:

– Който успее да потопи кратунките, негова жена 
ще стана!

Чудовището чуло това и веднага се впуснало 
да ги потапя. Ала колкото повече се борело с 
кратунките, толкова повече мрежата се увивала 
около тялото му, а пироните се впивали в плътта му. 
Езерото почервеняло от кръв. Накрая чудовището 
издъхнало омаломощено и изранено. Девойката се 
зарадвала, ала къде да ходи сега – да се върне у дома 
и да каже, че е умъртвила годеника си, не върви, за-
това поела по планинската пътека в търсене на щас-
тие. Вървяла, вървяла и настигнала една дрипава 
старица.

– Добър ден, бабо! – рекла девойката.
– Бог да те поживи, дъще! – отговорила старица-

та. – Ти успя да убиеш звяра, който години наред 
тормози семейството ми, нямахме какво да ядем, не 
смеехме да излезем от дома. Ще ти се отблагодаря, 
като ти дам едно наметало – с него ще се превърнеш 
в грозна старица, и така пътешествай, че е опасно 
по нашите планини такава красавица като теб сама 
да пътува.

Момичето благодарило на старицата, наметнала 
се с подаръка и се превърнала в грозна, отблъскваща 
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бабичка. Продължила пътя си и стигнала до едно 
голямо село. Там се наела на работа в къщата на най-
видния богаташ. Работела усърдно и прилежно, без 
да сваля през деня вълшебното наметало. Една вечер 
обаче, когато уморена си лягала, синът на богаташа, 
който не можел да заспи и обикалял къщата, зърнал 
истинския ѝ вид и онемял. Толкова красива му се 
сторила, че мигом се тръшнал болен от любов. Баща 
му довел от близо и далеч най-добрите доктори и 
знахари, ала никой не можел да го изцери. Дните 
минавали, младежът и хапка не слагал в устата си, 
тлеел и слабеел. Най-накрая се явил един прочут 
лечител и казал:

– Този младеж е болен от любов. Съберете всички 
жени в къщата и ги изправете пред него!

Речено-сторено. Чорбаджията събрал всички, 
ала синът му не изглеждал по-добре.

– Всички ли жени докарахте? – попитал лечите-
лят.

– А, има още една старица, ама нея защо да 
водим! – отговорил бащата.

– Доведете я и нея! – заръчал лечителят и след 
малко в стаята влязла грозната старица. Още щом 
я видял, болният младеж се усмихнал, оживил 
се и посегнал към храната. Всички наоколо се 
спогледали. Тогава девойката хвърлила вълшебното 
наметало и всички видели каква е хубавица. 
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Не след дълго вдигнали сватба за чудо и приказ 
и младото семейство живяло заслужено дълго и 
щастливо.  
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Каппа – годеник (101В)

Имало едно време един седемдесетгодишен баща, 
който имал три чудни дъщери. Един ден, като 

всеки друг, бащата отишъл на оризището да нагледа 
реколтата. Ала нивата била суха, суха и бащата се 
завайкал:

– Ох, стар съм вече, да имаше кой да ми помага с 
поливането на нивата, една от трите си дъщери бих 
му дал за невеста.

Още не бил довършил думите си и хоп – пред 
него се появил един воден дух каппа. 

– Ти какво каза току-що? – попитал водният дух.
Казах, че ако има кой да ми помага за поливането 

на оризището, бих му дал една от дъщерите си за 
невеста! – отвърнал старецът.

– Добре, аз ще ти помагам, обаче ти гледай да 
удържиш на обещанието си, иначе ще те изям! – тъй 
рекъл каппа и започнал да полива нивата.

Бащата се прибрал угрижен у дома. Извикал най-
голямата си дъщеря и я попитал дали ще се омъжи 
за каппа. Тя му се изсмяла в лицето. Повикал тогава 
втората си дъщеря, но и тя възроптала. Тогава 
старецът повикал най-малката.
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– Родила съм се на тоя свят благодарение на 
моите родители, така че не мога да не ги послушам! – 
отвърнала най-малката. – Ще се оженя за водния 
дух, но искам зестра за сватбата.

– Добре, дъще, каквото искаш ще ти купя – 
зарадвал се на думите ѝ бащата.

– Искам седем кухи кратунки и едно въже. 
Въжето ще увиеш хубаво около кратунките. Това 
искам за зестра.

Бащата се почудил, но изпълнил желанието 
на дъщеря си. Така, нарамила странната зестра, 
девойката се отправила към реката, където живеел 
водният дух. 

– Хей, каппа, излез да посрещнеш своята невес-
та! – викнало момичето и щом водният дух се подал, 
тя продължила: – Вземи първо моята зестра и я 
прибери под водата – тъй рекла девойката и хвърлила 
в реката кратунките с въжето. Водният дух напразно 
се опитвал да ги потопи под водата – колкото и да 
пробвал, те все изплували на повърхността. Като се 
нагледала на напразните му опити, девойката със 
смях му рекла:

– И тъй, искаш за съпруга човешка жена, а дори 
не можеш да прибереш зестрата ѝ, а? Що за съпруг 
ще бъдеш тогава?

Каппа засрамен се чудел какво да отговори, а 
девойката продължила:
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– Друг път да не съм те чула да искаш такова 
невъзможно нещо, обещаваш ли?

– Обещавам! – отвърнал водният дух.
– И освен това, за наказание, искам да ми 

обещаеш още, че ще продължиш да помагаш на 
татко в напояването на нивите, разбра ли?

Каппа, срам не срам, се съгласил и на това ус-
ловие. Девойката се прибрала у дома и семейството 
заживяло щастливо и доволно, а водният дух 
продължил да им слугува дълги, дълги години. 
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Невестата на чудовището они (102)

Живяла едно време една майка с трите си 
дъщери. Един ден, когато пръскал ситен 

дъжд навън, майката отишла на нивата да работи, 
но постепенно дъждът се засилил и когато станало 
време жената да се прибира, що да види – реката 
придошла и няма брод, а дъждът продължава да 
се лее като из ведро. И точно в този момент пред 
майката се появило огромно и страшно чудовище 
они:

– Какво правиш тук, жено, в този силен дъжд?
– Бях дошла да поработя на нивата, ама сега няма 

как да се прибера у дома, а дъщерите ми сигурно се 
тревожат... – отвърнала жената уплашено.

– Не бой се, ще ти помогна да преминеш реката, 
но в замяна искам да ми дадеш една от дъщерите си 
за невеста. Когато пак завали – ще дойда да си взема 
булката. Ако не спазиш обещаното, ще загубиш 
живота си.

Тъй рекъл они и превел жената на другия бряг. 
Съвсем подгизнала и нещастна, майката се прибрала 
у дома. Дъщерите веднага ѝ помогнали, дали ѝ сухи 
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дрехи, сипали ѝ чай, сложили ѝ да се нахрани. Ала 
лицето на майка им било все така тъжно.

– Какво се е случило, мамо? – попитала най-го-
лямата дъщеря.

– Лоша работа, дъще, лоша. Непростимо е от моя 
страна, но нямаше как да се прибера, реката беше 
придошла и помолих за помощ едно чудовище они. 
То ме преведе, ала в замяна поиска една от трите ви 
за съпруга. Ако не удържа на обещанието си, ще ме 
погуби! – рекла майката и се разплакала.

– Каквото си надробила, това ще сърбаш! – 
отвърнала троснато най-голямата.

– Точно така – додала и втората.
А най-малката казала:
– Мила мамо, ти си тази, която ми даде живот, 

как мога да не изпълня твоята воля?! С радост ще 
ида при они, щом така си му обещала. 

Минало, не минало време, пак завалял дъжд 
и ей го они пристига да си отведе невестата. Най-
малката се качила на гърба му и заминали. Но пътят 
им минавал през малката река, която от големия 
дъжд пак била придошла. Тръгнали двамата да 
прекосяват разбеснелите се води, девойката на гърба 
на чудовището, и ето ги почти стигнали другия 
бряг, ала не щеш ли, они стъпил в един водовъртеж, 
подхлъзнал се, девойката успяла да скочи на брега, 
ала чудовището било отнесено от бурните води към 
водопада и така се удавило. 
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Девойката, спасила се по чудо, отправила думи 
на благодарност към майка си, която очевидно я 
закриляла дори от разстояние. Минавал наблизо 
благородник и чул гласа на девойката. Като видял 
каква е хубавица, ѝ предложил да му стане съпруга. 
Девойката на драго сърце приела и те заживели 
богато и охолно в двореца му. Но времето минавало 
и на девойката ѝ се приискало да сподели радостта 
от щастливия си живот, затова помолила съпруга си 
да я пусне за няколко дни да навести родния дом.

Когато пристигнала при семейството си, всички 
много се зарадвали. Докато им разказвала надълго и 
нашироко какво се било случило и как сега живеела 
щастливо, завистливото сърце на най-голямата 
сестра замислило коварен план. Когато дошло време 
за раздяла, голямата сестра предложила да изпрати 
малката поне на половината път и така двете се 
отправили към двореца. Още малко оставало да го 
стигнат, когато седнали да отморят до един дълбок 
извор и съвсем неочаквано голямата сестра бутнала 
и удавила младата невеста. Преоблякла се в нейните 
дрехи и отишла вместо нея в двореца. Същата вечер, 
като подготвяла постелята за лягане, започнала да се 
тюхка, защото не намирала къде са възглавниците и 
юргана. Съпругът ѝ много се зачудил, но понеже в 
крайна сметка тя ги открила, нищо не казал и легнали 
да спят. На следващата сутрин отишъл да се освежи 
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на извора – същия извор, където предния ден била 
удавена невестата му. Без да знае това, той понечил 
да измие лицето си, ала в ръцете му все се въртяла 
една змиорка. Като се прибрал у дома, разказал това 
на жена си, а тя веднага се сетила, че сестра ѝ след 
смъртта си се е преобразила, затова бързо изтичала 
до извора, уловила змиорката и я сложила за обяд. 
Но съпругът, като погледнал в купата си, от която се 
подала главата на змиорката, рекъл:

– Ааа, не, това не е добре сварено!
Тогава изведнъж главата на змиорката се 

надигнала и продумала:
– А, значи можеш да отличиш кое месо е сготве-

но, кое – не, а не можеш да разпознаеш истинската 
си съпруга!

Младият мъж изслушал цялата история и 
горчиво се разплакал. По-голямата сестра, която 
вече се разкайвала за постъпката си, заявила, че 
по-добре да се превърне в някоя гадина, защото 
не можела да живее повече така, и наистина се 
превърнала в майски бръмбар.

И до днес на много места недобре сварено ястие 
се нарича аджиганаши – на името на нещастния 
овдовял съпруг.
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Умната невеста (103) 

Отдавна, много отдавна, живял един баща с трите 
си дъщери. Стар бил вече и работата на нивата 

много му тежала, а нея година се случила суша, та 
оризът хич не вървял. Един ден като отишъл на 
нивата и видял изсъхналата земя, бащата се завай-
кал:

– Ох, нямам сили вече! Да се намери някой да 
помогне – една от трите си дъщери ще му дам за 
съпруга!

Още не бил изрекъл тези думи, и ей-го зад гърба 
си чул:

– Ей, деденце, я повтори какво каза току-що?
Старецът се извърнал и що да види – зад него 

седяла една маймуна и му се усмихвала. Той 
отговорил:

– Казах, че ако се намери някой да ми помага на 
нивата, да полива, да събира реколтата, ще му дам 
една от трите си дъщери, тъй казах.

– Ама наистина ли? Да не лъжеш?
– Като обещая – значи така ще стане!
– Добре – отвърнала маймуната, – тогава утре 
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прати при мен новата ми невеста, а за нивите повече 
не мисли – ще се погрижа за всичко.

Прибрал се бащата у дома, сърцето му свито, не 
пожелал дори да вечеря, направо си легнал и цяла 
нощ се въртял и не можел да спи. На следващата 
сутрин отишъл на нивата и що да види – класовете 
се надигнали, водата блести между стръковете. 
Нямало как – маймуната си била свършила своята 
работа, сега оставало той да удържи на обещанието 
си. Прибрал се у дома и извикал най-голямата си 
дъщеря:

– Дъще, обещах на една маймуна да дам за жена 
една от трите ви.

– Как си могъл! Глупаво старче! – грубо се раз-
викала дъщеря му. – Дори не си и помисляй мен да 
изпратиш! 

Натъжил се още повече старецът, па извикал 
втората си дъщеря:

– Дъще, обещах на една маймуна да дам за жена 
една от трите ви.

– Старче загубено! – грубо се развикала и 
втората му дъщеря. – Дори не си и помисляй мен да 
изпратиш! 

Въздъхнал старецът и извикал последната си 
дъщеря:

– Дъще, обещах на една маймуна да дам за жена 
една от трите ви.
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– Като си обещал, тате, няма какво да се прави. 
Ще изпълня волята на своя родител! – рекла най-
малката и бързо се стегнала за път. 

Маймуната я чакала отвън на пътеката:
– Гледай ти, гледай ти, каква чудна мома за жена 

ще си взема! Ще вървим ли?
– Да вървим! – отвърнала девойката и тръгнала 

след маймуната. Вървели през гори и планини и 
най-сетне стигнали дома на годеника.

– Толкова сме далеч от дома – рекла девойка-
та, – кой знае татко как ме мисли! Мили съпруже, 
не мислиш ли, че ще е добре да му направя сладки, 
за сватбата ни, и да му ги занесем, да не тъжи? Я иди 
да ми донесеш всичко необходимо.

– Добре – отвърнал годеникът и отишъл да купи 
всичко необходимо за оризовите сладки – брашно, 
захар, боб. Момичето месило, месило, направи ло 
огромна тенджера със сладки, пълнени с бобена 
паста, натоварило ги на маймуната и тръгнало след 
нея. Вървели що вървели, ама пътеката през гората 
стръмна и влажна и маймуната се подхлъзнала, и 
като се затъркаляла надолу – в едно се объркали 
маймуна, тенджера и сладки. Момичето престорено 
се завайкало:

– Леле-леле! Колко се трудих за моя татко, а 
сега няма какво да му занеса за сватбата! Горката 
аз, какво да правя! – както се вайкала девойката, 
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изведнъж спряла, огледала се и посочила над реката 
една надвесила се цъфнала вишна.

– Съпруже мой! Виж колко красиво е цъфнало 
онова дърво над реката. Как мислиш – като нямаме 
вече сладки, дали да не занесем на татко една клонка? 
Ще се зарадва.

– Да, чудесна идея, ти стой тука, аз ще се покача 
и ще откъсна една клонка! – маймуната бързо се 
заизкачвала по дървото. – Тази добра ли е?

– Не, скъпи, тази не става, качи се по-нагоре, там 
са по-хубави! – рекла девойката отдолу.

– А тази добре ли е? – попитала маймуната, като 
се качила още по-нагоре.

– Не, скъпи, и тази не е достатъчно хубава, 
виж ей онази там на върха, на крайчеца, изглежда 
прекрасно!

Така рекла девойката, а маймуната, без да по-
дозира нищо, продължила да се катери, докато не 
стигнала най-далечния и тънък връх. Таман да 
откъсне клонката, и тя се счупила, а маймуната 
паднала в бързия поток на реката. Водовъртежът я 
подхванал и я удавил.

– Ох, спасих се! – рекла си девойката и забърза-
ла да се прибере у дома. Баща ѝ я посрещнал и 
вни мателно изслушал историята ѝ, после извикал 
сестрите ѝ и казал:

– Слушайте какво реших! Къщата, земите, ни-
вите и всичко ще завещая на дъщерята, която 
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последва бащината воля. А другите две не ща да ги 
гледам, да се махате веднага оттук!

Така рекъл бащата, големите дъщери с плач 
напуснали дома, а малката дъщеря живяла с баща 
си дълго и щастливо. Така е с послушните и добри 
деца. 
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Благодарната жаба (104А)

Имало едно време един баща, който живеел с 
трите си дъщери. Един ден, като бил в гората за 

дърва, на пътеката видял една огромна змия, която 
се готвела да изяде малка жаба. 

– Моля те, не изяждай жабката! – примолил се 
бащата. – Пусни я да си върви, а пък аз ще направя 
за теб каквото пожелаеш!

– Добре, така да бъде – отговорила змията и 
освободила жабата. – Тогава искам за съпруга една 
от трите ти дъщери.

– Да, да, разбира се – съгласил се бащата и се 
прибрал у дома. Минали няколко дни и бащата 
започнал да си мисли, че змията само се е пошегувала, 
но ето че една вечер на вратата се почукало и когато 
старецът отворил, пред него се изправил красив и 
строен млад мъж, който казал:

– Е, дойдох за обещаното, аз съм онази змия от 
гората, дай ми сега една от трите си дъщери за жена. 

Бащата се засуетил и замолил младежа да 
дойде друг път, че сега не били готови. Годеникът 
си тръгнал, а бащата се свлекъл на земята отчаян. 



33

Какво да прави сега? Изминали ден-два, а той все 
по-тъжен ставал. Накрая извикал най-голямата 
си дъщеря и всичко ѝ разказал. Тя го изслушала 
внимателно, а после твърдо казала, че невеста на 
змия няма да стане. Тогава бащата извикал втората 
си дъщеря, но и тя реагирала по същия начин. 
Бащата се разплакал горчиво и в стаята влязла най-
малката дъщеря:

– Защо плачеш, тате? От няколко дни те гледам – 
страдаш. Кажи, какво се е случило?

Бащата разказал всичко на дъщеря си, а тя 
отвърнала:

– Недей повече да тъжиш, аз ще стана змеева 
невеста.

Зарадвал се бащата:
– Наистина ли, дъще? Бог да те поживи! Каквото 

поискаш от мен – ще го изпълня!
– Добре, приготви ми за път една кратунка, 

1000 пирона и молитвеника.
Речено – сторено. Дошъл денят и годеникът 

се появил на вратата. Девойката послушно го 
последвала и те вървели дълго, дълго, докато 
навлезли дълбоко в планината. Най-накрая стиг-
нали една малка колиба, но като влезли вътре, 
девойката се учудила – дом като дом, и шкафове си 
имало, и легла, и огнище. Докато оглеждала дома, 
съпругът ѝ излязъл навън и тя веднага заключила 
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вратата отвътре, та да не може чудовището да влезе. 
Ослушала се девойката, а откъм кладенеца долетял 
звук – съпругът ѝ спирал водата, за да я умори от 
жажда. Невестата набила пироните в кратунката и 
я закачила да виси от тавана – съпругът ѝ да се увие 
и да умре, ако рече да влезе. 

– Искаш да ме убиеш, така ли? Сега ще изпиташ 
моето отмъщение! – провикнал се съпругът отвън и 
изведнъж колибата започнала да се смалява ли сма-
лява, девойката сграбчила молитвеника и започнала 
да чете молитви за спасение, а колибата все повече 
се смалявала и сякаш ей-сега ще се разпадне, 
когато изведнъж се чуло шумолене и къщата бавно 
започнала да си връща предишните размери. На 
вратата се почукало и когато девойката отворила, 
що да види – навън било пълно с жаби, навсякъде 
жаби. Една от тях излязла напред и казала:

– Аз съм жабата, която твоят баща веднъж спаси. 
Дълго мислих как да му се отблагодаря и ето днес, 
като минавах оттук, видях огромната змия как се 
е увила около къщата и стяга ли, стяга пръстените 
си, та извиках всички свои приятели и роднини и я 
убихме!

Момичето много се зарадвало, благодарило на 
спасителите си и се прибрало по живо по здраво у 
дома! 
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Благодарният рак (104Б)

Имало едно време един селянин. Годината се 
случила суха, та оризът не вървял и един ден, 

като гледал как една змия пълзи по спечената земя, 
селянинът рекъл на шега:

– Ей, змийке, как би било добре да можеше да ми 
помогнеш и да напоиш нивата, та да стане реколтата, 
как ще ми олекне, да знаеш. Да би го направила, бих 
ти дал дъщеря си за жена.

И както си говорел, докато се огледа – водата 
рукнала по нивите и класовете сочни. Много се 
зарадвал селянинът и се прибрал щастлив у дома. 
Вечерта на вратата почукал млад красив момък:

– Тук съм, за да получа обещаното от теб, ще ти 
ставам зет!

– Чакай, чакай малко – възпротивил се селяни-
нът, – аз само се шегувах!

– С такива неща човек не се шегува! Ще дойда 
утре пак за дъщеря ти!

Между другото преди време същият този се-
лянин бил спасил един голям рак и сега този рак се 
появил и му казал: 
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– Веднъж ти ми спаси живота, сега е мой ред да 
те избавя, довери ми се!

На следващата вечер зетят пак почукал на вра-
тата, понечи ли да влезе обаче, ракът – щрак, щрак. 
Пак понечи да влезе, ракът пак – щрак, щрак с щип-
ките. 

На сутринта що да видят – цялата огромна змия 
накълцана на парченца – от главата до опашката, 
а край нея много мъртви раци. Благодарният рак 
бил събрал и жертвал всички свои роднини и себе 
си дори, за да победят злосторника и да предпазят 
благодетеля и семейството му от голяма беда.
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Благодарният рак (2)

Живяла едно време една мила и красива 
девойка. Веднъж, когато вървяла през 

планината, видяла много малки рачета. От този 
ден нататък всеки ден девойката ходела при тях 
и ги хранела. Ден след ден те ставали по-големи и 
по-големи. Случило се така, че една огромна змия 
видяла момичето в гората и много го харесала, та 
на следващия ден отишла в дома му, преобразена на 
снажен момък:

– Искам да ми станеш жена! – рекъл хубавецът 
на девойката.

– Добре, не се тревожи, ще ти стана жена, а сега 
си върви! – отвърнала тя.

След като женихът си тръгнал, тя бързо изтичала 
в планината и извикала своите рачета:

– Приятели мои, дошла съм да се сбогувам, ще 
ставам змеева невеста.

Тъй им казала тя, а те само мълчали с наведени 
глави. Девойката си тръгнала, ама все в тяхната 
посока гледала, докато се прибере. У дома я зат-
ворили в един сандък и я закарали в планината да 
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чака годеника си. Смрачило се, настъпила нощта, 
девойката чакала ли чакала, по едно време ѝ се 
сторило, че чува странни звуци, но не посмяла да 
излезе. На сутринта, като се измъкнала от сандъка, 
видяла наоколо своите приятели раци мъртви до 
безжизненото тяло на огромната змия. Благодарните 
животни жертвали себе си, за да спасят тази, която 
ги хранела и обичала. Ето това се казва благодарност!
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Лек за болната невеста (105)

Имало едно време един селянин. Веднъж като се 
връщал от града, в планината видял огромна 

змия, която се канела да изяде малка жаба.
– Хей, какво правиш? Не бива така! – развикал 

се мъжът. – Пусни бедното животно!
Змията го погледнала и отворила още по-голяма 

паст, за да погълне жертвата си, пък изведнъж се 
спряла и заговорила:

– Добре, ама в замяна ти ще ми дадеш дъщеря си 
за жена! Обещаваш ли?

Селянинът се засуетил, ала нямало какво да 
стори и отвърнал:

– Добре, пусни жабата, на мен ми трябват седем 
дни да си стигна у дома и още седем, за да подготвя 
дъщеря си за сватбата. Тогава ела!

Змията се съгласила и пуснала жабата, която 
щастлива и благодарна се скрила в храстите. 
Селянинът се прибрал у дома и извикал дъщеря си:

– Дъще, така и така се случи, че на път за дома 
спасих живота на една жаба, но, уви, обещах да се 
омъжиш за огромната змия, която я беше хванала. 
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– О, тате! – разплакала се дъщерята. – Това е 
ужасно, толкова ме е страх!

– И мен ме е страх, дъще, ама няма как – обеща-
нието си е обещание, ще трябва да го спазим!

На седмия ден, откакто се бил върнал, на вратата 
се почукало. Бащата отворил вратата и що да види – 
мъж за чудо и приказ пред него:

– Аз съм змията-годеник, приемаш ли ме в дома 
си?

Бащата, смаян от великолепния вид на ново-
дошлия, го поканил вътре, настанил го, па го 
нагостил богато, пребогато. Извикал и дъщеря си 
да го види. И тя ахнала – по-хубав мъж никога не 
била виждала досега, и красив, и добре облечен, 
и с добри маниери, и възпитан. От пръв поглед се 
влюбила в него.

– Благодаря ти, тате, че така добре ме нагости! – 
казал накрая гостът. – А сега ни позволи с жена ми 
да се оттеглим в нашата стая, за да прекараме нощта 
като съпруг и съпруга.

Получили благоволението на родителя, двамата 
млади се оттеглили в своята стая. В полунощ 
девойката се събудила от ужасни болки в корема. 
Каквото и да правели всички в дома – не помагало. 
В страшна мъка и агония момичето се гърчело и 
плачело. На сутринта покрай дома на селянина 
минал един монах и като чул стоновете на девойката, 
рекъл на бащата:
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– Лек за нея тук няма да намерите. Ще идете през 
девет планини в десета, там ще видите огромен бор, 
на върха на бора – гнездо на ястреб. Като вземете 
едно от неговите яйца и девойката го изпие – мигом 
ще оздравее.

Бащата свикал всички съседи, разказал им какво 
се било случило и ги помолил да отидат всички 
заедно да донесат това яйце, та да спасят дъщерята. 
Отишли те през девет планини в десета, намерили 
огромния бор и видели гнездото на върха – ама как 
да се качат? Борът висок, надвесен над една скала, 
а долу – дълбока пропаст, дъното ѝ се не вижда. 
Селяните се засуетили – кой ще има смелост да се 
качи на върха да вземе яйце:

– Съпругът на болната трябва да се качи, за да 
спаси живота ѝ, той трябва да пробва! – говорили 
помежду си те и наистина годеникът пристъпил 
напред и започнал да се катери по дървото. Ала 
трудна работа било това за човек и ето той пос-
тепенно се увивал около ствола на дървото, и се 
превърнал в змия.

– Гледайте, гледайте, този годеник е змия! – раз-
викали се отдолу селяните. А змията продължавала 
да пълзи нагоре, все нагоре. И най-накрая почти 
достигнала гнездото, когато над главата ѝ се извисил 
ястребът, който пазел гнездото си, и като съзрял 
змията, спуснал се рязко и я изкълвал. Тялото ѝ се 
свлекло безжизнено в корените на дървото. 
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Изневиделица се появил същият монах и благо 
заговорил на бащата:

– Аз съм онази жаба, която ти спаси от змията 
преди време. Дойдох да ти помогна, за да ти се 
отблагодаря. Така както жабите са храна за змиите, 
така змиите са храна за ястребите. Прибери се сега 
у дома – дъщеря ти е вече излекувана!

Така рекъл монахът, в миг се превърнал отново в 
жаба и изчезнал от погледа на изумените съседи. А 
бащата се прибрал у дома и наистина дъщеря му го 
чакала жива и здрава!
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Омъжена за двама (106)

Имало едно време една майка с невръстната си 
дъщеричка. Винаги когато ходели до тоалетна, 

тяхното куче тичало след тях, а като свършели 
работата си, то изблизвало всичко наоколо, та да е 
чисто. И така всеки ден, а майката все повтаряла на 
кучето:

– Ближи, ближи, да е чисто, а когато порасне 
дъщеря ми, ще ти я дам за невеста.

Минали години, момичето пораснало и се 
омъжило за един ловец, родили им се седем деца. 
Съпругът често ходел на лов и отсъствал по цели 
дни. А когато не бил наоколо, кучето идвало и но-
село на младата съпруга я някое прасе, я риба, я 
друга храна. Жената готвела и давала от тяхното 
ядене на добрия си приятел от детинство. Съседите 
обаче казали на мъжа ѝ:

– Да знаеш, при жена ти всеки ден идва едно 
куче, краде от нашите дворове и у вас го носи.

Мъжът решил да провери истина ли е това и 
един ден, като казал, че отива на лов, излязъл и се 
скрил наблизо. Истина било това, което казвали 
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селяните – жена му имала втори съпруг и това било 
кучето. Решил да го убие, ала колкото и да го гонел 
и преследвал него ден, така и не успял да го хване. 
Когато се прибрал и легнал да спи, нищо не казал на 
жена си, но тя усетила, че била вече разкрита, затова 
изчакала той да заспи, взела бръснарския нож и 
прерязала гърлото на съпруга си.

Така, човек винаги трябва да използва думите с 
добро и да е много внимателен на кого какво говори.
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Чудовището паяк (107)

Имало едно време в подножието на една планина 
малко село. Хората, които живеели там, все се 

чудели какво ли има на върха на високата планина 
и един ден решили да идат да проверят. Подготвили 
храна за из път и тръгнали. Вървели, вървели, ден, 
втори, все не стигали върха. На третия ден, както 
си вървели, изведнъж чули чудовищен глас, идещ 
от дълбините на планината, и докато се усетят, пред 
тях се появили пет-шест черни чудовища, които ги 
подгонили. Мъжете побегнали уплашено, но един 
от тях, без да иска, се спънал и паднал. Едно от 
чудовищата го настигнало и сграбчило за рамото. 
Мъжът успял да се отскубне и догонил съселяните 
си. Като се прибрали в селото, след няколко дни на 
рамото на онзи, който се бил спънал, започнали да 
изникват големи черни косми. Явно било, че това е 
работа на планинските демони. Минало, не минало 
време, от съседното село дошла нова булка в дома на 
един от селяните. Заедно с другите жени и тя ходела 
в планината да събира билки, треви и плодове, 
но постепенно разучила пътеките и започнала да 
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ходи сама. Не след дълго забременяла и родила три 
странни яйца. Селяните се уплашили и веднага вик-
нали роднините ѝ. Като се събрали всички, счупили 
яйцата и от тях изпълзели стотици хиляди малки 
паячета.

– Що за чудо е това, обясни! – казали хората на 
момичето.

Тогава то разказало следното:
– От известно време, като ходя в планината за 

билки, при мен идва един много красив мъж и ми 
помага да бера. Където и да ида, той все се появява.

– А, ясно е, това е демонът-паяк! – викнали 
селяните. 

Като се възстановила от раждането, младата 
жена отново се върнала към ежедневните си за-
дължения. Но от ден на ден линеела и боледувала. 
Като я попитали какво ѝ има, тя отвърнала:

– Където и да погледна – все паяжини виждам! 
И у дома да съм, и в планината – пред очите ми все 
гъсти паяжини!

Постепенно състоянието на младата жена се 
влошило съвсем, тя вече не можела да работи и 
накрая умряла.
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Богът на коприната (108А)

Имало едно време един прочут самурай. Той 
си имал кон за чудо и приказ – друг такъв 

нямало по целия свят. В дома на самурая живеела 
и прекрасна девойка – с черни като абанос коси, 
с румени бузи и красива осанка. Девойката често 
ходела в конюшнята да се любува на дорестия кон, 
хранела го и му сплитала гривата. И така неусетно 
конят се влюбил в нея. И като се влюбил, толкова 
много я желаел, че се поболял от любов – престанал 
да се храни, линеел и слабеел. Конярят разбрал 
каква е работата и казал един ден на девойката:

– Моля те, спаси ме – конят ще умре и господарят 
ще ме накаже жестоко, моля те, грижи се за този 
кон, та дано оздравее!

Момичето се съгласило и наистина – когато 
тя му слагала сеното, конят се хранел и се пълнел 
с енергия. Самураят първоначално не забелязвал 
това, но накрая и той разбрал каква е работата, 
затова извикал девойката и строго рекъл:

– Къде се е чуло и видяло човек и добитък да са 
обвързани с любов, това е недопустимо. От днес 
вече не ще бъдеш част от този благочестив дом.
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Така казал самураят и наредил да погребат 
девойката жива. Слугите подготвили всичко, 
заровили я в земята и плачели върху гроба – такава 
красавица да погубят! Ала земята наоколо започнала 
да сияе с чудна светлина и хората разбрали, че 
девойката е специална, че има чудо в нея, та я от-
ровили обратно. Самураят тогава забранил на 
момичето не само да храни коня, но дори да се 
доближава до него. Междувременно конят съвсем 
заболял, залинял и накрая умрял.

Понеже бил прочут кон на прочут самурай, го 
заровили във фамилното гробище, и девойката 
измолила позволение да отиде поне на гроба му. 
Като отишла на гробището обаче, се случило чудо – 
кожата на коня изведнъж се надигнала изпод земя-
та, обгърнала девойката и двамата полетели към 
небето. Казват, че богът на небето бил трогнат от 
любовта им, затова им разрешил да се върнат на 
земята под формата на копринени буби. И наистина, 
над имението на самурая завалели стотици ко при-
нени буби. Хората ги прибрали, грижели се за тях, 
давали им листа от черница, а в замяна получавали 
прекрасни копринени нишки. Така, казват, било 
започнало производството на коприна.
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Първата коприна (108Б)

Имало едно време една чудна девойка. Тя живеела 
с баща си и мащехата си в голямо и богато 

имение. Всичко добре, ала мащехата не обичала 
заварената си дъщеря и замислила да я погуби. 
Един ден, когато бащата отпътувал по работа към 
града, мащехата извикала един слуга и му наредила 
да заведе момичето в планината Орлова пустош и да 
остави девойката там. Слугата завел завареницата и 
си тръгнал. Момичето уплашено зачакало съдбата 
си. Минало, не минало време, ето долетял огромен 
орел и се спуснал да изкълве девойката. Но като 
видял каква е чудна хубавица, дожаляло му и казал:

– Качи се на гърба ми, ще те отведа у дома! – 
девойката се качила, той разперил криле и след 
няколко часа я върнал в родния ѝ дом.

Мащехата много се ядосала и когато бащата 
пак заминал на дълъг път, извикала слугата и му 
заповядала да заведе момичето в Пущинака на 
глиганите. Слугата и този път изпълнил повелята 
на злата си господарка. Момичето останало само в 
тъмната гора и не след дълго към него се спуснал 
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огромен глиган, но току да я погълне, спрял се, 
загледал се, па му дожаляло такава красавица да 
погуби. Казал ѝ:

– Качи се на гърба ми и здраво се дръж, след 
няколко часа ще си у дома!

Така казал глигана, девойката се качила и след 
няколко часа били вече пред портата на имението. 

Мащехата позеленяла от яд, ама нямало какво 
да стори. Минали няколко седмици и бащата пак 
заминал на дълъг път. Тогава мащехата заповядала 
да заковат девойката в един ковчег и жива да я 
погребат в двора на имението. Така и направили. 
Вечерта бащата, като се прибрал и седнал на 
верандата да се полюбува на изгрялата луна, що 
да види – в градината изпод земята нещо блести и 
сияе. Извикал слугите и им наредил да разкопаят 
мястото. Изкопали голяма дупка, извадили големия 
сандък и като го отворили – вътре господарската 
щерка ни жива, ни умряла. Нахранили я, дали ѝ во да 
да пие и когато си върнала силите, бащата попитал 
какво се било случило. Но девойката, като не искала 
да злепостави мащехата, отвърнала:

– Не знам, татко, какво се случи. Помня само, че 
бях затворена в ковчега и се молех – молитва след 
молитва – за спасение.

Зачудил се бащата, ала какво да прави – и по-
странни неща се случвали по белия свят, та това 
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ли? След седмица пак заминал по работа надалеч. 
Този път мащехата решила да се справи веднъж 
завинаги със заварената дъщеря. Наредила да от-
секат огромно дърво, да направят от него лодка, 
а на дъното на лодката да сложат девойката и да я 
заковат отгоре с капак, после да пуснат лодката в 
морето, та течението да я отнесе. Както поръчала, 
така и станало. Отсекли дървото, направили лодка, 
сложили на дъното девойката и я заковали отгоре, 
после пуснали лодката в морето и течението я от-
несло. Колко дни и нощи се носела по вълните – ни-
кой не знае.

В една далечна провинция живял един рибар с 
жена си. Един ден, като бил за риба, цял ден нищо 
не хванал в мрежата. До късно останал в морето 
рибарят с надежда да улови поне нещо за вечеря. 
Най-накрая в далечината видял една лодка, която 
се носела неуправляема по вълните, докато накрая 
не била изтласкана на брега. Рибарят се върнал с 
лодката и отишъл да види що за чудо е това. Разковал 
дъските на дъното и какво да види – девойка за чудо 
и приказ, ама ни жива, ни умряла. Взел я рибарят у 
дома, жена му се погрижила за момичето, нахранила 
го, нагостила го и то постепенно оздравяло.

– Дъще, какво ти се е случило? – попитали 
двамата старци, а девойката, понеже не искала да 
говори лошо за мащехата си, отвърнала:
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– Добри хора, не знам, не помня... Докато бях 
вътре и се носех по вълните само се молех за спасе-
ние, молитва след молитва. И ето че спасението 
дойде!

Рибарят и жена му си нямали деца, затова по-
молили девойката да остане при тях. И тя се за-
рад вала, и те били щастливи. Минали дни и ме-
сеци, а може би и години – живеели си тримата 
щастливо, ала един ден девойката неочаквано 
умряла. Натъжили се старците, страдали много и 
не искали да я погребват още, та я сложили в един 
казан, захлупили го с капак и всеки ден отивали да я 
видят, да поплачат над нея и да се помолят. Ден след 
ден така. Един ден дигнали капака и що да видят – 
тялото на девойката било изчезнало, а на негово 
място имало стотици малки червейчета. Старците 
се спогледали и решили да се грижат за тях. Да, ама 
с какво да ги нахранят?

– Иди, виж лодката, с която доплува щерката – 
в нея сигурно е останало нещо от това, с което се 
е хранела, докато се е носела по вълните – рекла 
бабата на дядото и той отишъл на брега, където 
още стояла лодката. Нищо не намерил, но разбрал, 
че лодката е направена от черничево дърво, и така 
казал на бабата.

– Добре, – рекла тя, – тогава да идем да съберем 
черничеви листа и да дадем тях на червейчетата.
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Старците отишли в гората, набрали черничеви 
листа и като се върнали у дома, сложили на чер-
вейчетата да се хранят. И наистина червейчетата 
започнали да ядат и от ден на ден ставали все 
по-големи и по-красиви. Минало седмица, а чер-
вейчетата все се хранели и едреели. Една сутрин 
обаче спрели да мърдат, цял ден никой не помръд-
вал, никой нищо не ядял. Разтревожили се стар-
ците, ала що да сторят? Легнали си тъжни, а през 
нощта им се присънила девойката и им рекла:

– Бабо, дядо, не се тревожете, нищо им няма на 
червейчетата. Моята мащеха искаше да ме убие. И 
червейчетата сега – като мене – не се хранят, защото 
и аз, когато бях в Орлова пустош, нищо не ядох цяло 
денонощие.

На следващата сутрин червейчетата се раз-
движили и започнали да се хранят. Минала още 
една седмица и една сутрин пак – ни се движат, ни 
ядат. Отново се притеснили старците, но през нощ-
та девойката им се явила на сън и ги успокоила:

– Бабо, дядо, не се тревожете, нищо им няма на 
червейчетата. Те сега един ден не се хранят, защото 
и аз като бях в Пущинака на глиганите, нищо не 
ядох цяло денонощие.

На следващата сутрин червейчетата се раз-
движили и започнали да се хранят. Минала още 
една седмица и една сутрин пак – ни се движат, ни 
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ядат. Отново се притеснили старците, но през нощта 
девойката им се явила на сън и ги успокоила:

– Бабо, дядо, не се тревожете, нищо им няма на 
червейчетата. Те сега един ден не се хранят, защото 
и аз като бях заровена жива под земята, нищо не 
ядох цяло денонощие.

На следващата сутрин червейчетата се раз-
движили и започнали да се хранят. Минала още 
една седмица и една сутрин пак – ни се движат, ни 
ядат. Отново се притеснили старците, но през нощта 
девойката им се явила на сън и ги успокоила:

– Бабо, дядо, не се тревожете, нищо им няма на 
червейчетата. Те сега един ден не се хранят, защото и 
аз като бях на дъното на лодката, нищо не ядох през 
цялото време. Сега, като пораснат, оставете няколко, 
та да ви донесат ново поколение, а другите изсушете 
добре и от бубите им ще можете да получите нишка 
бяла, фина и здрава, нарича се коприна, и от нея 
могат да се правят дрехи, роби и много други неща.

Бабата и дядото последвали съветите ѝ и така, 
казват, било започнало производството на коприна.
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Планинското божество и добрата девойка (109)

Имало едно време една майка, която живеела 
с дъщеря си Яйой. Дъщерята работела като 

слугиня в дома на голям богаташ от съседното село. 
Цял ден се трудела, а вечерята изяждала наполовина 
и занасяла остатъка на възрастната си майка. От 
три години прислужвала в този дом и след три 
дни свършвал договорът ѝ за работа. Нея вечер, 
като заделила половината вечеря и тръгнала да се 
прибира, завалял пороен дъжд. Пътеката минавала 
през планината и за да се подслони, девойката се 
скрила под огромната корона на величествено 
дърво. Изведнъж дървото проговорило:

– Ти си добра дъщеря! След три дни по заповед 
на принца ще ме отсекат. След три месеца от мен ще 
направят чуден кораб, но като тръгнат да ме спускат 
на вода и десет, и сто, и хиляда души не ще могат 
да ме поместят. Тогава принцът ще издаде заповед – 
който успее да пусне кораба на вода, ще получи за 
награда каквото си поиска. Ти тогава иди до кораба 
и извикай – Яйой дойде! И корабът ще се спусне на 
вода, а ти ще получиш за награда каквото пожелаеш.
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Тъй рекло дървото и с последната му дума на 
земята капнала и последната капка дъжд – слънцето 
изгряло и момичето се прибрало по живо, по здраво 
у дома. След три дни работа в имението на богаташа 
договорът ѝ свършил и тя си тръгнала към дома. По 
обратния път пак минала през планината и що да 
види – цяла дузина мъже сечели огромното дърво, 
под което се била подслонила в големия дъжд. „Това 
е милостта на боговете!“, помислило си момичето и 
се прибрало у дома. След три месеца станал готов 
и корабът. Ала колкото и мъже да се пробвали да 
го спуснат на вода – корабът не помръдвал. Тогава 
принцът издал заповед, че който успее да пусне 
кораба на вода, ще получи награда. Девойката 
отишла, застанала до кораба и се провикнала:

– Яйой дойде! – и корабът бавно и полека се 
спуснал във водата. Извикал я принцът при себе си 
и я попитал какво иска за награда, а тя отвърнала:

– За себе си нищо не искам, но у дома имам 
възрастна майка – нито мога да я нахраня както 
трябва, нито мога да я облека, че да не ѝ е студено 
през зимата. Ако може нещо да се направи по този 
въпрос, ще съм много благодарна!

Принцът наредил да я отрупат с пожеланото, та 
да не изпада в нужда, докато е жива.

Така майката и дъщерята живели доволно и 
охолно дълго, дълго време.
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СВРЪХЕСТЕСТВЕНА СЪПРУГА

Съпругата змия (110)

Отдавна, много отдавна живял бедняк. Когато 
един ден отивал в съседното село по работа, по 

пътя срещнал красива жена.
– Къде отиваш? – попитала го тя.
– Отивам по работа в съседното село, а ти? – по-

питал на свой ред беднякът.
– Аз се бях запътила към твоя дом. Понеже те 

гледам с какво добро сърце си, а толкова самотен, та 
реших да ти стана жена!

Мъжът се учудил и възпротивил:
– Как такава красавица ще се похабява за бедняк 

като мен. Не ти прилича да си моя жена!
– Не, твърдо съм решила, вземи ме за своя 

съпру га! – настоявала жената и накрая мъжът се 
съгласил. Така заживели като семейство. Минало, 
не минало време и жената забременяла. Един ден 
казала на съпруга си:

– Наближава денят на раждането, имам само 
една молба към теб – моля те, докато раждам, не ме 
гледай!
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Мъжът се зачудил, но обещал да не гледа. Ми-
нали още няколко дни и той рекъл:

– Ще ида в съседното село по работа, ти ме 
чакай, ще се прибера чак вечерта! – така казал той и 
излязъл, но не тръгнал към селото, а се скрил наб-
лизо, защото искал все пак да провери какво ще се 
случи. 

От известно време насам нощем мъжът се 
събуждал до жена си и усещал дъха ѝ – дъх на месо. 
Странно е, мислел си съпругът, и затова решил да 
провери каква е работата. Още щом излязъл, съ-
пругата му се успокоила, превърнала се на огромна 
змия и родила чудно момченце. Ала усетила, че мъ-
жът ѝ наднича през дупка в стената, извикала го и 
му рекла:

– Аз съм голямата змия от планинското езеро. 
Дълго те гледах как страдаш в самота и бедност и 
реших да се превърна на човек и да заживея с теб, 
за да възнаградя доброто ти сърце. Но сега, като 
знаеш истината за мен, аз не мога повече да остана 
тук. Синът ни е още бебе, знам колко трудно ще ти 
е да го отгледаш сам, затова ще оставя едното си 
око – давай на детето да суче от него и няма да имаш 
грижи за изхранването му.

Така казала тя, извадила си едното око, дала 
го на съпруга си и се скрила в гората. Мъжът и 
детето заживели сами. Бащата давал на малкия 
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да суче от окото и детето растяло здраво и весело. 
Минало известно време и един ден, като се връщал 
от съседното село, край езерото мъжът видял ято 
патици. Чудна вечеря ще стане, помислил си той и 
понеже нямал нищо друго под ръка, извадил окото 
на змията и го хвърлил по патиците, с надеждата да 
улучи. Да, но не улучил. А окото паднало в езерото 
и потънало.

– Ай, стана тя каквато стана! – закахърил се 
бащата. – Какво ще правя сега, как ще изхранвам 
сина си?

И както си говорел на глас, изведнъж от езерото 
изплувала огромната змия и му казала:

– Как можа да хвърлиш така безотговорно 
око то, с което храниш сина ни? Сега ще ти дам и 
другото си око, защото детето трябва да яде, но ти 
го пази много внимателно, оставяй го на полицата в 
кухнята, та да не се изгуби! – рекла змията и подала 
второто си око.

Бащата се прибрал у дома, сложил окото на 
полицата и заживели пак със сина си без при-
теснения. Минало не минало време, никой не 
разбрал как, но домът на този селянин постепенно 
забогатял и мъжът се превърнал в най-големия 
богаташ в околията. Съседите му много се чудели:

– Ей, как този бедняк стана толкова богат из-
веднъж, нещо съмнително има в цялата работа! Ще 
трябва да проверим!
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Наговорили се селяните и се запътили към дома 
на мъжа. Насила влезли вътре и като се огледали, 
видели на полицата в кухнята чудно красиво топ-
че. – Ето това трябва да е тайната! – рекли си те и 
откраднали окото на змията.

Бащата се чудел какво да стори и пак отишъл на 
брега на езерото, извикал съпругата си и ѝ разказал 
какво се било случило. Тя се разлютила, разфучала, 
надигнала водите на езерото и ги изляла разгневена 
върху селото, като го изравнила със земята. Така, 
казват, било изчезнало село Урабара.
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Съпругата жаба (111)

Имало едно време един селянин, който имал син. 
Този син, като отишъл веднъж в планината, на 

пътеката видял огромна змия, която се канела да 
изяде малка жабка. 

– Змийке, змийке, пусни тази жаба, не я яж, 
моля те! – тъй помолил момъкът и змията пуснала 
жабата, която бързо се скрила в храстите.

Вечерта в дома на това семейство дошла чудна 
девойка:

– Разрешете ми да пренощувам при вас тази 
нощ! – помолила тя.

Разрешили ѝ. Останала тя ден, два, три, а 
накрая станала невеста на младия мъж. Заживели 
щастливо, но един ден младата съпруга помолила 
мъжа си да я пусне да си иде у дома, че отдавна не 
била посещавала родителите си. Мъжът я пуснал, 
но решил за всеки случай да провери къде отива, 
защото жена му никога нищо не говорела за 
семейството си. Проследил я до езерото и я видял 
как се потопя в него. Веднага след това много жаби 
се разкрякали, та той взел един камък и го хвърлил 
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във водата. На следващия ден, като се прибра-
ла съпругата му, той я попитал как е минало, а тя 
му отговорила, че я посрещнали много добре, но 
точно когато свещеникът запял за здраве, някой го 
замерил с камък, та не успял да завърши службата. 

Дошло време селяните да обработват нивата и 
бащата помолил сина си за помощ. Изорали нивата, 
засадили я, дошло време за реколта – всички ниви 
наоколо с натежали класове, само тяхната – нищо. 
Натъжили се всички в семейството, тогава младата 
съпруга помолила да иде за малко на разходка. Къде 
била и какво правила, никой не знае, но на следва-
щия ден нивата на това семейство дала реколта – 
и то толкова богата реколта, каквато никой никога 
не бил виждал. Такава била благодарността на 
спасената жаба!
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Съпругата мида (112)

Имало едно време един много беден младеж, 
ама толкова беден, че живеел под една мрежа, 

опъната върху кол – друго на света си нямал. Една 
вечер край него се спряла една чудно хубава девойка 
с вързопче на рамо.

– Господарю, у дома ли си? – попитала благо тя.
– У дома съм, защо?
– Защото идвам да ти стана съпруга! – отвърнало 

момичето.
– Такава красавица като теб да се омъжи за мен...
Младежът не успял да довърши даже, защото 

момичето стоварило вързопа, от него извадило 
тенджера и се разшетало. Скоро приготвило чудно 
вкусна супа.

И така ден след ден, докато накрая наистина не 
заживели като съпруг и съпруга. Само че хорската 
завист е голяма и не след дълго в околността плъзнал 
слух, че младата съпруга пишка в супата. Мъжът не 
вярвал на тези приказки, но решил за всеки случай 
да се увери, затова казал на жена си, че отива до 
селото, а всъщност се скрил наблизо и зачакал. Не 
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след дълго невестата сложила тенджерата върху 
огъня и наистина, пиииииишшшш..., се изпишкала 
в супата. Мъжът изскочил от скривалището си и се 
развикал:

– Как не те е срам! Какво си мислиш, че правиш!
Девойката свела поглед и смирено отвърнала:
– Преди време ти ме спаси от опасност и аз 

реших да ти се отблагодаря като дойда при теб и 
всеки ден ти приготвям вкусна супа. Но сега вече не 
съм желана, както виждам... – с тези думи момичето 
се превърнало в мида и се търколило към морето. 

Казват, че след като си отишла, домът на мъжа 
окончателно западнал.
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Невестата риба (113А)

Имало едно време беден рибар. Един ден, като 
се прибирал у дома, на брега на морето видял 

гнездо с новоизлюпени костенурчета. Те се бутали 
и лутали, в търсене на път към морето. Рибарят 
ги съжалил, взел ги и ги пуснал във водата, близо 
до майка им. После си тръгнал, но не бил минал и 
няколко крачки, като чул зад гърба си:

– Поспри, добри човече! 
Рибарят се обърнал и видял майката костенурка, 

която продължила:
– Искам да ти се отблагодаря за добрината, дето 

спаси децата ми – кой знае колко много от тях щя-
ха да се изгубят по пътя и чайките да ги изядат. 
Искам да се качиш на гърба ми и аз ще те заведа в 
подводното царство.

– А, не! – уплашил се мъжът. – Не ща да ходя под 
водата!

– Не се плаши – успокоила го костенурката, – 
в миг ще стигнем при Бога на морето и ще бъдеш 
възнаграден за добрината си.



66

Рибарят най-сетне се съгласил, качил се на гърба 
на костенурката и наистина след миг вече били в 
подводното царство. Преди да го пусне да слезе от 
гърба ѝ, костенурката казала на рибаря:

– Богът на морето сега ще те нагости, а после 
ще попита какво искаш за добрината си. Ти му от-
говори, че искаш единствената му щерка за жена.

Както казала костенурката – така и станало. 
Нагостили рибаря богато, пребогато, а после под-
водният цар го питал какво иска за награда.

Искам само твоята единствена щерка за жена! – 
казал рибарят. Царят извикал чудната си дъщеря, 
дал ѝ една малка кутия и ги изпратил обратно на 
техния остров.

Заживели рибарят и неговата съпруга щастливо 
и доволно, имали си всичко и съвсем скоро домът 
им станал най-богатият в околността. Родили им 
се три деца. Всичко добре, ама жената всеки ден се 
къпела и все казвала на мъжа си:

– Докато се къпя, моля те, не влизай при мен и 
не ме гледай!

Така заръчвала жената, но мъжко сърце търпи 
ли? Един ден, като влязла тя да се къпе, мъжът 
пробил малка дупчица в стената и надникнал в 
стаята. Що да види – жена му се превръща в лъскава 
риба и влиза във ваната.

Вечерта съпругата сложила богата, пребогата 
вечеря.



67

– Защо такъв разкош тази вечер? – попитал ри-
барят.

– Защото трябва да поговорим! – отвърнала съп-
ругата. 

Довършили си вечерята, тя вдигнала масата, пък 
подхванала:

– Имах една-единствена молба към теб – да не 
ме гледаш, докато се къпя. Не се стърпя сърцето 
ти, и ето че аз сега трябва да те напусна. Ще взема 
със себе си най-малкото дете, а ти ще останеш с 
двете по-големи. Няма да ви е лесно, но докато тази 
малка кутия е с вас, в нужда няма да изпадате! – 
рекла жената и подала малката кутийка, подарък от 
баща ѝ. – Само че запомни – за нищо на света не я 
отваряй! И ако все пак решиш да я отвориш – стъпи 
с два крака в морето и тогава надигни капака!

Тъй рекла съпругата, хванала за ръка най-мал-
кото дете и напуснала дома завинаги. Мъжът ед ва 
сега осъзнал какво е загубил – жена му била не-
надмината хубавица, а сега отново бил останал сам. 
Страдал той, страдал и така потънал в мъката си, 
че съвсем забравил за всичко и за всички. Взел, та 
отворил малката кутийка. От нея се надигнал бял 
дим и изчезнал в небето. В този същия миг домът на 
рибаря се превърнал в старата порутена и мизерна 
колиба.

На следващия ден двете му деца отишли на бре-
га на морето да търсят храна, защото били много 
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гладни, а у дома нямало нищо. Изведнъж в краката 
им доплувало чудно блестящо съкровище. Децата 
много се зарадвали и изтичали да го покажат на баща 
си. Но когато той взел от ръцете им съкровището, то 
мигом изчезнало в дълбините на морето. Това бил 
подарък от морския цар за неговите внуци и никой 
друг нямал правото да го докосва. 

След време, казват, мъжът се оженил повторно, 
а децата от първия му брак някъде се запилели и 
никой не разбрал какво станало после с тях.
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Съпругата шаран (113Б)

Имало едно време един мъж, на когото съпругата 
рано се споминала. Така живеел той в бедност 

и самота, докато една вечер на вратата не почукала 
чудно красива жена.

– Загубих се в тъмното, ще ме подслоните ли 
тази вечер? – попитала девойката.

– Да те подслоня, ама нямам с какво да те нагос-
тя – толкова съм беден! – отвърнал мъжът.

– Нищо, не се тревожи, аз сега ще сготвя вкусна 
каша. 

И красавицата останала при бедняка. Всеки ден 
му готвела вкусна каша и станали съпруг и съпруга. 
Мъжът бил много щастлив, но нещо го тормозела 
мисълта, че жена му прави такава вкусна каша, та 
един ден ѝ казал, че отива по работа в града, а сам се 
скрил наблизо. Съпругата му извадила зеленчуците, 
нарязала ги, пуснала ги в тенджерата, после се 
изпишкала в нея и я сложила на огъня да заври.

Вечерта сервирала кашата на мъжа си, а той 
мълчи и не вкусва. Накрая казал:

– Не можеш да останеш повече тук, няма да ям 
твоята каша, върви си!
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– Добре – отвърнала покорно жена му и си тръг-
нала.

Като стигнала до моста над реката, превърнала 
се в шаран и заплувала във водата.
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Принцесата на морето (114)

Имало едно време седемчленно семейство. Така се 
случило, че петима загинали и живи останали 

само майката и най-малкият ѝ син. В онези времена 
който не бил богаташ – трудно се прехранвал, та 
майката и синът ѝ едвам намирали какво да ядат. 
Младежът решил да бере цветя и да ги продава, ала 
не всеки ден търговията вървяла. В дните, в които 
не успявал да продаде всичко, на връщане към дома 
се спирал на морския бряг и хвърлял цветята във 
водата – за подарък на морския цар. Един ден, като 
ги хвърлил отново, на брега изпълзяла костенурка и 
му казала да се качи на гърба ѝ, защото морският цар 
иска да го възнагради. Седнал младежът на гърба на 
костенурката и стигнали морското дъно. Преди да 
се изправят пред морския цар, костенурката казала 
на младежа:

– Сега ще те нагостят богато, а после ще те 
попитат какво искаш за награда. Ти отговори, че 
искаш за съпруга принцесата на морето!



72

Както казала костенурката, така и станало – 
три дни ял, пил и се веселил младежът, а накрая 
морският цар го попитал каква награда иска.

– Искам за съпруга твоята дъщеря! – отвърнал 
той и я получил.

Когато младата двойка се върнала на брега, раз-
брали, че трите дни под водата са били три години 
на земята, и майката на момчето, като нямала какво 
да яде, била починала. Младежът се натъжил, но 
съпругата му извадила една вълшебна пръчица, 
напръскала тялото на мъртвата старица с вода, а 
после я потупала с пръчицата. Веднъж – и майката 
започнала да диша, втори път – и се размърдала, 
трети път – и се върнала към живот.

Заживели тримата заедно, но къде да се под-
слонят? Мъжът отишъл в гората, отсякъл няколко 
дървета, прибрал се и построил малка скромна 
колиба. Съпругата извадила втората си зестра – 
вълшебно чукче, ударила с него колибата и пред 
тях се изправил палат за чудо и приказ. Вече имало 
къде да живеят, но нямало какво да ядат. Тогава 
морската принцеса извадила третата си зестра – 
вълшебен хамбар, пълен догоре с храна и пари. Така 
се превърнали в най-богатия дом в околността.

Живели те щастливо, дните минавали в ра-
дост, ала красотата на морската принцеса била 
несравнима – нямало друга по-хубава ни на земята, 
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ни под водата, ни на небето, ни във въздуха. Разнесла 
се славата ѝ и стигнала до местния княз. Приискало 
му се да я има за съпруга, затова извикал мъжа и му 
рекъл:

– Искам до утре да ми доставиш два хамбара 
ориз! Ако не го направиш – ще взема жена ти!

Прибрал се младият мъж у дома и със сълзи на 
очи разказал това на жена си.

– Лошо ти е казал князът, но ти не тъжи, 
утрешният ден ще покаже кой е прав!

Така казала морската принцеса, измила се, пре-
облякла се, отишла на морския бряг и се пок лонила 
на морето. Един след друг от дълбините започнали 
да излизат дорести коне, натоварени с ориз. На 
следващия ден изпратили конете с ориза при княза. 
Минали няколко дни, той пак вика мъжа:

– Искам до утре да ми доставиш плетено въже, 
дълго оттук до небето! Ако не го направиш – ще ти 
взема жената!

Прибрал се мъжът и разказал на жена си какво 
се било случило. Тя го успокоила, измила се, пре-
облякла се и отишла на морския бряг. Поклонила се 
и от водата се показало дълго, дълго въже, което тя 
изпратила на следващия ден на княза, с покана да 
им погостува.

На следващия ден князът заедно с 699 слуги оти-
шъл у тях. Стопанката нагостила всеки гост богато, 



74

пребогато, но с напредването на вечерта князът ка-
зал:

– Хайде сега, хапнахме добре, нека се повеселим! 
Искам танци!

– Добре, ваше благородие – отвърнала девойка-
та, извадила една вълшебна кутия, отворила я и 
от нея излезли няколкостотин танцьора, които из-
пълнили великолепен танц.

– Чудно! – рекъл князът. – А сега искам тан-
цьорки! 

– Танцьорките са опасна работа, ваше благоро-
дие! – опитала се да го предупреди принцесата.

– Искам ги, веднага!!! – тропнал князът.
Тогава морската принцеса извадила друга ку-

тийка, отворила я, а отвътре изскочили стотици 
въоръжени бойци, нападнали свитата на княза, 
посекли всички, а като свършили, изневиделица се 
появила огромна река и отнесла телата в морето. 
Човек трябва да внимава какво и колко иска от 
божествата!
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Невестата жерав (115)

Имало едно време старец и старица, които жи-
вели заедно със своя единствен син. Живели 

в бедност и съчките, които синът събирал, за да 
подпомага семейството, едвам стигали, за да се 
изхранват. Затова младежът решил да замине да 
търси работа, че да може да помага на своите ро-
дители. Наел се при един занаятчия и работел 
усърдно. Когато приближили новогодишните 
праз ници, младежът помолил майстора да го пус-
не да навести родителите си. За своята работа до-
сега получил 5 йени и с тях се отправил към род-
ния дом. Пътят бил дълъг, но като приближил 
родния си край, в едно село видял хората да се 
гот вят за настъпващите празници – спорели дали 
единственото диво пиле, което били хванали, трябва 
да бъде сготвено в новогодишната нощ, или да бъде 
оставено за трапезата на следващия ден. Младежът 
съжалил птицата и казал на селяните:

– Според мен с едно пиле едва ли ще се нахраните 
нито тая вечер, нито утре. Искате ли да ми го про-
дадете?
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– Колко даваш? – веднага попитали те.
– Имам точно 5 йени. Мога да ви ги дам всичките, 

ама ми се ще да ми остане поне една йена, та да занеса 
на родителите си да посрещнат новата година както 
подобава. 

– А, не! – възпротивили се селяните, – За четири 
йени не продаваме птицата, само за пет!

Какво да се прави, младежът се съгласил и дал 
всичките си пари, взел птицата и продължил към 
дома. Като минавал през планината, си мислел на 
глас:

– Как ме чакат моите родители и тъгуват, колко 
месеца не сме се виждали. Сигурно и теб някой те 
чака и тъгува, а, жеравче? – така си говорел младе-
жът и накрая взел, та пуснал птицата да си върви. 

Върнал се у дома с празни ръце. Но родителите 
му толкова се зарадвали да го видят, а като разбрали 
как е съжалил и спасил жерава, още повече се 
изпълнили с щастие и гордост от постъпката на 
сина си. Минали ден-два, свършили празниците. 
Синът решил да иде да събере дърва за печката, 
че зимата била студена, и се отправил в гората. 
Докато го нямало обаче, в дома дошла девойка за 
чудо и приказ. Старците като отворили вратата 
и я видели, онемели от почуда – толкова била 
млада и красива. Носела малък вързоп на гърба 
си и помолила да влезе. Старците я поканили у 



77

дома, нагостили я, а междувременно се върнал и 
синът им от гората. Сед нали всички, а девойката се 
поклонила и рекла:

– Моля ви, искам да остана в дома ви като 
съпруга на този млад мъж!

– А, не, не, в никакъв случай – възроптал той. – 
Аз съм бедняк и не може такава красавица за мен да 
се омъжи!

Девойката тогава се поклонила още по-ниско и 
се обърнала към родителите му:

– Мамо, татко, моля ви, приемете ме за снаха!
Старците също се възпротивили, защото пред-

положили, че девойката е от знатно семейство и 
няма как да стане тяхна невеста.

– Не бива, чедо, бедни сме ние, не ти подхождаме...
Тогава девойката казала:
– Не е речено, че беднякът цял живот ще остане 

беден, или че богаташът докле е жив, ще тъне в 
пари и разкош. Аз обещавам да работя здраво и да 
помагам на това семейство, доколкото мога!

Какво да кажат старците. Приели я. Тя отворила 
вързопчето си, извадила от там чудни неща, храна, 
пари, направили си тържество и заживели щастливо. 
Един ден младата невеста казала на мъжа си:

– За да се издържаме, трябва да подпочнем тър-
говия. Аз мога да тъка, така че вземи тези пари и иди 
да ми купиш всичко необходимо. То ще ми стигне за 
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три години и като минат, ще продадем платното и 
ще имаме достатъчно пари! – така му казала и му 
дала пари. 

Три години минали, а тя все тъчала ли, тъчала. 
Най-сетне платното станало готово, тя го опаковала, 
подала го на мъжа си и рекла:

– Сега ще идеш да го продадеш. Ще ти дам две 
йени, докато не ги изхарчиш – няма да продаваш 
платното, а ще търсиш още по-изгодно предложение 
от търговците, разбра ли ме?

Мъжът кимнал и тръгнал. Спрял се в първия град 
и попитал първия търговец колко дава за плата. Той 
му казал – 1000 йени. Младежът се зачудил и едва 
сега разбрал колко ценен плат е изтъкала жена му, 
но се сетил за думите ѝ и не продал, а продължил 
нататък. Вторият търговец му предложил 2000 
йени, но младежът пак отказал. Третият му давал 
3000 йени, но сделката не станала. Имал още пари за 
път и продължил към следващия град. Там първият 
търговец му предложил 10 000 йени, поколебал се 
младежът, но продължил. Вторият му предложил 20 
000 йени. Младежът не се стърпял и продал плата. 
Прибрал се у дома и разказал всичко на жена си, а 
тя му рекла:

– Избързал си, ако още малко бе изчакал, както 
ти бях казала, за цели 30 000 йени щеше да го про-
дадеш. На загуба сме с 10 000 йени. Но какво да се 
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прави, така да бъде. Ще си построим хубав дом и ще 
заживеем щастливо.

Както казала невестата, така и станало. Постро-
или чуден дом, на два етажа, възрастните родители 
настанили добре и нищо не им липсвало, а младите 
се грижели за тях. Минало, не минало време, съп-
ругът казал на жена си:

– Знаеш ли, така добре се погрижихме за моите 
родители, а за твоите нищо не сме направили. Искам 
да ни посетят, да им помогнем и на тях, ако имат 
нужда!

Невестата се опитала да откаже, но съпругът ѝ 
бил все по- и по-настоятелен. Накрая младата жена 
казала:

– Нямам родители! Дори не съм човек. Аз съм 
онзи жерав, който ти спаси и пусна на свобода на 
път за дома оная Нова година. Исках да ти се от-
благодаря някак, затова се превърнах в жена и 
дойдох да помогна на теб и твоето семейство. Сега, 
като ти казах истината, трябва да си вървя, не мога 
да остана повече тук.

Натъжил се младият съпруг, натъжили се и 
неговите родители, като чули това. А невестата про-
дължила:

– Хайде сега заедно да идем до храма да се по-
молим!
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Четиримата тръгнали към близкия храм, взели 
малко саке и ориз, та да поднесат на боговете. За-
почнали да се молят, а изведнъж невестата се пре-
върнала в птица, клъвнала малко ориз и отлетяла. 
Натъжили се тримата, докато я гледали как се отда-
лечава. Ала тя, понеже за да изтъче онзи скъп плат, 
била вплитала от своите пера сред нишките, сега не 
можела да лети, едва-едва достигнала едно високо 
дърво, кацнала, а после паднала мъртва в корените 
му. Момъкът я открил, взел тялото ѝ и го погребал 
в двора си, за да може да се моли и да го почита, 
докато е жив.
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Благодарната лисица (116А)

Отдавна, много отдавна, имало едно бедно се-
мейство – баща, майка и син. Един ден, както си 

вървели по пътя, тримата видели деца да измъчват 
лисица. Бедни, не бедни, семейството решило да 
откупи лисицата, за да я спаси от мъките ѝ, дали 
пари на децата и те пуснали лисицата, а тя бързо се 
скрила в храстите. Не след дълго на вратата на това 
семейство се почукало, отворили те и що да видят – 
пред тях чудно красива млада жена:

– Приемете ме за невеста! – казала девойката.
– Такава красавица като теб де се е чуло и ви-

дяло да влезе в такъв беден дом като нашия! – въз-
противили се те, но момичето настоявало и на-
края те се съгласили. Минало се време, невестата 
забременяла, а като дошло време да ражда, казала 
на мъжа си:

– Моля те, докато раждам, в никакъв случай да 
не влизаш при мен! – така рекла и после родила чуд-
но момченце.

Девет месеца по-късно младата съпруга приз-
нала, че е лисица.
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– Не е възможно! – учудил се съпругът ѝ. – Че и 
със син ме дари!

За да го убеди, жената се завъртяла и хоп! – пре-
върнала се на лисица. 

– Аз съм лисицата, която спасихте преди време. 
Дойдох да ви се отблагодаря. И син ти родих. Сега, 
като си тръгна, ако синът ни заплаче или огладнее, 
вземете тази флейта и отидете в гората, донесете ми 
храна и ме потърсете!

Лисицата си тръгнала. Минало – не минало вре-
ме, семейството подготвило храна и се качили в 
планината. Като засвирили на флейтата, лисицата 
се появила и се превърнала отново на красива 
млада жена. Нахранила се, после накърмила детето 
и казала:

– Това е денят на последната ни среща. Тази 
флейта сега ще я направя да дава мляко, за да можете 
да храните сина ми и без мен.

Така направила лисицата и изчезнала завинаги.
Синът бил отгледан благодарение на въл шебна-

та флейта и станал много велик човек.
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Мама е лисица! (116Б)

Имало едно време млад мъж. Жена му се спо-
минала рано, та го оставила сам. Един ден на 

вратата му се потропало и когато отворил, видял 
пред себе си чудна млада жена.

– Искам да се подслоня, ще разрешиш ли? – 
попитала тя.

Мъжът разрешил и ден така, два така, накрая 
станали съпруг и съпруга, родил им се син. 

Един ден, като се връщал от планината, мъжът 
заварил жена си да мете двора. Синът дотичал при 
него и му казал:

– Тате, тате, сега видях мама да мете двора с 
огромна лисича опашка!

Майката, като чула това, се обърнала към тях:
– Да, така е, лисица съм! Баща ти преди време 

ми спаси живота и аз дойдох да му се отблагодаря, 
заживях с него и му родих син. Но сега, като знаете 
вече истината, не мога да остана повече при вас!

– Как така, почакай! – завайкал се мъжът. – А с 
детето какво ще стане?
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– Ще ви подаря вълшебно мънисто. Каквото си 
пожелаете – то ще ви го дава – храна, мляко, дрехи, 
всичко! От нищо няма да имате нужда.

Жената подарила вълшебното мънисто, пре-
върнала се на лисица и се скрила в гората. Казват, 
че благодарение на вълшебното мънисто детето 
пораснало и станало заможен и почитан човек.
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Благодарната котка (117)

Имало едно време беден селянин. Той бил честен 
и добър по душа, но нямало как да се ожени без 

пари и ето вече прехвърлял четиридесетте, а все сам 
живеел. Близо до неговия скромен дом се издигала 
голямата къща на местния богаташ. Богаташът 
бил лош и жесток човек и един ден прокудил с бой 
единствената си котка.

Случило се това през зимата и нея вечер, както 
си спял у дома, беднякът чул жалното мяукане на 
прогонената котка. Отворил вратата и я пуснал при 
себе си.

– Ах, колко ми е жал за теб! Нямам много, което 
да ти предложа, но ако искаш, остани в моя дом – 
поне ще си на топло и сухо. 

Така говорил беднякът ласкаво на котката, гуш-
нал я и заспали заедно.

Ден ли минал, седмица ли, една вечер беднякът 
казал на котката:

– Каквото имам, с теб споделям, но да можеше 
поне докато ме няма, каша да свариш, така би ме 
зарадвала!
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На следващия ден станал рано сутринта и оти-
шъл на полето, а когато се прибрал вечерта, що 
да види – котката мели брашно и приготвя каша. 
Вечеряли заедно и си легнали да спят. И така се 
занизали дните – селянинът отивал сутрин на ра-
бота, а вечер като се прибирал, котката го чакала за 
вечеря, приготвила вкусна каша.

Ден ли минал, седмица или пък месец, една вечер 
котката рекла:

– Така в тялото на животно не мога да ти се от-
благодаря за добрината, затова ми разреши да отида 
на поклонение в храма Исе и да измоля от боговете 
чудо.

Селянинът се съгласил, извадил малкото скъта-
ни пари, завързал ги в кесийка на врата на котката 
и я изпратил. Котката стигнала до храма Исе, 
помолила се хубаво и се отправила обратно към 
дома. По пътя боговете, които били чули нейната 
молитва, ѝ дарили човешко тяло. Като се прибрала 
при своя стопанин, тя била жена за чудо и приказ. 
И понеже била много работлива, скоро домът им 
забогатял и станали дори по-богати от жестокия си 
съсед, който бил изгонил с бой своята добра котка.  
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Небесната нимфа (118)

Имало едно време един младеж на име Микеран. 
Всеки ден работел – я в планината, я на полето. 

Един ден отишъл с другари в планината да секат 
дърва. Както всеки път, когато свършели работа, 
мъжете отивали на близкия поток да се поизмият 
и освежат. Него ден Микеран решил да иде малко 
по-нагоре по течението и стигнал до малко езерце. 
Точно си мислел да се изкъпе в него, когато за-
белязал чудна дреха, закачена на един бор край 
брега. Микеран взел дрехата и в този момент от 
водата пред него се изправила чудна девойка.

– Момче, върни ми дрехата, моля те! Тя не 
ти трябва, няма да ти свърши никаква работа! – 
примолила се красавицата.

– Кажи ми каква си, откъде си и ще си помисля! – 
отвърнал младежът.

– Аз съм небесна нимфа, спуснах се от небесното 
царство и дойдох да се изкъпя в това езеро. Сега 
трябва да се върна, а без дрехата не мога.

Микеран се ослушвал. Девойката още по-горещо 
го замолила:
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– Моля те, Микеран, тази дреха не ти трябва, а 
аз искам да се върна на небето. Върни ми я, моля те!

– Защо да ти я връщам? – попитал младежът. – 
Ще дойдеш с мен, ще ми станеш жена и заедно ще 
заживеем.

Колкото и да се молила нимфата, младежът бил 
непреклонен. Със сълзи на очи тя го последвала до 
дома му и му станала жена. Седем години минали. 
Тя все търсела безуспешно дрехата си, за да се върне 
на небето, но не я намирала. Родили им се три деца. 
Един ден, докато Микеран бил някъде по работа, 
жената чула трите си деца да си играят в двора и да 
пеят:

Недей плачи! Наметало тате ще ти подари!
Във хамбара под брашното скрито чака то!

Щом чула тази песничка, небесната нимфа ми-
гом се отправила към хамбара, погледнала под 
чувалите с брашното и намерила своята вълшебна 
дреха. Преди да се върне мъжът ѝ, бързо си стегнала 
багажа, качила едното дете на гърба си, другите две 
хванала за ръка, сложила си наметалото и полетели 
към небето. Нагоре, нагоре – до върха на бора. 
Нагоре, нагоре – до облаците. Нагоре, нагоре  – 
стигнали небесните палати. Не щеш ли обаче, кога-
то летели над облаците, небесната нимфа, без да 
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иска, изпуснала най-малкия си син и той полетял 
към земята. 

Като се прибрал вечерта Микеран, що да види – 
къщата пуста и тиха, хамбарът зее с отворена 
порта. Веднага се сетил мъжът каква е работата 
и като проверил, разбрал, че жена му е намерила 
вълшебната си дреха, взела е децата и се е върнала на 
небето. Натъжил се Микеран, но нощта напредвала 
и той понечил да си накладе огън в огнището. Там 
открил бележка: „Събери 1000 чифта дървени га-
лоши и 1000 чифта сламени обуща, закопай ги в 
земята, след 3 години ще израсне бамбук висок, 
висок, чак до небето – по него качи се и ела при нас!“

Микеран още на следващия ден събрал необ-
ходимото, само дето не по 1000, а по 999 чифта успял 
да намери, закопал ги и след три години израснал 
висок, висок бамбук. Мъжът започнал да се качва 
по него и – аха, аха да стигне небесното царство. Но 
нали обувките не били точният брой, та върхът на 
бамбука не достигал дотам.

В същото време небесната нимфа, която с не-
търпение чакала любимия си, тъчала в своите покои 
и все надничала през прозореца надолу, да види 
дали не се задава нейният съпруг. И видяла върха на 
бамбука, на него Микеран, извадила една пръчка от 
стана, подала я на съпруга си и успяла да го издърпа 
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при себе си. Събрали се двамата и отишли да се 
представят пред родителите на небесната нимфа. 
Срещата с майка ѝ минала добре, но бащата искал 
да изпита съпруга и затова му поръчал:

– Искам утре за един ден да изкорениш всички 
дървета от голямата небесна планина!

Натъжил се Микеран, но жена му го посъветва-
ла:

– Не унивай, съпруже мой! Утре иди в планина-
та, изкорени три дървета, сложи си възглавницата 
върху тях и легни малко да поспиш. И всичко ще 
бъде наред!

На следващия ден мъжът се отправил към голя-
мата небесна планина, изкоренил три дървета, 
положил възглавницата си върху тях и заспал. Като 
се събудил – всички дървета били изкоренени.

Ден по-късно бащата на небесната нимфа казал:
– Сега искам за един ден да изореш планината, 

та да става за посев!
Прибрал се Микеран при жена си и всичко ѝ 

разказал.
– Не унивай, съпруже мой! – рекла тя. – Утре иди 

в планината, изкопай три пъти с лопатата, сложи си 
възглавницата върху прекопаното и легни малко да 
поспиш. И всичко ще бъде наред!

Така направил Микеран и като се събудил – 
цялата планина прекопана и готова за посев.
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Ден по-късно бащата на нимфата рекъл:
– Сега искам за един ден всичко да засадиш!
И това споделил със съпругата си Микеран, а тя 

му казала:
– Не унивай, съпруже мой! Утре иди в планината, 

посей три семенца, сложи си възглавницата върху 
тях и легни малко да поспиш. И всичко ще бъде 
наред!

И както казала, така и станало. Като отворил очи 
Микеран – всичко било засято с краставици.

А бащата на нимфата на следващия ден пак:
– Сега искам за един ден реколтата да събереш!
Микеран се отчаял – как за една нощ краставиците 

реколта ще дадат! Казал на жена си, а тя:
– Не унивай, съпруже мой! Утре реколта ще има. 

Иди в планината, откъсни три краставици, сложи си 
възглавницата върху тях и легни малко да поспиш. 
И всичко ще бъде наред!

Така сторил Микеран и наистина на следващия 
ден реколтата събрал.

Зарадвал се небесният бог и рекъл:
– Чудесна работа свърши, синко, сега ще праз-

нуваме! Искам да ме нагостиш с тези краставици, а 
аз ще ти кажа как правилно да ги срежеш – като ги 
вземеш, режи по дължина!

Зарадвал се Микеран, но жена му тихо про-
шепнала:
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– Не режи така, както татко ти каза, режи 
напреки, по средата, не по дължина!

Чул я Микеран, но не искал да противоречи на 
тъста си и като взел три краставици, разрязал ги 
по дължина. От тях бликнала огромна вода и го 
отнесла далеч, далеч. Той се превърнал в звездата на 
Пастира, а съпругата му – в звездата на Тъкачката. 
Двете им по-големи деца – звезди близо до майка 
си. Бликналата река се превърнала в Млечния път. 
И така било разделено семейството – само веднъж 
годишно, на седмия ден от седмия месец им е писано 
да се виждат. 

А ако се питате какво се случило с най-малкото 
им дете, дето било паднало на път за небесното 
царство, ето какво станало – по живо по здраво 
стигнало земята и майка му всяка година му изпра-
щала на върха на планината ориз, та да има какво да 
яде 365 дни. Но случило се така, че местните жени, 
като ходели в планината да перат, взимали от ориза, 
та в някакъв момент и детето изчезнало.
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Флейтистът (119)

Преди много години живял един момък, който 
много обичал да свири на флейта и само това 

правел по цели дни. От ден на ден все по-хубаво 
свирел и накрая се прочул като най-големия майстор 
флейтист. Звуците на неговата флейта достигнали 
небесното царство, а там една небесна принцеса го 
чула и се зачудила:

– Такава вълшебна музика, кой ли е музикантът? – 
Тя надникнала през облаците, видяла младежа и се 
влюбила в него от пръв поглед.

Разбрал за това и небесният цар, та и той се 
заслушал. Музиката му харесала, младежът също 
му харесал и разрешил на дъщеря си да се омъжи 
за него. Така небесната принцеса слязла на земята 
и станала невеста на този умел музикант. Заживели 
те щастливо. 

Не щеш ли обаче, славата за хубостта на тази 
жена стигнала до ушите на принца и той решил да я 
вземе за своя съпруга. Затова извикал музиканта и 
му наредил:
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– До утре искам въже от пепел, дълго хиляда 
метра – ако не ми го донесеш, ще взема жена ти!

Младият съпруг се върнал у дома и разказал 
всичко на съпругата си, а тя рекла:

– Не се тревожи, съпруже мой, първо ще оплетем 
обикновено въже, а после ще ти покажа как ще го 
превърнем във въже от пепел.

Двамата се заловили да плетат. Когато въжето 
станало готово, жената го взела и го хвърлила в огъ-
ня. И, о, чудо! Лумнала плетката, угаснал огънят, а 
в огнището останало въже от пепел, дълго хиляда 
метра.

– Сега ще легнем да спим, а утре сутринта ще 
занесеш на принца въжето.

Така и направили. На сутринта мъжът занесъл 
въжето, а принцът го пуснал да си върви по живо, 
по здраво. Но не минали и няколко дни, принцът 
пак извикал музиканта.

– Искам да ми уловиш риба, дълга 15 метра, ако 
не го сториш до утре – ще взема жена ти!

Прибрал се у дома мъжът и всичко разказал. 
Съпрузите отишли заедно на реката и започнали 
да ловят риба – жената се молела, а мъжът хвърлял 
въдицата. Накрая уловили риба, дълга 15 метра, а 
на следващия ден музикантът я занесъл на принца. 
Онзи пак го пуснал да си върви, но след няколко 
дни го извикал и му рекъл:
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– Искам утре да ми донесеш барабан, който сам 
свири, ако не го сториш – ще ти взема жената!

Прибрал се мъжът и разказал новата воля на 
господаря. Жена му го успокоила и заедно отишли в 
гората, където взели едно гнездо с пчели. Пъхнали 
пчелите в един барабан и на сутринта мъжът занесъл 
барабана на господаря. И наистина – барабанът сам 
издавал звуци. 

– Не се приближавайте към барабана – преду-
предил мъжът своя господар, но онзи не го послушал 
и отишъл да провери как точно барабанът сам 
свири. Като се надвесил над барабана, през една 
дупка пчелите излетели и като го нажилили, здраво 
място по тялото му не останало!

– Ох, ох, боли! – викал принцът и се жалел.
Казват, че оттогава насетне той повече не викал 

при себе си музиканта. А небесната принцеса и 
нейният любим заживели спокойно и щастливо!  
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СВАТБЕНИ ИЗПИТАНИЯ

Продавачът на праскови (120А)

Преди много, много години живял един голям 
богаташ. Веднъж една чудно хубава девойка на 

път за храма в Исе помолила за подслон при него. 
Синът на богаташа се влюбил в нея от пръв поглед, 
но когато я попитал откъде е, тя нищо не отговори-
ла. На следващата сутрин върху постелята ѝ имало 
само бял лист хартия, игла и конец, а девойката била 
заминала. Помислил, помислил младежът и се сетил 
какво означава бялата хартия – ще да е град Белово, 
а фамилията на девойката очевидно била свързана 
с шивачеството, значи Абаджиева. Приготвил се 
момъкът и се отправил да търси своята любима. 
Пристигнал в Белово и открил дома ѝ – богат и чу-
ден дом. Нямало как да влезе там, затова отсед нал 
в дюкянчето наблизо. Заприказвал се с майстора, а 
той му казал:

– Така просто няма как да се срещнеш с девойка-
та, много е знатна и начетена. Вземи няколко гре-
бена и дрънкулки и се престори на пътуващ тър-
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говец, може би ще ти се отдаде възможност да я 
зърнеш.

Младежът така и сторил. Взел няколко красиви 
гребена и украшения, преоблякъл се като уличен 
търговец и се развикал под прозорците на девойката:

– Чудни украшения продавам! Евтино ги давам!
Но колкото и да викал, никой не му отвърнал. 

Прибрал се покрусен и разказал всичко на майстора. 
Тогава той му рекъл:

– Сега ще пробваме с праскови – никой не може 
да им устои!

Речено-сторено. На следващия ден младежът се 
преоблякъл като търговец на праскови и застанал 
под прозорците на любимата си. Не след дълго при 
него дошла дойката на богаташките дъщери.

– Влез, влез, заповядай, да видим какво прода-
ваш и имаш ли достатъчно!

Младежът влязъл в двора и почнал така да брои:
– Първата – за безсънната нощ, втората – за 

аромата ти през стената, третата – задето ми спря 
дъхът, щом те видях, четвъртата – задето не мога и 
за миг да те забравя, петата – защото се чудя кога ще 
те срещна, шестата – за ясната луна и твоя бледен 
лик, седмата – за живота ми, изпълнен със сълзи, 
осмата – задето се чудя ти дали плачеш, деветата – 
за възможната ни среща, десетата – защото се чудя 
дали ще излезеш на двора да ме посрещнеш сега.
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И като казал това, от къщата се чул тих женски 
смях. Разбрала дойката каква е работата и им раз-
решила да се срещнат. Казват, че май после се били 
оженили...
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Помощта на боговете (120Б)

Отдавна, много отдавна живял един мъж на име 
Боко. Боко бил най-големият бедняк на земята. 

По-беден от него нямало – ден имал за ядене, два 
нямал, живеел не в къща, а в колиба, в джоба си 
нямал и пукнат грош.

Един ден, като отишъл на нивата да сади картофи, 
от небето пред него се спуснала чудно красива жена 
и казала:

– Боко, вземи ме за съпруга!
– А, не, няма как да стане! – отвърнал мъжът и 

отстъпил назад. – Такава красавица като теб може 
да стане невеста на всеки богаташ или дори принц. 
Но не и на бедняк като мен.

– Да, но аз на друг жена не искам да стана – или 
ще съм твоя, или ще се върна оттам, откъдето съм 
дошла.

Не я слушал Боко, нарамил мотиката и без да 
казва нищо, се отправил обратно у дома. Но чудна 
работа! Жената го последвала. Двамата влезли в 
мръсната колиба. Жената се разшетала, почистила 
и като дошло време да сложи обяда, гледа – няма 
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нищо за ядене. Излязла невестата, отишла на 
нивата, хвърлила няколко зърна ориз, в миг се 
дигнали сноповете и станали готови за жътва. 
Събрала ги и направила чуден обяд. После видяла, 
че Боко няма дрехи, извадила един конец от дрехата 
си и мигом изтъкала плат за чудо и приказ, от който 
направила дрехи за своя съпруг. Минало, не минало 
много време, домът на Боко забогатял, а съпрузи те 
живели щастливи и доволни. Боко, нищо че бил ве че 
богаташ, както винаги сутрин излизал за нивата да 
поработи. Да, ама след час-два се връщал. После пак 
излизал и след половин час пак се връщал. Накрая 
съпругата му го попитала:

– Защо така напред-назад? Какво има?
А Боко отговорил:
– Не мога без чудния ти лик – ида ли на нивата, 

не мине много време и трябва пак да те видя. 
– Такава ли била работата! – усмихнала се жена 

му, извадила лист и туш и нарисувала свой портрет. 
– Вземи го и си го закачи някъде на нивата, та да ме 
гледаш и да си работиш спокойно.

Боко щастливо отишъл на нивата и така се 
занизали дните. Не минало много време и един ден 
закаченият портрет политнал към небето от силния 
порив на вятъра. Прибрал се Боко у дома натъжен, 
ала жена му го успокоила, нарисувала нов и пак го 
изпратила на нивата.
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Междувременно недалеч от тях имало огромно 
имение на голям владетел. Един ден, както си седял 
на верандата, владетелят забелязал падащ лист 
хартия от небето, взел го и що да види – портрет 
на жена за чудо и приказ. Извикал той слугите си и 
рекъл:

– Вижте какво донесе днес вятърът! Ако на-
истина има жена толкова божествено красива, то тя 
трябва да е моя! Всички ще ми завиждат! Ама има 
ли я наистина, питам ви аз?

Слугите се спогледали, докато един от тях най-
накрая не промълвил:

– Има я господарю. В едно недалечно село преди 
известно време най-големият бедняк се ожени за 
нея. Сега, казват, станали доста богати. Така поне 
съм чувал.

– Така значи! – удивил се владетелят. – Тогава 
искам да му предадете на този бедняк моята воля – 
искам да се състезаваме по сумо. Ако той победи – 
ще му дам три торби със злато, ако аз победя – искам 
жена му!

Така казал владетелят и слугите предали на Боко 
страшната новина. Разплакал се бедният мъж и се 
посъветвал с жена си.

– Няма място за притеснения – отвърнала спо-
койно тя. – Ще доведа двама сумо борци, не се 
безпокой.
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Излязла от дома и се върнала след час с двама 
старци – единият на седемдесет, другият на осемдесет 
години. Само като ги видял, Боко се разридал още 
по-силно:

– Ще загубя турнира и тебе, любима, ще загубя!
– Не се тревожи, съпруже мой, просто утре иди 

с тези двама старци на турнира.
На следващата сутрин Боко и двамата старци 

отишли в имението на владетеля. Още щом ги видели, 
слугите прихнали да се смеят. Но настанал часът 
на битката. Първо излязъл седемдесетгодишният 
старец, а срещу него – най-великият състезател в 
района. Още щом стъпили на ринга, старчето по-
бедило великана. Тогава пристъпил вторият старец, 
осемдесетгодишният, а срещу него владетелят пус-
нал най-великия сумо-състезател в цяла Япония. 
Ала щом стъпили на ринга, старчето победило май-
стора-борец. Нямало какво да стори владетелят, 
заповядал да пуснат Боко и да му дадат три торби 
със злато. 

Прибрал се Боко у дома и дал по една торба на 
двамата си спасители, после ги изпроводил по живо, 
по здраво. Отишъл и благодарил на жена си, а тя му 
рекла:

– Вече започвам да ти създавам тревоги и е по-
добре да си вървя!

– Недей – завайкал се Боко, – без теб не мога да 
живея!
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– Ще можеш, ще се справиш – отвърнала жената, – 
ако искаш, ще оставя част от себе си при теб.

Така рекла, взела сатъра и си отсекла двете ръце, 
оставила му ги за спомен и си тръгнала завинаги.

На следващия ден Боко седял безутешен на ве-
рандата и все мислел за любимата, когато по пътя 
минала група хора, които се връщали от близкия 
храм и си говорели:

– Ей, много странна работа, нали? – казал еди-
ният. – Двете божества имаха по една торба злато, 
завързана за гърба им.

– А пък на богинята ръцете отсечени! – въз-
кликнал другият.

Като чул това Боко хукнал към близкия храм и 
що да види – наистина имало две статуи на божества 
с торби злато, а помежду им една богиня с отсечени 
ръце.

– Прости ми, любима, задето не знаех, че си бо-
жество! – поклонил се той и поставил пред статуята 
двете отсечени ръце на своята съпруга. Когато 
вдигнал поглед, що да види – ръцете отново се били 
върнали на мястото си и статуята била цяла. 

Всичко, което се било случило, казват, било 
наградата на божествата към честния и добър Боко.   
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Вълшебното чукче (121)

Имало едно време послушник в един храм, който 
искал да се ожени за богато момиче. Отишъл 

при стария си съсед да дири съвет как да стори това.
– Дядо, кажи ми как да се оженя за богаташката 

щерка?
– Да, ти си с добро потекло, макар и по-беден, 

ще сте си лика-прилика. Слушай сега – утре намери 
трийсет жени, дай им по една мотика и ги прати в 
дома на девойката. Като ги видят, ще ги питат какви 
са, що са, а те да отговорят, че са слуги на северния 
княз. Понеже сега имало голямо строителство по 
неговите земи, трябвало да намерят достатъчно 
храна, за да изхранят работниците.

Както казал старецът – така и станало. Младежът 
намерил 30 жени, дал им по една мотика и ги из-
пратил в дома на желаната невеста. Като излязъл 
баща ѝ да пита какви са тези жени, те отговорили, 
както им бил заръчал послушникът. На следващия 
ден старецът дал следния съвет на момъка:

– Сега намери 30 мъже, дай им по един чук и ги 
прати отново в дома на невестата. Като ги попи тат 
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какви са, що са, те да отговорят, че са слуги на се-
верния княз.

Както заръчал старецът, така и станало. А когато 
мъжете се прибрали, казали на момъка:

– Когато отговорихме, както ни беше заръчал, 
господарят каза, че след като на земята имало такъв 
богат и знатен човек, то той щял да е подходящ зет.

Зарадвал се младежът и на следващия ден оти-
шъл в господарския дом да уточнят сватбата. 
Всич ко добре, ама как да направи сватба в малката 
си колиба? Подвоумил се младежът, пък казал на 
тъста си:

– Голяма сватба ще вдигнем по-късно, сега само 
ще отведа младата си съпруга у дома.

Така и направили. Взел невестата и се отправил 
към дома си. Като видяла девойката малката пору-
тена къща, се уплашила, ала младежът ѝ казал:

– Не се безпокой, утре ще те заведа в чуден дом, 
само тази вечер остани да пренощуваш тук.

Така ѝ рекъл и си излязъл. Вървял, вървял, пътят 
минавал през една гъста гора дълбоко в планината, 
свечерявало си и ето че младежът забелязал три 
чудовища они да седят край огъня и да си говорят. 
Надушили го те и се развикали:

– Свежо месо за вечеря, свежо месо за вечеря!
Младежът обаче нали бил послушник в храм, 

знаел всякакви заклинания, затова бързо-бързо на-
правил едно и чудовищата станали неподвижни:
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– Освободи ни, момко, богато ще те наградим, 
съкровище ще ти дадем!

– Какво е съкровището? – попитал младежът.
– Съкровището на они се състои от три части – 

една вълшебна пръчица, която може да съживи 
всеки мъртвец, една вълшебна пръчица, която може 
да убие всекиго от разстояние, и едно вълшебно 
чук че, което изпълнява всякакви желания.

– Добре, дайте да ги видя! – взел младежът въл-
шебните предмети и решил да ги изпробва.

– Ама ако ни убиеш, после ще ни съживиш, на-
ли?  – молили се чудовищата. Младежът насочил 
едната вълшебна пръчица към тях и те мигом 
издъхнали. Продължил пътя си и стигнал до голям 
и хубав град, харесал си едно парче земя, ударил 
с вълшебното чукче по земята и на това място се 
издигнал палат за чудо и приказ. Върнал се после 
при жена си и я заварил да плаче горчиво.

– Не плачи, мила, сега ще те заведа в новия ни 
дом!

Завел я, а тя щом видяла красивата къща – ахнала 
и се засмяла.

– Сега вече ще можем да поканим родителите ти 
на сватба.

С помощта на вълшебното чукче младежът под-
готвил богата трапеза и поканил тъста и тъщата. 
Дошли те, хапнали, поприказвали, доволни били. 
Настанало време да си тръгват, а зет им рекъл:
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– Тъмно е вече, как ще намерите пътя за дома? Аз 
ще запаля сега дома си, той ще гори дълго и силно и 
вие ще можете да се приберете по живо по здраво.

Както казал, така и направил. Запалил новия си 
чуден дом, а родителите се прибрали у дома. После 
младежът ударил с чукчето и построил нова къща.

– Брей, брей, какъв зет, а? – казал вечерта тъстът 
на тъщата. – За нас къщата си подпали. Сега сигурно 
плачат над пепелта – не се стърпял тъстът и викнал 
един слуга: – Върви и виж как е дъщеря ни и новият 
ѝ съпруг.

Отишъл слугата, върнал се и казал на господаря:
– Спят си, господарю, блажено в чудния си дом.
– Ама как в дома си, че той целият изгоря, с 

очите си видях! Ти нещо си се объркал, в друг дом 
си надничал!

– Не, господарю, видях дъщеря ви и домът им е 
цял, няма помен от пожар и пепел.

Скочил тъстът и сам отишъл да провери. 
Наистина, прав бил слугата – къщата непокътната, 
два мата млади спят блажено. Разбудили ги и ги 
попитали:

– Как така, нали къщата ви изгоря?
А младият съпруг отговорил:
– И да изгори, на минутата мога нов дом да пос-

троя! – така казал и нагостил отново тъста и тъщата 
си.
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На следващия ден младите били поканени при 
родителите на гости. Като се нахранили и станало 
време да си тръгват, тъстът казал на младоженците:

– За да ви осветя пътя към дома, сега е мой ред 
да запаля къщата си, – и като рекъл така, наистина 
я запалил. Прибрали се младите у дома, но на 
сутринта се разтревожили за родителите и отишли 
да ги навестят. А старите седят в пепелищата на 
дома си и плачат.

– Мамо, тате – казал младият съпруг. – Аз мога 
да си построя къща на мига, защото имам вълшебно 
чукче, което взех от планинските чудовища они. Не 
бива да правите друг път това, което правя аз!

Като рекъл тъй, ударил с чукчето земята и от нея 
се надигнала чудна къща и стопански постройки, и 
всичко, както си му е редът. На тръгване младият 
мъж казал:

– Не бива друг път да се опитвате да правите 
това, което правя аз!

Тръгнали си младите, но от този момент насетне, 
когато домът на тъста изпаднел в беда, младите 
помагали, а когато на тях трудно им вървяло, 
старите ги подкрепяли. И така живели в сговор и 
щастие дълги години.
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Теле вместо невеста (122)

Имало едно време чудно красива девойка. По-
неже искала да се задоми вече, отишла в 

местния храм да се помоли на боговете да ѝ пратят 
хубав съпруг. Така се случило, че докато се молела, 
зад храма се спотайвал един младеж и като чул 
молбата на красавицата, решил да се представи за 
бо жество, затова с гръмовен глас казал:

– Аз съм богът, на който се молиш, и чух молитва-
та ти. Тъй ще бъде, както искаш, след три дни иди 
на края на съседното селото и се представи като 
невеста в дома на тамошния стопанин.

Зарадвала се девойката, повярвала и започнала 
подготовка за сватба. В уречения ден натоварила 
всичко на каляската, извикала носачи, качила се 
сама и потеглили. Пътят минавал през една гора 
и не щеш ли – каляската срещнала процесията на 
местния княз. Слугите на девойката се уплашили, 
като видели процесията, и се разбягали, като ос-
тавили каляската по средата на пътя. Князът 
заповядал на своите воини да проверят какво има 
вътре и що да видят – чудна красавица. Харесал я 
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князът за жена, качил я на коня си и потеглили към 
двореца му, а в каляската пъхнали едно теленце. 

След време слугите на момичето се върнали, 
взели каляската и продължили към дома на же-
ниха. Когато пристигнали там, всички били вече в 
очакване – наредили богата трапеза, нагиздени и 
радостни. Младежът открехнал вратата на каляска-
та, а от там изскочило теленцето и се развилняло из 
стаята – всичко изпотрошило, всичко разхвърляло. 
Младежът се въртял безпомощно и все повтарял:

– Добре, де, като не ме харесваш, можеше да ми 
кажеш, нямаше нужда да се превръщаш в теле и да 
вилнееш навсякъде!

А девойката заживяла щастлива със своя княз, 
защото както била помолила боговете, така и ста-
нало – намерила си била чуден съпруг.
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Страховитата невеста (123)

Имало едно време трима добри приятели. Пъ-
тували те по белия свят, през гори и планини, 

търсели щастието си. Един ден в една глуха 
провинция минавали покрай дома на местния 
големец и прочели на табелка, че този дом търси 
съпруг за дъщерята. Решили младежите да се проб-
ват и се изправили пред бащата. Гледал ги той, гле-
дал ги, па отсякъл:

– И тримата сте мъже чудесни, не мога от вас 
един да избера, затова утре като се съмне, идете на 
нивите и прекопайте всичко. Който свърши своята 
нива най-напред, на него ще дам дъщеря си.

На следващия ден младежите закусили добре, 
взели мотиките и отишли на нивата. Цял ден копали, 
копали, дъх не си поемали, но до вечерта свършили 
нивите си. Нямало пръв, нито последен.

– И така явно няма да мога да избера между вас, 
ами я останете малко на работа в дома ми, да ви 
опозная и тогава да реша – казал стопанинът.

Така тримата приятели останали в дома на 
богаташа и се занизали дни на спорен труд. Ала 
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понеже така и не успявали да зърнат невестата, 
решили една вечер да надникнат в покоите ѝ. Първо 
отишли двама, притаили се в полумрака и през една 
дупка във вратата надничали в стаята на девойката. 
А тя в това време станала, отишла до долапа, из-
вадила една кутия, седнала на земята, отворила я, 
а отвътре измъкнала новородено бебе. Взела един 
нож и го разрязала на парчета, после започнала да 
яде и да се смее. Уплашили се младежите, разбягали 
се. Тогава дошъл и третият жених. И той се спотаил 
в полумрака, и той през дупката надникнал и видял 
девойката да яде единия крак на бебето. Уплашил 
се младежът първо, но после се вгледал и разбрал – 
не било това истинско бебе, а кукла, направена от 
оризово брашно. Затова протегнал ръка през вра-
тата и казал:

– Може ли на мен да ми дадеш да си хапна от 
другото краче?

Момичето се стреснало, после се усмихнало:
– Колко кандидати идваха да ме искат за жена, ала 

всеки, щом ме видеше да ям тази кукла, побягваше 
ужасен. Ти си първият, който не се уплаши и за теб 
ще се омъжа!

Бащата се зарадвал, че най-сетне някой успял 
да премине през изпитанието, което дъщерята 
поставяла, вдигнал сватба за чудо и приказ, младите 
се оженили, родили им се деца, и живели дълги 
години щастливо и доволно.
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Невестата, която направи рибарите богати (124)

Отдавна, много отдавна, живял един баща с 
двадесетгодишния си син. Двамата живели 

бедно, в малка колиба на брега на реката и се 
изхранвали, като ходели за риба и октоподи. Понеже 
синът вече бил поотрасъл, бащата решил да тръгне 
по белия свят да види не може ли някак да промени 
мизерното им съществуване. В един град помолил 
за подслон и го приели да пренощува, но всички в 
дома се погнусили от вида му и не го приближавали, 
само малката дъщеря се погрижила за него. На 
следния ден момичето попитало:

– Дядо, ти нямаш ли случайно син?
– Имам, дъще, имам – отговорил рибарят. – На 

двадесет години, момък за женене.
– Дядо, моля те тогава да ме вземеш за снаха! – 

примолило се девойчето.
– Де се е чуло и видяло хубавица като теб, от 

почтено и заможно семейство, да се венчае за 
бедняк?

– Моля те, дядо, вземи ме за снаха!
Молило се, молило се девойчето и накрая дя-
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дото склонил. Уговорили се тя да си стегне багажа 
и зестрата и да дойде при тях след няколко дни. 
Дядото се прибрал у дома, разказал на сина си и 
започнали да чакат. След няколко дни момичето 
натоварило зестрата и се отправило към новия си 
дом. Тук питало, там питало за дома на рибаря, все 
не го намирала, докато накрая видяла едни деца 
да играят на брега на реката. Те ѝ показали къде 
живеят рибарят и синът му. Влязла тя в бедната 
колиба, огледала се – то нямало дори къде да си 
сложи багажа. С парите, които била получила от 
родителите си, отишла и наела изоставена голяма 
къща. После подготвила чудна трапеза и поканила 
големците на селото, за да им се представи младото 
семейство. След време младоженците на свой ред 
получили покана да погостуват в дома на най-та-
чения големец и те отишли. 

Старият рибар останал сам в къщата и като се 
стъмнило, в кухнята неясно откъде се появили 
три страховити духа. Уплашил се той, засуетил се, 
спотаил се и изчакал да си тръгнат. Като се прибрали 
младите, всичко им разказал. На следващата вечер 
младият съпруг останал на пост. И отново се поя-
вили трите страшни духа, а младежът, досущ като 
баща си, се спотаил уплашен и изчакал да си тръг-
нат. На третата вечер било ред на невестата да стои 
на пост в кухнята. Трите духа пак се появили, но тя 
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не се уплашила, излязла пред тях, поднесла им храна 
и вино и ги нагостила добре. Духовете се усмирили 
и един от тях рекъл:

– Благодарим ти, господарке, колко години оби-
каляме гладни и чакаме някой да ни нагости, но 
който ни види – примира от страх. Благодарим ти и 
за награда ще ти открием нашата тайна – ние вардим 
съкровището, което се намира в западния ъгъл 
на къщата. На сутринта го откопайте и живейте 
щастливо!

Така казали духовете и си тръгнали завинаги от 
тази къща. На сутринта невестата разказала това на 
съпруга и свекър си, те отишли в западния ъгъл на 
къщата, копали, копали и изкопали огромно гърне 
с жълтици. Оттогава насетне заживели щастливи, 
богати и доволни!
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Ванко Мързеланко (125)

Имало едно време една възрастна майка, която 
живеела с единствения си син. Бащата бил 

умрял отдавна, а синът се оказал голям мързеливец – 
по цял ден лежал, спал, спал, лежал и само ядял. 
Затова му викали Ванко Мързеланко. Майка му 
веднъж рекла:

– Сине, Нова година приближава, какво ще пра-
виш, докога така ще мързелуваш?

– Не бой се, мамо, от Новата година всичко ще се 
промени, ще видиш!

Тъй казал синът, но майчино сърце се свило в 
недоверие. Междувременно приближила новата 
година и Ванко Мързеланко станал, направил си 
от хартия наметало и отишъл в двора на съседа-
големец, където знаел, че имало чудна мома за 
женене. Настъпила Новата година и родителите на 
момичето излезли на двора да се помолят на бога на 
водата. Изправили се до кладенеца и рекли:

– Боже, дари на дъщеря ни подходящ съпруг, 
молим ти се, боже!

Ванко Мързеланко седял зад храстите в бялото 
си хартиено наметало и отвърнал с гръмовен глас:
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– Добри хора, чух молбата ви, идете и задомете 
дъщеря си за съседския син Ванко Мързеланко!

Спогледали се родителите на момичето, до-
мъчняло им, ала божията воля да пристъпят не 
посмели, затова се прибрали и се подготвили за 
сватба. След три дни отишли право в дома на Ванко 
Мързеланко сватба да вдигат. А младоженецът, 
както обикновено, лежал на пода и дремел.

– Дошли сме при теб, Ванко, невеста ти водим, 
тъй заръчаха божествата – тъй правим.

– Че за какво ми е невеста без пари? – попитал 
Ванко.

– И пари като зестра сме донесли, взимаш ли я 
за жена?

Ванко се изправил, взел парите, взел и невестата. 
С тези пари, казват, Ванко после подхванал да ра-
боти, да се труди и не след дълго младото семейство 
станало най-богатото в околията!
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Данко Поспаланко (126)

Имало едно време един богаташки син. Откак 
се бил родил, все мързелувал и дремел, нищо 

не подхващал. Затова хората го кръстили Данко 
Поспаланко, но това не го тревожело особено. Го-
дините минавали и домът на Данко започнал да 
запада. Най-насетне съвсем обеднял. Затревожил 
се тогава Данко – какво ще яде, как ще живее. 
Искало му се отново да е богат и честит, затова три 
дни и три нощи мислил какво да стори. И накрая 
измислил – най-добре щяло да бъде да се ожени за 
някоя богаташка щерка. Недалеч от неговия дом 
наистина имало чудна мома за женене, дъщеря на 
най-известния и най-тачения богаташ в района. 
Хубавица, ала баща ѝ все не намирал достоен мъж, 
та да я задоми – все му се стрували неподходящи 
кандидатите. След като решил да се ожени за нея, 
Данко още три дни и три нощи мислил как да го 
стори. И накрая измислил! Решил да се престори 
на бог на любовта, затова на следващата сутрин 
по първи петли изскочил от дома си и отишъл на 
лов за жерави. Хванал един жерав, прибрал се, 
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взел хартиения фенер и зачакал да се стъмни. Щом 
паднала нощта, Данко запалил фенера, вързал го 
за крака на жерава, отишъл в двора на богаташа, 
покатерил се на един бор и с гръмовен глас се 
провикнал:

– Аз съм богът на любовта, чувате ли ме, хора! 
Дошъл съм от страната на облаците да ви кажа, че 
най-подходящият съпруг за вашата щерка е Данко 
Поспаланко, за него трябва да я омъжите.

Като чули тези думи, излезли родителите на 
момичето и що да видят – откъм големия бор в 
двора лети жерав – божествена птица, цялата сияе. 
Гледали родителите, гледали, докато видението не 
изчезнало в облаците. Повярвали, втурнали се в къ-
щата да подготвят зестрата. Междувременно Данко 
слязъл от бора, прибрал си се у дома и ни лук ял, 
ни лук мирисал – лежи си в леглото и чака. След из-
вестно време се чука на вратата.

– Извинявай, Данко, че в този час, но при нас 
дойде богът на любовта и ни каза да те вземем за 
зет, съгласен ли си?

– Съгласен съм, що да не съм съгласен! – рекъл 
Данко. Вдигнали сватба за чудо и приказ, а с го-
дините домът на Данко замогнал, процъфтял и, 
казват, това било благодарение на умния Данко 
Поспаланко.
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Пчелата помощница (127)

Имало едно време един богаташ – знатен и 
почитан човек. Той имал три дъщери на 

възраст за женене. Колкото и да им търсел съпрузи 
– все не намирал. Никой не изглеждал достоен за 
бащините красавици. Затова богаташът решил да 
постави обява – закачил пред дома си дъсчица, на 
която пишело: „Търси се жених!“.

Още на следващия ден се появил първият 
кандидат. Нагостили го и му казали, че преди да 
се ожени за богаташката щерка, трябвало първо да 
иде да почисти добре близкия храм. На сутринта 
мла дежът станал, измил се, облякъл се, получил 
4 оризови питки и заминал да чисти храма. Така и 
не се върнал.

На следващия ден се появил втори кандидат. И 
той бил посрещнат подобаващо, останал да пре-
нощува, а на сутринта се измил, облякъл се, получил 
4 оризови питки и бил изпратен да чисти храма. И 
той не се завърнал.

На следния ден се представил трети кандидат. 
И той бил посрещнат подобаващо, останал да пре-
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нощува, а на сутринта се измил, облякъл се, получил 
4 оризови питки и бил изпратен да чисти храма. 
Отишъл младежът и се заловил да чисти. Минало, 
не минало много време, към храма почнала да пълзи 
бяла мъгла. Младежът отчупил половин питка, 
хвърлил я към мъглата и мъглата отстъпила. След 
малко – пак. Пълзи, пълзи, напредва бялата мъгла, 
а младежът хвърлил другата половина от питката и 
продължил работата си. Мъглата пак се оттеглила, 
но след малко запълзяла отново към него. Няколко 
пъти мъглата настъпвала, а младежът делял питките 
и хвърлял в нейната посока. Най-накрая успял да 
почисти храма и се завърнал в дома на богаташа. 

– Преди да се ожениш за една от дъщерите ми, 
имам още една задача за теб – казал стопанинът. – 
Ето ти сламено въже – искам с него да спечелиш 
1000 жълтици.

Така казал бащата, дал сламеното въже и 
изпроводил жениха. Вървял младежът, вървял и 
край едно село видял един човек да носи шума. Ду-
хал вятър, та разпилявал шумата по пътя, затова 
младежът подарил своето сламено въже. Вързали с 
него шумата. Селянинът дал на момчето две-три ху-
баво изсъхнали листа и младежът продължил пътя 
си. Не след дълго пристигнал в един град, където на 
площада стоял търговец и продавал тригодишно 
отлежало вино. Само дето винените стомни не били 
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покрити, та младежът като видял това, дал изсъхна-
лата шума на търговеца, че да покрие стоката си. За 
благодарност получил мех с вино. Продължил пътя 
си и привечер стигнал до един дом, където помолил 
да пренощува. Господарят на този дом боледувал от 
странна болест – само тригодишно вино можело да 
я излекува. Младежът подал меха с виното и щом 
господарят пил, мигом оздравял. За благодарност 
младежът получил 1000 жълтици. С тях се върнал 
при богаташа с трите дъщери и казал:

– Ето, от едно сламено въже 1000 жълтици успях 
да спечеля.

– Добре, сега само ще те помоля да преброиш 
колко стъбла бамбук има в горичката зад къщата.

Излязъл младежът, броил, броил, ама все не ус-
пявал да преброи стъблата. Тогава до ухото му за-
бръмчала пчела и той чул:

– 13 333, бръм-бръм!
Върнал се при богаташа и му казал, че в горичката 

зад къщата има точно 13 333 стъбла бамбук. Тогава 
богаташът поставил последната си задача – момъкът 
трябвало да познае коя от трите дъщери ще му стане 
невеста. Седял младежът на чардака, а девойките се 
изправили пред него. Гледал той, гледал, ама те като 
капки вода си приличат.

– Мога ли да отскоча до тоалетната и после да 
отговоря? – попитал младежът и му разрешили. За-
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бързал се той към тоалетната, а там пчелата пак за-
бръмчала в ухото му:

– Средната, бръм-бръм! Средната, бръм-бръм!
Върнал се младежът и казал на бащата:
– Средната ще е моята невеста!
– Точно тъй, браво на теб! Подготвяйте се всич-

ки – сватба ще вдигаме!
Тъй рекъл богаташът и тъй станало. Сватба за 

чудо и приказ вдигнали, а младото семейство живя-
ло дълго в богатство, охолство и щастие!
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Песента на невестата (128)

Имало едно време един баща, който живеел 
с единствената си дъщеря. Момичето било 

вече мома за женене и бащата решил, че ще я даде 
на оногова, който успее да разреши поставените 
му загадки. Дните минавали, а никой така и не 
преминавал изпитанието. Тогава се появил един 
младеж. Докато седял в стаята и чакал срещата с 
бащата, младежът чул момата да пее:

Да мъкнеш пънове е трудно – 
тежат, тежат, тежат!
Но затъркаляш ли ги по наклона – 
при татко мигом ще се озоват!

– Брей, каква странна песен! – помислил си мла-
дежът и след няколко минути при него влязъл ба-
щата на девойката.

– Ако искаш зет да ми станеш, трябва първо 
един голям пън да донесеш от планината.

Младежът се съгласил, а после си спомнил ду-
мите от песента, отишъл в планината и затър ка-
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лял по нанадолнището един огромен пън. Баща та 
изглеждал доволен, но ето че пак заговорил:

– Имам още една молба към теб – искам да 
уловиш един гарван и да ми го донесеш, тогава ще 
ти дам щерката си за жена.

Зачудил се младежът как да стори това, тръгнал 
из гората, а от далечината долетяла пак песента на 
девойката:

Цял ден да бродиш по гори и планини, 
едва ли гарван ти ще уловиш.
Но привечер край бързия поток иди
и трудната задача изпълни!

Чул това младежът и дочакал вечерта край 
поточето. Наистина, преди да се стъмни, на един 
крайбрежен камък кацнал голям гарван. Уловил 
го младежът и го занесъл на тъста си. Той останал 
доволен и вдигнал сватба за чудо и приказ.
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Харима Итонага (129)

Имало едно време един младеж. Той работел за 
голям търговец на брашно. Веднъж в магазина 

им дошла чудно хубава девойка и тъй рекла:
– Казаха ми, че тук може би има младеж, достоен 

да ми стане съпруг. Дойдох да проверя.
Понечила после да си тръгне, а младежът я 

попитал коя е и откъде е.
– Градът, от който идвам, се нарича „Първи 

цъфти, последен връзва“, семейството ми са черни 
като катран, а името ми е „Ухаеща през юни“.

След като отговорила така, девойката си 
тръгнала. Колкото и да мислел над тези загадки, 
младежът не можел да разгадае какво означават. 
Затова се качил в планината, в един храм да помоли 
свещеника за съвет. Още щом чул загадките, свеще-
никът се усмихнал и отвърнал:

– Девойката е от град Дряново, семейството ѝ са 
Каракоеви, а тя самата се казва Роза.

Благодарил младежът и се отправил на път. 
Вървял ден, вървял два, на третия ден стигнал до 
град Дряново. Попитал тук-там къде е домът на 
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семейство Каракоеви и най-сетне една стара баба 
му казала:

– Ще ти кажа къде живеят, но ако си дошъл да 
се жениш за дъщеря им – така просто не можеш да 
идеш. Трябва първо писмо да ѝ напишеш. 

Съгласил се младежът, написал писмо, пратил 
го. След няколко часа пристигнал следният отговор:

На третата луна в часа на щурците край стълбата в 
небето ще те чакам аз. 

Младежът гледал, гледал и никак не можел да 
проумее за какво иде реч. Тогава старата баба взела 
писмото и му го разтълкувала:

– На третата луна означава не днес, не утре, а 
вдругиден. Часът на щурците започва малко преди 
залез, а стълбата в небето е водопадът в горичката 
край града. Иди там и се срещни с момичето.

Младежът така и направил. На третата вечер, 
малко преди залез, отишъл край водопада, а тя го 
чакала там.

– Ако искаш да се ожениш за мен, утре ела при 
баща ми и ме поискай за жена! – тъй казало де-
войчето и си тръгнало.

На следващия ден младежът отишъл в дома ѝ и 
се изправил пред баща ѝ, а той рекъл:

– Ще ти дам дъщеря си за жена, ако идеш на 
пазара и ми купиш три неща. Заключено съкровище, 
пет светулки и дълголетие. Ще ни трябват за вечеря.
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Младежът онемял – как да купи от пазара такива 
неща? Нямало и време. Чудил се, чудил се, накрая 
отишъл при местната жрица, да дири съвет. Тя го 
изслушала, усмихнала се и му обяснила:

– Заключеното съкровище са най-обикновени 
ми ди, от които можеш да направиш чудна супа. 
Иди на пазара при рибарите. Светулките не са нищо 
друго, а свещи, които да поставите на трапезата за 
вечеря. Иди и купи пет. А дълголетието – става 
въпрос за дългите спагети, с които празнуваме 
Новата година. Купи всичко и иди при тъста си!

Така рекла жрицата, така направил младежът. 
Всич ки били доволни и щастливи, сватба вдигнали 
го ляма, а младото семейство живяло дълго в бо-
гатство и разбирателство.
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Чудният сън (130)

Живял отдавна, много отдавна син на богат и 
знатен човек. Младеж за женене бил станал 

вече и всеки ден се молел на боговете да му изпратят 
достойна съпруга. Една нощ, както си спял, сънувал 
сън – до леглото му се изправила една ослепително 
красива богиня, нанизала дълъг конец в една игла 
и я забола във възглавницата на младежа. Когато се 
събудил и се огледал – наистина на възглавницата 
му била забодена игла с конец. Знак от божествата, 
рекъл си младежът, но какво означава? Колкото и 
да мислил, колкото и да премислял – не могъл да 
разгадае тази загадка. 

Един ден, като си говорил с приятеля си, го по-
питал:

– Слушай, случайно да знаеш какво може да 
означава голяма игла с дълъг конец на нея?

Приятелят му помислил, помислил и отвърнал:
– Голямата игла ми напомня на град Губерково, 

а дългият конец – на дома на най-знатния големец.
Като чул това, младежът веднага решил да тръгне 

да дири щастието си. Вървял три дни, а на четвъртия 
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пристигнал в град Губерково, разпитал тук-там 
и разбрал къде е домът на най-знатният големец. 
Близо до имението имало малка схлупена колиба, 
в която живеела стара, престара баба. Младежът се 
отбил при нея и я заразпитвал:

– Бабе, знаеш ли дали в това голямо имение 
живее мома за женене?

– Живее, синко, живее, чудна красавица живее.
– Бабе, а не може ли някак да ме наемат на работа 

в този дом?
– Може, що да не може, – отвърнала старицата, – 

точно в момента няма кой да им пали печката и да 
топли водата за баня. Ще те вземат, момко!

Като разбрал това, младежът свалил гиздавото си 
облекло, сложил си работни дрехи и се представил 
в имението да го наемат на работа. Харесали го, 
наели го. Почнал той да пали огъня и да се грижи за 
горещата вода. Минало, не минало време, дъщерята 
на големеца легнала тежко болна. Какви ли лекари 
не викал баща ѝ, какви ли знахари не питал. Лек 
никой не можел да намери. Най-накрая бащата 
събрал гадатели и ето какво казали те:

– В дома ти, господарю, има мъж, в който дъщеря 
ти е влюбена. Ако не се омъжи за него, ще тлее и ще 
линее и няма да оздравее.

Щом чул това, бащата веднага събрал всички 
мъже в имението. Изредили се един по един покрай 
леглото на болната, но нищо. 
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– Има ли още някой, който не се е представил? – 
попитал бащата.

– Не, господарю, всички минаха, само огнярчето 
остана, ама има ли смисъл и него да викаме?

– Доведете го! – заповядал господарят и след 
малко в стаята влязъл младежът.

Още щом се приближил до постелята на де-
войката, тя отворила очи. Като приседнал до нея – 
тя се усмихнала и се изправила, и помен от болестта 
ѝ не останал! Разбрал тогава бащата каква е работа-
та и решил да вдигне сватба. Междувременно ста-
рата, престара баба донесла на младежа неговите си 
дрехи, той се изкъпал, нагиздил се и се превърнал 
в годеник за чудо и приказ. Сватбата продължила 
цели седем дни и седем нощи, а щастието на двама-
та – продължило, казват, до края на дните им.
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Син под слон (131)

Имало едно време един богат човек. Той искал 
да омъжи дъщеря си за достоен човек и затова 

измислил загадка – който я разреши, дъщеря му да 
вземе. Намерил се смелчага, изправил се пред стро-
гия баща и казал:

– Готов съм да изслушам твоята загадка, но ако 
я разгадая – обещаваш ли да ми дадеш дъщеря си за 
съпруга?

Богаташът се съгласил и задал следната загадка:
– Искам да ми намериш един син под слон.
Младежът се замислил, излязъл на двора, по-

сочил небето и казал на бащата:
– Ето ти, тате, един син подслон! Ние, всички 

хора, сме под него скрити!
Засмял се богаташът и дал дъщеря си за жена на 

съобразителния младеж.
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Приказка за трите моста (132)

Отдавна живял един баща с единствената си 
дъщеря. Много искал да я задоми, но търсел 

подходящ съпруг и понеже обичал приказки, по-
ставил обява на прага на дома си: „Търси се съпруг 
за млада невеста, който да може да разкаже приказка 
за трите моста“.

Чакали, чакали и ето че накрая се появил го-
деник, който претендирал, че може да разкаже та-
кава приказка.

– Добре, разказвай! – казал старият баща, а мла-
дежът се настанил удобно и започнал.

– Първият мост е дъждът, който свързва небето 
и земята.

Бащата кимнал, а младежът продължил:
– Вторият мост е реката, която свързва морето и 

планината.
Бащата продължил да слуша с интерес, а момъкът 

довършил:
– А третият мост са децата, които свързват мъжа 

и жената. 
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Бащата се зарадвал и вдигнал голяма сватба, 
защото точно такъв мъдър съпруг търсел за дъще-
ря си!
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Желанията на ратаите (133)

Имало едно време голям богаташ. В къщата му 
живели трима ратаи. Всеки ден те отивали в 

планината за дърва, а вечер се прибирали. Един ден 
господарят казал, че излиза по работа и рано-рано 
напуснал дома. Тримата ратаи, както обикновено, 
станали и отишли в планината. Работили, работили, 
пък решили да си починат малко. Наклали огън, 
седнали, хапнали и от дума на дума решили да 
споделят най-съкровените си желания.

– Най-много от всичко искам да опитам от 
всички гозби на новогодишната трапеза. – казал 
първият.

– Най-много от всичко искам да имам цяла кесия 
с жълтици. – казал вторият.

– Аз пък искам да се оженя за господарската 
щерка! – казал третият.

Вечерта се прибрали, а господарят ги чакал и 
веднага ги попитал:

– Я кажете сега какво си говорихте днес в гората.
Младежите се засуетили, срамували се да кажат 

кой какво искал и накрая се решило да разкажат 
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какво другите били казали. Така първият разказал 
желанието на втория, вторият – на третия, третият – 
на първия. Изслушал ги господарят и казал:

– За онзи, който иска да опита от всички гозби 
на новогодишната трапеза, сега ще наредя да му 
ги поднесат. – Веднага внесли и наредили богата 
трапеза. – За онзи, който иска кесия с жълтици – ето 
я! – и господарят подал кесия с жълтици на втория. 
– А на третия, който иска да се ожени за дъщеря ми, 
ще кажа – сега тя ще дойде и ще сподели стих, ако 
можеш да отговориш достойно на него, ще ти я дам 
за жена.

След миг в стаята влязла господарската щерка и 
под съпровода на музика казала:

– По-висок от небето първият пролетен цвят 
 преди да се опомниш, паднал е и почернял!

Младежът на свой ред се замислил и отвърнал:

– По-висок от небето първият пролетен цвят
 и да падне под листата на дървото жив е пак.

И господарят, и дъщеря му много харесали 
поемата и след няколко дни вдигнали чудна сватба.

      


