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Един цар имал едничък син, умен и хубав, за чудо и приказ.
Дошло време да се задоми царският син. Царят изпратил най-умния
царедворец да търси мома, лика-прилика на сина му.

Тръгнал сгледникът по всички земи. Обиколил девет царства.
Никъде не харесал мома за царския син. Навлязъл в десетото царство.
Чак там намерил мома, каквато дирел.

Сгледникът се върнал при царя и рекъл:
— Намерих, царю честити, девойка, умна, хубава и работлива.
Царят поразмислил и казал:
— Ти си най-умният ми царедворец. Добре си преценил момата.

Но не е зле още веднъж да изпитаме колко е умна. Ще пратим
годежник с поръка до нея. Ще видим дали ще разбере, каквото й
кажем.

Царят избрал годежник. Заповядал да му дадат дванадесет
жълтици, една голяма погача и кози мех, напълнен с вино. Когато
годежникът бил готов, царят му поръчал:

— Много здраве на царската избраница. Ще й предадеш
жълтиците, погачата и виното и ще й кажеш тия думи: „У нас годината
има дванадесет месеца, месечината изгрява винаги пълна и козите ни
имат четири крака“.

Тръгнал царският годежник. Минал девет царства. Стигнал в
десетото. Намерил умната девойка. Поклонил се и рекъл:

— Много здраве, хубава девойко, от нашия цар. Той те избра за
снаха. Праща ти тия дарове и поръча да ти кажа, че у нас годината има
дванадесет месеца, месечината изгрява винаги пълна и козите ни имат
по четири крака.

Девойката взела даровете и отвърнала:
— Благодаря, пратениче. Влез в къщи да си починеш и да

похапнеш от нашата трапеза!
Девойката нагостила добре царския пратеник. Когато той си

тръгнал, тя му рекла:
— Много здраве на царя! Ще му кажеш, че у нас годината има

единадесет месеца, че месечината изгрява нащърбена и козите ни имат
по три крака. Кажи му още на гарвана око да не вади!

Царският пратеник се завърнал и казал на царя какво отговорила
момата. Царят се учудил, че тя е толкова досетлива. Пратеникът, без да
знае сам, съобщил на момата, че са му дали да й занесе дванадесет
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жълтици, че погачата е цяла и че мехът с виното е пълен. А тя
получила единадесет жълтици, погачата била наядена и виното напито
— единият крак на меха бил празен. Затова царят получил такъв
отговор.

— Ти не си занесъл даровете, както ти ги предадох — казал
царят на пратеника. — Защо си скрил една жълтица? Защо си ял от
погачата? Защо си пил от виното?

Пратеникът паднал на колене пред царя, извадил от джеба си
жълтицата, па почнал да се моли и плаче:

— Прости ме, царю честити! Полъгах се. Ето жълтицата, която
задържах… Бях много уморен и гладен. Затова хапнах от погачата и
пийнах от виното.

Царят се усмихнал и простил пратеника, защото умната девойка
се досетила да поръча — на гарвана око да не вади.

Още същия ден царският син отишъл да доведе в двореца умната
девойка.

Когато девойката пристигнала в двореца, царят, царицата и
всички царедворци я посрещнали с голяма радост. Тя била не само
умна, но и много хубава.

Скоро направили сватба. Царят дал нечувана гощавка. Три дни
яли, пили и се веселили.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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