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Един човек имал много хубаво лозе. А до лозето му имало една
грамада камъни, в която живеела някаква змия-великан. Веднъж,
когато човекът бил в лозето и окопавал, видял змията и решил да й
направи добро. Като отишъл на другата сутрин пак да копае, взел в
една голяма паница прясно мляко, занесъл го на лозето и го оставил до
грамадата с камъните. Оставил го там и започнал да работи, ама
поглеждал към паницата да види дали змията ще дойде да изпие
млякото. А змията-великан излязла из грамадата, надушила млякото и
веднага го изпила, а после оставила в паницата една жълтица. Човекът
отишъл, прибрал жълтицата, взел паницата и си отишъл. Оттогава той
носел прясно мляко всеки ден, змията го изпивала и му оставяла по
жълтица. Така продължило няколко години.

Веднъж човекът повикал сина си, който бил наследник на лозето,
и му казал за змията, че той я храни с прясно мляко, а тя му дава по
жълтица. Синът отишъл на лозето, погледал грамадата камъни и си
помислил: „Тук сигурно има много жълтици. По-добре да убия змията,
да разкопая грамадата и да взема, жълтиците. Що ми трябва да нося
всеки ден прясно мляко и да храня змията?“

Като намислил това, синът се приготвил да убива змията. Един
ден той занесъл паница с прясно мляко и държал тояга, да убие змията.
Когато змията се измъкнала из грамадата и започнала да пие млякото,
момъкът замахнал с тоягата и силно ударил змията, но не могъл да я
убие, а само откъснал от опашката й около една педя. Змията,
разгневена от удара, скочила и ухапала момъка. Той се подул целият,
едва отишъл в къщи. Щом го видял, бащата веднага попитал какво се е
случило. Синът разказал всичко, както е било: че той искал да убие
змията и да вземе всички жълтици наведнъж, но отрязал само част от
опашката й, а змията го ухапала с отровния си език. След няколко дни
синът умрял от змийската отрова.

Не минало много време, и лозарят отишъл пак на лозето.
Застанал до грамадата камъни и се замислил за сина си. Тогава излязла
и змията. Човекът я погледнал и рекъл:

— Хайде, приятелко, ти да се сдобрим, както бяхме добри
приятели по-рано.

Змията изсъскала и рекла:
— Човече, не може да стане вече първото приятелство. Докато ти

гледаш гроба на сина си и аз докато гледам моята откъсната опашка,
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никога не можем да се сприятелим. Човек, каквото и да прави, винаги
трябва да мисли и за сетнините.
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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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