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ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ

На един мъж му ум ря ла же на та и от нея му ос та на ло 
ед но мо ми че. Мъ жът се оже нил за дру га и тя му до ве ла 
дру го мо ми че. Ма ще ха та мно го мра зе ла за ва ре ни че то и не 
мо же ла да го тър пи вкъ щи. За то ва тя взе ла да ка ра мъ жа 
си да го за ве де ня къ де, че да го ня ма ве че вкъ щи. Днес се 
ка ра ли за не го, ут ре пак, най-нак рая на мъ жа му до тег на-
ло и му при чер ня ло пред очи те. Вед нъж, ка то се ска ра ла 
ма ще ха та, той Ӝ ре къл да му ме си ед на пит ка, че да за ве де 
мо ми че то в ня коя го ра, да тър кул не пит ка та и да го на ка ра 
да иде да я взе ме. Пък то га ва щял да се скрие, а то да ос та-
не там, пък да ста ва как во то ще с не го!

Ка то Ӝ ка зал та ка, тя оме си ла пит ка та от пе пел и я да ла 
на мъ жа си. Той то га ва за вел мо ми че то в ед на гъс та го ра. 
Ка то се из ка чил на ед но по-ви со ко мяс то, той тър ку лил 
пит ка та, пък ре къл на мо ми че то да я взе ме и да я изя де. То 
отиш ло да я на ме ри, пък ба ща му се скрил и се вър нал у 
до ма си.

То, ка то се вър на ло, взе ло да ви ка и да тър си ба ща 
си. Ви ка ло и пла ка ло, ви ка ло и пла ка ло. Ски та ло, до де то 
мрък на ло и то ос та на ло в го ра та. Там наб ли зо в ед на ко ли-
ба жи ве е ла ба бич ка. Ка то чу ла чо веш ки глас, тя по ви ка ла:

– Как во си, ба би? Мом че или мо ми че? Ако си мо ми че, 
ела при ба ба, ако си мом че – иди да се не ви диш!

– Мо ми че съм, ба бо, мо ми че съм – оба ди ло се де те то.
– Ка то си мо ми че, ела при ме не!
Мо ми че то отиш ло при ба ба та, тя го приб ра ла в ко ли-

ба та си и го на гос ти ла.
На сут рин та мо ми че то ста на ло ра но и до ка то ба бич ка-

та още спя ла, раз т ре би ло, по ръ си ло и по ме ло от вът ре и от-
вън ко ли ба та. Ба ба та ка то ста на ла, уми ла се и тръг на ла да 
иде на чер к ва. Тя си има ла га дин ки – змии, гу ще ри и дру ги 
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та ки ва, де то бя га чо век от тях. По ръ ча ла на мо ми че то да 
им по па ри три ци и да ги нах ра ни.

– Ама да не те е страх от мо и те га дин ки – рек ла ба ба-
та. – Те не ха пят.

Мо ми че то по па ри ло три ци, ос та ви ло ги да из сти нат. 
То има ло гер дан от мъ нис та и взе ло, та го из ни за ло, та на 
вся ка га дин ка вър за ло гер дан че от мъ нис та.

Ба ба та ка то се вър на ла, га дин ки те я пос рещ на ли и взе-
ли да Ӝ се хва лят:

– Ба бо, на ме не ка ка вър за гер дан че!
Пък ба ба им рек ла:
– И ба ба ще вър же на ка ка гер дан че! И ба ба ще вър же 

на ка ка гер дан че!
Бли зо до ко ли ба та на ба ба та има ло ре ка. Ка то се на-

я ли на обяд, тя рек ла на мо ми че то да идат да сед нат край 
ре ка та.

По дир мал ко ба ба та ка за ла:
– Аз мо же да зас пя, а ти ка то ви диш во да та, че по те че 

чер ве на, не ме съ буж дай. Ка то ви диш, че по те че си ня, пак 
не ме съ буж дай, ка то по те че чер на, пак не ме съ буж дай, а 
ка то по те че жъл та, да ме съ бу диш!

Ба ба та след мал ко зас па ла и мо ми че то ви дя ло, че ре-
ка та по ед но вре ме при дош ла чер ве на. Пос ле ка то из тек-
ла чер ве на та во да, при дош ла си ня, пос ле чер на. По ед но 
вре ме при дош ла жъл та во да. То га ва то съ бу ди ло ба ба та. 
Тя бър зо го уло ви ла за ко са та и го по то пи ла в ре ка та, ка то 
му рек ла:

– Дръж, ба ба, как во то мо жеш!
То стис на ло как во то му по пад на ло в ръ це те и ка то го 

из ва ди ла ба ба та, ви дя ло, че дър жи ед но сан дъ че. То ва сан-
дъ че би ло пъл но с жъл ти ци.

След то ва ба ба та му рек ла да си оти де вкъ щи със сан-
дъ че то. По ве ла го през го ра та и му по ка за ла пъ тя.
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Ба ща му и ма ще ха та му се сма я ли, ка то го ви де ли тол-
ко ва ху ба во – то би ло ста на ло злат но и гре е ло от ху бост. 
По ка за ло сан дъ че то на ба ща си и той още по ве че се за рад-
вал, ка то го от во рил и ви дял,че е пъл но с жъл ти ци. Ма ще-
ха та пък от за вист не мог ла да си на ме ри мяс то и рек ла на 
мъ жа си да за ве де и ней но то мо ми че на оно ва мяс то, че да 
ста не и с не го та ка.

– Ка то ис каш, да го за ве да – ре къл той.
То га ва тя взе ла, че оме си ла пит ка. Пре ся ла два пъ ти 

браш но то ка то за нея. Ко га то пит ка та се опек ла, тя я уви ла 
в ед на чис та кър па и я да ла на мъ жа си. Той по вел мо ми че-
то към оно ва мяс то, тър ко лил пит ка та и го на ка рал да иде 
и да я взе ме. Мо ми че то ка то се вър на ло, взе ло да тър си 
ба ща си и да ви ка. Ка то не го на ме ри ло, взе ло да пла че и да 
се ски та из го ра та. По ед но вре ме ве чер та ба ба та го чу ла 
и му из ви ка ла:

– Как во си, ба би? Мом че или мо ми че? Ако си мо ми че, 
ела при ба ба, ако си мом че – иди да се не ви диш!

– Мо ми че съм, ба бо, мо ми че съм – оба ди ло се де те то.
– Ка то си мо ми че, ела при ме не!
Мо ми че то отиш ло при ба ба та, тя го приб ра ла в ко ли-

ба та си и го на гос ти ла.
На сут рин та то не ста на ло, до ка то не ста на ла ба ба та, 

а ка то ста на ло, не раз т ре би ло и не по ме ло, как то би ло сто-
ри ло дру го то мо ми че.

Ба ба та ка то се уми ла, об ляк ла се да иде на чер к ва. На 
тръг ва не тя пак му по ръ ча ла да по па ри три ци и да нах ра ни 
га дин ки те Ӝ, ка то му ка за ла да не се бои от тях, за що то не 
ха пят. То по па ри ло три ци, ала не ча ка ло да из с ти нат и ги 
да ло вед на га на га дин ки те, та те се из па ри ли.

Ба ба та ка то се вър на ла, те я пос рещ на ли и взе ли да Ӝ 
се оп лак ват:

– Ба бо, ка ка ме не по па ри! Ба бо, ка ка ме не по па ри!
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– И ба ба ще по па ри ка ка! И ба ба ще по па ри ка ка! – от-
в ръ ща ла им ба ба та.

Ка то се на о бяд ва ли, ба ба та рек ла да идат на ре ка та да 
сед нат. Пос ле ка за ла:

– На мен ми се дос па, пък ти ка то ви диш ре ка та, че 
дой де чер ве на, не ме бу ди, ка то ви диш, че дой де зе ле на, 
не ме бу ди, ка то я ви диш бя ла, пак не ме бу ди, жъл та ка то 
дой де, не ме бу ди, а ка то ви диш,че дой де чер на, да ме съ-
бу диш!

По ед но вре ме мо ми че то ви дя ло, че ре ка та при дош ла 
чер ве на. Ка то се из тек ли чер ве ни те во ди, дош ли зе ле ни, 
пос ле бе ли, пос ле жъл ти ка то зла то. На не го му ха ре са ло 
и то си по то пи ло кут ре то, ко е то вед на га се поз ла ти ло. По-
дир злат на та во да дош ла чер на. То га ва мо ми че то съ бу ди ло 
ба ба та и тя ка то ста на ла, пус на ла го в чер на та во да, ка то 
го дър жа ла за ко са та, и из ви ка ла:

– Дръж, ба би, как во то си уло виш!
То хва на ло ед но сан дъ че и го стис на ло кол ко то мо же-

ло. То ва сан дъ че би ло пъл но със змии и гу ще ри, но ба ба та 
не му ка за ла как во има.

По дир то ва тя му рек ла да тръг не с нея, че да го за ве де 
до ня къ де, от къ де то да си иде вкъ щи.

Ка то си отиш ло, май ка му се сма я ла и щя ла да при-
пад не от яд, щом го ви дя ла та ко ва чер но ка то дя вол. А пък 
ка то от во ри ла сан дъ че то и ви дя ла, че е пъл но със змии и 
гу ще ри, тя взе ла да се ка ра с мъ жа си, ка то по мис ли ла, че 
той не го е за вел на съ що то мяс то, къ де то бил за вел не го-
во то си мо ми че.

– Аз – ре къл той, – къ де то бях за вел ед но то, за ве дох и 
дру го то, как е ста на ла та ка та зи ра бо та не знам!

Ото га ва на та тък ма ще ха та, кол ко то и да мра зе ла за-
ва ре ни че то, ка то би ло за нес ло тол ко ва па ри вкъ щи, не 
мо же ла да спо ме не, че не го ще вкъ щи. Ка то по рас на ло и 
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ста на ло мо ма за же не не, по и с кал да се оже ни за не го цар с-
ки ят син, за що то би ло мно го ху ба во и ня ма ло вто ра мо ма 
ка то не го. Ка то дош ло вре ме да я по ве дат за вен ча ва не, 
ма ще ха та Ӝ я скри ла под ко ри то то, пък на мес то нея об ляк-
ла и за бу ли ла чер на та мо ма – ней на та си дъ ще ря – ка то Ӝ 
ка за ла да си по да ва под бу ло то са мо злат ния пръст, за да 
мис лят хо ра та, че е злат на та мо ма.

Ка то вър вя ла та ка сват ба та с чер на та мо ма, пе те лът 
про пял:

– Ку ку ри гу! Злат на ка ка под ко ри то, чер на ка ка на кон 
яз ди!

Сват ба ри те се спог ле да ли, по чу ди ли се как ва е та зи 
ра бо та и пак си вър ве ли. По дир мал ко пе те лът пак про пял:

– Ку ку ри гу! Злат на ка ка под ко ри то, чер на ка ка на кон 
яз ди!

Сват ба ри те пак се спог ле да ли и се по чу ди ли, ала пак 
си вър ве ли. По дир мал ко пе те лът пак про пял:

– Ку ку ри гу! Злат на ка ка под ко ри то, чер на ка ка на кон 
яз ди!

Ка то чу ли и тре ти път пе те ла да ка зва то ва, те рек ли да 
вдиг нат бу ло то на бул ка та, за да ви дят да ли не во дят чер-
на та мо ма на мес то злат на та.

Ка то вдиг на ли бу ло то и пог лед на ли, те ви де ли, че пе-
те лът каз вал то ва, ко е то си би ло ис ти на. Вър на ла се сват-
ба та на зад то га ва, раз тър си ли се и на ме ри ли злат на та мо-
ма под ко ри то то. То га ва я взе ли, об лек ли я за вен ча ва не, 
за бу ли ли я, ка чи ли я на ко ня и сват ба та пак си тръг на ла.

И пак та ка ста на ло – злат на та мо ма се вен ча ла за цар-
с кия син, как то той си ис кал, пък чер на та си ос та на ла вкъ-
щи!
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