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Ленивата невѣста 
 

 

 

Въ едно село расла хубава мома Богданка. Тя била едничко галено чедо на 

майка. 

Порасла Богданка, станала хубава мома, но нищо не умѣела да работи. 

Почнали да идатъ сватове да я искатъ за снаха. Майка й на всички 

казвала: 

- Наша Богданка е галена. Тя не е научена да работи. 

Щомъ чуели това, сватовѣтѣ се връщали. 

Дошълъ веднажъ единъ старецъ и казалъ: 

- Чухъ, че иматѣ хубава мома. Дойдохъ да я искамъ за снаха. 

Майката и нѣму казала сѫщото: 

- Наша Богданка е много галена. Тя нищо не знае да работи... 

- Нищо - рекълъ старецътъ, - у насъ никой никого не кара на работа. 

Който иска - работи, който не ще - така си седи. 

Слѣдъ седмица-две станала сватбата... 

Старецътъ ималъ трима синове и две снахи. 

На другия день слѣдъ сватбата всички се заловили за работа. Само 

невѣстата стояла 

прѣменена и нищо не 

похващала. 

Дошло време за обѣдъ. 

Сѫбрали се всички и 

седнали на трапезата. 

Седнала и Богданка. 

Другитѣ снахи донесли 

гостбата и сложили 

прѣдъ свѣкъра хлѣбъ. 

Той взелъ питата, 

разчупилъ я на парчета 

и я раздалъ. 

- А за невѣстата? - 

рекла свѣкървата. 

- Тя не е гладна - отвърналъ старецътъ. - Когато човѣкъ не работи, не 

огладнява. 

Слѣдъ обѣдъ всички пакъ започнали работата. Невѣстата седѣла и нищо 

не похващала. 

Сѫбрали се да вечерятъ. 

Старецътъ взелъ питата, разчупилъ я и пакъ я раздалъ. 

- А на Богданка? - запитала свѣкървата. 

- Тя не е гладна - отговорилъ старецътъ. - Когато човѣкъ не работи, не 

огладнява. 

 

 



 
 
Вечеряли, поприказвали кой какво ще работи на другия день и легнали да 

спятъ. 

Легнала и невѣстата, но гладно спи ли се? Едвамъ дочакала да съмне, тя 

станала тихичко, измила си очитѣ, измела двора, издоила кравитѣ, 

изкарала телцитѣ. 

Станали и другитѣ и като видѣли невѣстата, спогледали се и се 

усмихнали. 

На обѣдъ невѣстата сложила първа трапезата и седнала послѣдна. 

Старецътъ разчупилъ питата, подалъ еднo голѣмо парче на невѣстата и 

рекълъ: 

- Ти, невясто, днесъ работи най-много, ето и за тебе отъ питата. 

Изминала се седмица-две. Невѣстата по цѣлъ день шетала. На третата 

седмица родителитe й дошли на гости. Съгледали ги отдалечъ и излeзли 

на двора да ги посрещнатъ. 

Невѣстата припнала най-напредъ, отворила портитe и тихо имъ 

зашушнала: 

- Мамо... Татѣ... Слизайтѣ по-скоро отъ колата и се хващайтѣ за работа. 

Тука не е като у дома. Тука, който не работи, не му даватъ да яде!... 

 

 

 

Хитъръ Петъръ и лъжцитѣ 
 

Веднъжъ Хитъръ Петъръ отишълъ въ едно село. Двама лъжци, които се 
мислели за много умни, почнали да се подмилкватъ около него. Тѣ донесли 
вино, храна и една печена гѫска. 
Двамата лъжци прѣдложили, 
който прѣзъ нощьта сънува 
най-страшенъ сънь, той да 
изяде гѫската. Хитъръ Петъръ 
се съгласилъ. Прѣзъ нощьта 
Хитъръ Петъръ станалъ и 
изялъ гѫската. На сутринта 
първиятъ лъжецъ разказалъ 
съня си: 
- Сънувахъ, че съмъ се 
изкачилъ на седмото небе. 
Като погледнахъ надолу, 
свѣтъ ми се зави. 
- А азъ сънувахъ, че земѣта се разцепя и паднахъ въ пѫкъла - казалъ 
вториятъ. 
Хитъръ Петъръ имъ рекълъ: 
- Като ви видѣхъ, че стѣ отишли толкова далече, помислихъ, че нѣма да се 
върнетѣ скоро и изядохъ гѫската, за да не се вмирише. 

 



 

Гатанки 
 

 

 

 

 

 

 

 

Един овен заклаха, девет кожи 

одраха. Докато го деряха, очите 

им ревяха.  

Що е то? 

Бяла, бяла лехица 

с черна, черна пшеница, 

жънеме я с очите, 

мелиме я с главите 

и с погача богата 

храниме си душата. 

Що е то?  


