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 Преди много години в 
Земята на нощта живеел огромен 
великан, известен като Вълка 
вятър. Хората от племето микмак 
изпитвали голям страх от него, 
защото където отидел, носел беди 
и мъки. Той живеел в обширната 
Пещера на ветровете в Земята на 
нощта. Когато в околностите било 
много тихо и слънцето греело, 
оставал вътре; така правел и през 
спокойните нощи. Не обичал 
тихо море и слънчева светлина, 
но обожавал силните ветрове и 
бури. Излезел ли от пещерата си, 
земята затрепервала, а огромните 
дървета трещели и падали 
повалени. Малките фиданки и 
цветя се опитвали да се скрият, 
но пожелаел ли, Вълка вятър 
имал способността да се движи 
тихо като сянка и растенията и 
животните нямали време да се 
спасят от гибел. 

How Gluscap 
Created the Birds

 Once upon a time in the 
Night-Night Land lived a huge gi-
ant known as the Wolf-Wind. The 
people of the Meckmak tribe had 
a great fear of him, for he caused 
much trouble and sorrow wherever 
he went.  He lived in the vast Cave 
of Winds, in the Night-Night Land, 
where he was hiding on calm days 
when the sun was hot and the sea 
was still, and on quiet nights when 
not a leaf or a flower or a blade of 
grass was stirring.  He did not like 
quiet sea and sunlight, but adored 
strong winds and storms. When 
he got out of his cave, the earth 
trembled, the great trees cracked 
in fear, the little trees trembled, 
and the flowers bent their heads 
close to the earth, trying to hide 
from his presence. But if he wished 
Wolf-Wind, he could move quietly 
like a shadow, and the plants and 
animals had no time to save them 
from death.  
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 Той раздухвал в морето 
огромни вълни, които се разбивали 
по скалите, и всичко умирало, щом 
влезел в бой. 
 Чуел ли се воят на жестокия 
гигант, когато тъмнина покриела 
земята като голямо черно одеяло, 
страх обгръщал цялата страна.
 Близо до морето се намирали 
индиански селца и мъжете и 
жените ходели за риба, често 
доста навътре в морето, за да 
събират храна за зимата. Малките 
им рибарски канута се носели 
като листа по спокойната вода, а 
децата играели безгрижно върху 
пясъчния бряг под грейналото 
слънце. Но веднъж, на залез, Вълка 
вятър връхлетял откъм север; задухал 
вятър; бушувала буря; огромни 
вълни се образували в морето и се 
разбивали на брега и всички онези, 
които ловели риба, се удавили. 
Великанът свирел и бушувал и 
ставал все по-гневен, подкрепян от 
стихията, която сам създавал.
 

  He blew huge waves in the sea, 
crashed them against the rocks, and 
everything died when he went into 
battle.  
 If the cruel giant’s howl started 
as the darkness covered the earth 
like a big black blanket, fear grasped 
the whole earth. 
 Near the sea there were Indi-
an villages where men and women 
would go fishing, often far off the 
coast, to make food for the winter. 
Their small fishing canoes floated 
like leaves in the calm water, and 
the children played carefree on the 
sandy beach under the blazing sun. 
But once, as the sun went down, 
without a sign of his coming, out of 
the north came Wolf-Wind in his great 
rage; gale blasted; storm raged; 
huge waves formed in the sea and 
crashed onto the shore, and all those 
who were fishing drowned. The gi-
ant roared and raged, and became 
more and more angry provoked by 
the force of nature he himself had 
created.
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 Великанът вятър все още 
бушувал на сутринта, когато 
внезапно съгледал по брега децата, 
дошли да търсят родителите си. 
Завтекъл се той по стихийното 
море да ги настигне, но преди да 
докосне брега, децата избягали 
ужасени. Скрили се в голяма 
пещера и натъркаляли огромни 
камъни на входа, за да не може 
да влезе великанът. И наистина 
той не успял да влезе в пещерата, 
макар да фучал и вилнял отвъд през 
целия ден и цялата нощ, камъните 
му попречили да нахлуе. Накрая 
отминал разгневен, заплашвайки да 
хване децата по-късно.
 

  The giant wind was still raging 
in the morning when he sudden-
ly looked down the shore and saw 
some children who had come to look 
for their parents. He rushed over the 
storming sea to catch them, but as 
he touched the shore, the children 
ran away horrified. They hid in a large 
cave and rolled huge stones over the 
entrance so that the giant could not 
get in. And indeed, he could not en-
ter the cave, and though he roared 
and raged outside all day and all 
night the stones prevented him from 
invading. Eventually he left angry, 
threWWatening to catch the children 
later. 
 



12

 Децата така се изплашили, че 
останали в пещерата, докато гладът 
ги принудил да излязат и да потърсят 
храна. Знаели, че родителите им 
сигурно са загинали в бурята, която 
разрушила домовете им. Децата 
чули в далечината воя на Вълка 
вятър и бързо изтичали до една 
гъста гора, където решили, че са в 
безопасност. В една голяма гора, 
която индианците познавали като 
Земята на върбите, имало огромни 
дървета, плътно обрасли с листа, 
които щели да ги прикрият, в случай 
че великанът дойде. 

  Тhe children were so scared 
that they remained in the cave until 
hunger forced them to go out and 
seek food. They knew their parents 
had probably died in the storm that 
destroyed their homes. The children 
heard the Wolf-Wind’s wail in the dis-
tance and quickly ran into a dense 
forest where they decided they were 
safe. In a big forest, which the Indians 
knew as the Willow Earth, there were 
huge trees, thickly overgrown with 
leaves that would cover them when 
the giant came.  
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 Гората била приятно място, 
където се спускали малки ручеи и 
растели цветя по китни поляни, над 
които слънцето струяло светлина.
 И тъкмо тогава, когато един 
ден слънцето не изгряло и в гората 
станало много тихо, внезапно 
отново дошъл Вълка вятър, понесъл 
гибел със себе си.Разбушувал се в 
гората, търсейки дечицата, но тях ги 
криели гъстите листа на дърветата 
и храстите. Вълка вятър вилнеел 
отдалеко, но от време на време 
неочаквано и бързо се връщал с 
надеждата даизненада децата.
Понякога някои от тях се отпускали 
в забрава, но все паклистата ги 
предпазвали.Единствено слънцето, 
което било далеч на юг, в Страната 
на лятото, знаело къде са децата.
 

 The forest was a pleasant place 
where small brooks ran and flowers 
rose in picturesque meadows over 
which sunlight streamed.
 And then one day, when sun 
did not rise and the forest became 
very quiet, Wolf-Wind suddenly came 
back and brought death. He raged 
in the woods looking for the little chil-
dren, but the thick leaves of the trees 
and the bushes hid them.  Wolf-Wind 
stormed afar, but from time to time 
suddenly and quickly returned, hop-
ing to surprise the children. Occasion-
ally some of them fell unconscious, 
but the leaves still protected them. 
Only the sun, which was far to the 
south, in the Summer Country, knew 
where the children were.  
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 Великанът ставал все по-
гневен, разгневил се дори на 
дърветата, дали подслон на децата. 
Спомнил си за един друг великан, 
който да му помогне да ги накаже, и 
тръгнал да го търси. Когато листата 
на много дървета захванали да се 
оцветяват във веселите тонове на 
червеното и жълтото, Вълка вятър се 
върнал, а заедно с него и другият 
великан, който носел много силната 
магия, наречена магия на мраза. 
С нея можел да накара листата да 
умрат и да паднат от дърветата. И 
сега заедно с Вълка вятър, който се 
разфучал и развилнял, те заедно 
опитали съвсем да оголят клоните на 
дърветата. Макар че повечето листа 
се понесли към земята, усилията на 
двамата великани били безполезни 
за вечнозелените дървета като 
боровете и кедрите; а листата 
на елшата, клена, дъба, брезата 
и върбата още се притискали о 
клоните. Вълкът вятър отново се 
разбушувал, защото децата все още 
били прикривани от своите приятели 
– листата.

 The giant became even more 
furious, mad even at the trees shel-
tering the children.  He remembered 
another giant who could help him 
punish them and went looking for 
him. When the leaves of many trees 
started turning in the bright tones of 
red and yellow, Wolf-Wind returned, 
and with him the other giant who 
brought a very strong magic called 
the Charm of the Frost.  It could 
make the leaves die and fall from 
the trees. And now, together with 
Wolf-Wind, who roared and raged, 
they tried to completely clear the 
branches of the trees. Though most 
leaves fell to the ground, the efforts 
of the two giants were useless for 
the evergreen trees like pines and 
cedars, and the leaves of the alder, 
clam, oak, birch and willow still clung 
onto the branches.  The Wolf-Wind 
stormed again because children 
were still covered by their friends - 
the leaves.
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 – Почакайте – ръмжал той. – 
Само почакайте!
 Една нощ, когато Луната на 
жътвата греела високо в небето, 
великаните се върнали. Този път след 
тяхното нападение останали само 
листата на вечнозелените дървета, 
които никога вече не ги загубили, и 
децата се преместили под тяхната 
закрила. 

  - Wait-  he growled. – Just wait! 
 One night, when the Harvest 
Moon shone high in the sky, the giants 
returned. This time after their attack 
only the leaves of the evergreen trees 
remained, which would never lose 
their leaves after that, and the 
   children moved under     
      their protection. 
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 Гората се натъжила и 
притихнала: толкова много оголени 
дървета зъзнели в студения вятър. 
Скоро щял да пристигне снегът 
и тя останала безмълвна: нито 
лист не прошумолявал, за да 
наруши тишината. В онези дни 
могъщ магьосник и господар на 
земята на индианците микмак бил 
Глускап. Той бил велик майстор 
на магии и всяка година раздавал 
подаръци на децата по цялата 
земя на микмаките .Снегът паднал 
преди деня на раздаването на 
подаръците и затова Глускап поел 
в една разкошна шейна, теглена 
от неговите едри, верни другари, 
кучетата. Пристигнел ли в някое 
село, той питал децата какви 
подаръци най-много биха искали. 

 The forest was sad and silent: so 
many naked trees were shimmering in 
the cold wind. The snow was about to 
arrive, and everything remained qui-
et: not even a leaf whispered to dis-
turb the silence. In those days, there 
was a mighty magician who ruled 
upon the Mickmak Indians, called 
Glooscap. He was a great master 
of spells and every year he gave 
gifts to children all over the Mickmak 
lands. The snow fell before the day 
of giftgiving, so Glooscap set forth in 
a grand sleigh, drawn by his big, loy-
al companions, the dogs. Arriving in 
each village, he asked the children 
what gifts they would wish for.
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 Поради голямата си сила 
той бил известен като Вълшебния 
майстор на подаръци и винаги 
успявал да задоволи желанията 
на децата. Магическата сила му 
разказала за децата, които се 
криели в гората, и той отишъл да ги 
попита какви са желанията им.
 Горките деца не поискали 
нищо за себе си, но помолили 
магьосника да върне живота 
на листата, които ги спасили от 
Вълка вятър, и да ги раздаде на 
дърветата.
 Дълго мислил Глускап. Онова, 
което безкористните деца искали, 
било голяма и силна магия. В 
онези дни имало само морски 
птици като чайки, патици и жерави, 
защото Глускап все още не бил 
създал малките сухоземни птички, 
а Вълка вятър нямал власт над тези 
морски птици. Опитвал се да ги 
убие, но само му се присмивали 
и го подигравали, като имитирали 
дивия му яростен вой, докато 
той не можел нито да ги стигне, 
нито да ги нарани. Имало и птици 
като кокошката и пуйката, които 
живеели в някои индиански селца.

 Because of his great power 
he was known as the “Magic Mas-
ter of Gifts” and was always able 
to make children’s dreams come 
true. Magic force told him about 
the children who were hiding in the 
woods, and he went to ask them 
what their desires were.
 The poor children did not wish 
anything for themselves, but they 
asked the sorcerer to bring back 
to life the leaves that saved them 
from the rage of Wolf-Wind, and 
put them back again in their old 
home in the trees.
 Glooskap sat and thought 
for a long time. What the selfless 
children wanted was a great and 
strong magic. Now in that time 
there were no little forest birds upon 
the earth, for Glooskap had not 
yet brought them into being. There 
were only the birds that dwelt near 
the sea and over whom Wolf-Wind 
had no powersea-gulls, ducks and 
cranes. These only laughed at the 
giant in his rage and screamed in 
mockery as they flew from him and 
hid when he came so that he could 
never reach them. And there were 
also the sturdy birds like the hen 
and the turkey who lived with men 
in some Indian
 villages.
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 Докато вълшебникът мислел 
задълбочено, дошла му на ум 
една голяма идея. Птиците, 
създадени от него до този момент, 
имали доста неприятни гласове 
и затова птичите песни били 
непознати в земята на микмаките. 

 As the wizard thought deeply, a great 
idea came to his mind. The birds he had cre-
ated so far had quite unpleasant voices, and 
bird songs were unknown in the Mickmak 
lands. 
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 Когато децата от гората 
говорели за “летящи листа“, Глускап 
си помислил за летящи птици, 
мънички, които да пеят сладко и да 
са покрити с яркоцветни пернати 
одежди. В магическото огледало 
на своята мисъл той вече виждал 
червени, сини и многоцветни птички, 
весело запели в горите, по полята и 
селата, за да носят радост на деца 
и възрастни.
 Глускап казал на децата, че 
дори и неговата магия не би могла 
да постави поразените листа 
отново по дърветата, но че може 
да направи нещо съвсем приказно. 
Можел да превърне листата в 
малки въздушни крила, птици, които 
винаги да си спомнят как са били 
родени и да знаят, че са свързани с 
дървесата. Наесен те ще отлитат с 
лятото към Земята на летните цветя, 
далече на юг. После, с идването на 
пролетта, ще се връщат да живеят 
и да вият гнезда сред клоните на 
дърветата, откъдето са тръгнали.  
Всички тези малки пернати създания 
ще обичат дърветата, засмените 
потоци, тревата и цветята и ще пеят 
сладки песни за децата.
 

 When the children of the 
forest spoke of “flying leaves,” Gl-
ooskap imagined tiny flying birds, 
covered with bright-colored feath-
ers and singing sweetly. In the 
magical mirror of his thought, he 
saw red, blue and multicolor birds, 
cheerfully singing in forests, fields 
and villages, bringing happiness to 
children and adults.
 Glooskap told the children 
that even his magic could not bring 
back the dead leaves back on the 
trees, but he could do something 
quite fabulous. He could take the 
fallen leaves and change them 
into little birds. And the birds would 
never forget how they were born, 
and know they were related to 
the trees.  When autumn came 
they would go with the summer far 
south, to the Summer-Flower Land. 
Then in the spring-time they would 
always come back and nest in the 
trees under the leaves from which 
they had sprung. All these small 
feathered creatures would love 
the trees, the laughing waters, the 
grass and the flowers, and would 
sing sweet songs for little children.
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  От време на време ще 
се носят във въздуха, за да 
си спомнят, че са свързани с 
листата, а децата ще се сещат, 
че листата са им били закрила 
срещу силата на великаните, ще 
обичат птиците и ще ги пазят от 
злини.
 Глускап обещал на децата 
да даде на дърветата, които Вълка 
вятър оголил, способността всяка 
пролет отново да обрасват с нови 
листа, за да са красиви, когато 
идва лятото. Вълшебникът обещал 
също да отнеме малко от силата 
на Вълка вятър, за да не може 
вече да вреди на децата.
 После Глускап махнал с 
магическата си палка и децата 
останали смаяни и щастливи, 
като видели как стотици приказни 
малки птички с най-различни 
цветове се вдигнали от земята 
там, където лежали безжизнено 
падналите листа, и полетели към 
клоните на дървета и храсти. 
Птичките зачуруликали и весело 
запели; много от тях имали 
цветовете на листата.

 They would have power to rest 
at times upon the air like a fluttering 
leaf; and the children would remem-
ber that leaves saved them from gi-
ants’ evil power, would love the birds 
and keep them from harm.
 Glooskap promised the children 
to give the trees that the Wind-Wolf 
had stripped, the power to bring forth 
new leaves every spring-time so that 
when summer came back the trees 
would be beautiful again. The magi-
cian also promised to take much of 
Wind-Wolf’s power so that he could 
no longer harm little children as wick-
edly as he had done before.
 Then Glooskap waved his magic 
wand and the children were amazed 
and happy to see hundreds of fab-
ulous little birds of different colors 
spring from the ground where the 
fallen leaves had lain, and fly to the 
branches of trees and shrubs. The 
birds twittered and sang, they were 
of beautiful colors like the leaves that 
had given them birth.
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 There were Robin Red-breasts and Thrushes all brown and red, from the 
red and brown leaves of the Oak.; there were yellow birds stained like Beech 
and Birch leaves; and many other birds were brightly colored by the magician 
himself, and their feathers glowed blue and green, purple and gray. The bird 
choir was so melodic that the children were all very happy again.

 Дроздът и червеношийката и други птички били в 
кафяви и червени тонове, като например дъбовите листа; 
жълтите птички били оцветени като листата на брезата и 
бука; а много други птички били ярко оцветени от самия 
вълшебник и перата им заблестели в синьо и зелено, в 
пурпурно и сиво. Птичият хор бил тъй мелодичен, че децата 
отново станали щастливи.
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 Понеже било много студено, 
зима царувала по земята, Глускап 
изпратил почти всички малки птички 
в Земята на летните цветя, докато 
си отидат зимните месеци. После 
малките песнопойци се върнали 
да построят гнезда сред листата, 
които ги закриляли, също както 
предишните листа закриляли децата. 
Сутрин малките птички събуждали 
децата със сладките си песни, а 
на смрачаване ги приспивали с 
чуруликането си и приспивния си 
хор. През нощта те притихвали и се 
криели сред листата от Вълка вятър.
 Птичките пеят и до днес, 
защото никога не са забравили, 
че са специален дар от Глускап за 
децата и че са родени от листата, 
изтръгнати тъй отдавна от дърветата.

 

 As it was still very cold, and win-
ter reigned on the land, Glooskap 
sent almost all little birds away to 
the Summer-Flower Land until the 
time winter would be gone. But in 
the spring-time the little singers al-
ways came back to build nests in the 
leaves that would guard them, just 
as the previous leaves guarded chil-
dren. At day-break they would wake 
the children with their choir of dawn, 
and at twilight they lisped and twit-
tered to lull the children to sleep. And 
at night they would hide among the 
leaves from Wolf-Wind and stay very 
still with never a twitter or a song.
 Птичките пеят и до днес, 
защото никога не са забравили, 
че са специален дар от Глускап за 
децата и че са родени от листата, 
изтръгнати тъй отдавна от дърветата.
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МОЯТА РИСУНКА :
my illustration:





29

  Отдавна, много отдавна на 
брега на морето се простирало 
огромно царство. Мълвата за 
несметните му богатства се 
разнасяла из целия свят. Всички в 
това царство живеели щастливо. 
Само царят не бил щастлив, 
защото го преследвала зла съдба: 
едва родени, всичките му синове 
умирали. Годините минавали, той 
остарявал, но все си оставал без 
наследник.
 И ето че в един прекрасен 
ден, за голяма негова радост, 
царицата родила син. Но скоро 
радостта на царя помръкнала и в 
сърцето му се промъкнала тревога.
 Как ли да предпазя 
единствения си син от злата 
съдба?” – чудел се той и тази 
тревожна мисъл не му давала покой 
ни денем, ни нощем.

The Step Daughter

 A long long time ago on the 
seashore there was a vast kingdom.  
The rumorus of its immense wealth 
spread throughout the world. Every-
one in this kingdom lived happily.  
Only the king was not happy be-
cause of his evil fate: all his sons died 
at birth. Years passed, he grew old, 
but he still had no heir.
 And then on a wonderful day, 
to his great joy, the queen gave birth 
to a son. But soon the king’s joy fad-
ed, and anxiety drifted into his heart.
 “How can I protect my only son 
from the evil fate?”, he wondered, 
and this worry pursued him day and 
night.
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 Един ден на царя му хрумнало, 
че за да защити невръстния си син 
от злите духове, трябва да запази 
името му в тайна, докато порасне и 
укрепне.
 – Нека само аз да знам името 
на момчето и никой друг!
 Времето минавало, момчето 
растяло и един ден царят решил, 
че принцът ще вземе за жена 
девойката, която успее да разбере 
как се казва той. Нека самият дух, 
покровителстващ младия царски 
син, подскаже името му на онази, 
която сметне за достойна да бъде 
жена на принц!
 

 One day an idea came to 
the king’s mind, and he decided 
that he must keep his infant son’s 
name secret until he grew up and 
strengthened in order to protect him 
from the evil spirits.
 – I should be the only one to 
know the boy's name, and no one 
else!»
 The time passed, the boy grew, 
and one day the king decided that 
the prince should marry a girl who 
would guess what his name was.  Let 
the spirit protecting the young prince 
give  his name to the one whom he 
considers worthy to be his wife!
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 Много от поданиците на царя 
мечтаели да оженят дъщерите си за 
царския син. Бащите им купували 
разкошни дрехи, майките по цял ден 
ги гласели с красиви прически и 
скъпоценни накити. Най-богатите не 
жалели пари за специални амулети, 
правени от прочути магьосници, 
които да им донесат късмет.
 Щом царските глашатаи 
разнесли вестта, че царят търси 
жена за единствения си син, 
девойките една след друга 
напускали родните си домове 
и тръгвали с богати дарове към 
царския дворец. Всяка искала да 
стане жена на красивия принц.
 Волята на царя стигнала и до 
затънтено селце, в което живеела 
девойка на име Акосиуа – най-
красивото момиче в царството. Тя 
била сираче. Майка й умряла още 
докато Акосиуа била малко дете. 
Баща й – беден рибар, се оженил 
втори път, но за нещастие, един 
ден се удавил в морето. Клетата 
Акосиуа останала да живее при 
мащехата си.

 Many of the king's subjects 
dreamed of marrying their daughters 
to the king's son. Their fathers bought 
luxurious clothes, their mothers 
adorned them with beautiful 
hairstyles and precious jewels every 
day. The richest spent fortunes on 
special good luck amulets made by 
famous magicians.
 As the king's messengers 
spread the news that the king was 
searching a bride for his only son, the 
girls would leave their homes and 
go to the royal palace with rich gifts. 
Each of them wanted to become 
wife to the beautiful prince.
 The king's wish traveled far, 
and reached a tiny village where a 
maiden named Acosiua, the most 
beautiful girl in the kingdom, lived. 
She was an orphan. Her mother died 
when Acosiua was still a child. Her 
father, a poor fisherman, married a 
second time, but unfortunately one 
day he drowned in the sea. Poor 
Acosiua had since lived with her 
stepmother.
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 Мащехата била зла жена 
и мразела завареницата си 
само защото била по-красива от 
трите дъщери – Абра, Яуа и Ама. 
Товарела я с непосилна работа и 
непрекъснато я хокала за щяло и 
нещяло. Акосиуа търпяла безмълвно 
всичко, защото нямало къде да 
отиде.
 Най-силното желание на 
мащехата било да ожени една от 
дъщерите си за царския син. Тя 
купила на трите красиви дрехи и те 
се приготвили да отидат в двореца. 
А на заварената си дъщеря 
мащехата заповядала:
 – Отдели шумките и камъчетата 
от царевицата и просото, измети 
двора, изчисти и подреди къщата, 
измий и изпери всичко, а после 
върви, където искаш. Иди и в 
двореца , ако не те е срам да 
станеш за посмешище на хората!
 Акосиуа въздъхнала тежко, 
но нищо не можела да направи. 
Видяла, че Абра, Яуа и Ама са вече 
готови и тръгват на път, изтичала при 
тях и им рекла:

 The stepmother was a wicked 
woman. and hated Acosiua only 
because she was more beautiful 
than her three daughters - Abra, 
Yawa and Amma.  She always gave 
Acosiua overpowering tasks, and 
constantly scolded her for trifles. 
Acosiua silently accepted everything 
because she had no other place to 
go.
 The stepmother's greatest desire 
was to marry one of her daughters to 
the king's son. She bought all three 
beautiful clothes, and they prepared 
to go to the palace. As for Acosiua, 
the stepmother commanded:
 - Take off the peels and pebbles 
from the corn and millet, sweep 
the yard, clear and arrange the 
house, wash all clothes, and then go 
wherever you want. Walk even to 
the palace, if you are not afraid that 
everyone will laugh at you!
 Acosiua sighed deeply, but 
could do nothing. She saw that Abra, 
Yawa, and Amma were ready and 
were on their way, ran to them, and 
said:
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 – Мили сестрички, много ви 
моля! Не знам къде е дворецът и 
няма кого да попитам. Помогнете 
ми! Като стигнете там, където 
пътищата се разделят, сложете на 
пътя към двореца зелено клонче 
от акация, а на другия, който води 
към гората, хвърлете суха палмова 
клонка.
 Сестрите й обещали да 
помогнат, но щом стигнали до 
кръстопътя, най-злата и най-
грозната от трите, която мразела 
Акосиуа най-много, казала:
 – За коя се мисли тази 
повлекана? Откъде накъде ще 
й помагаме? Въобразява си, че 
е най-красивата на света! Я да 
сложим изсъхналата палмова 
клонка на пътя за двореца, а 
зеленото акациево клонче да 
хвърлим на този, който води към 
гората. Няма от какво да се боим! 
Даже и да успее да се измъкне 
от гората жива и невредима, 
ще й кажем, че сме объркали 
клончетата. Тя и без това не може 
да каже точно и ясно какво иска!
 Другите две сестри не му 
мислили много-много и я послушали.

 - Dear sisters, I beg you! I do not 
know where the palace is and there 
is no one to ask. Help me! When 
you reach the place where roads 
separate, put a green acacia branch 
on the way to the palace, and throw 
a dry palm branch on the way to the 
woods.”
 The sisters promised to help 
her, but when they reached the 
crossroads, the meanest and ugliest 
of the three who hated Acosiua the 
most, said:
 - Who does this frump think she 
is? Why should we help her?  She 
thinks she is the most beautiful in the 
world! Let's put the dry palm branch 
on the way to the palace, and the 
green acacia twig on the one that 
leads to the woods. There's nothing to 
be afraid of! Even if she can get out 
of the woods alive and unharmed, 
we will tell her that we confused the 
branches. She can not even say 
clearly what she wants!”
 The other two sisters did not 
think much of it, and agreed to do 
so.
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 А през това време клетата 
Акосиуа се трудела неуморно. 
Метяла, чистела, миела, перяла 
и не спирала нито за миг. Като 
свършила всичко, което й 
заповядала мащехата, решила 
да изпече царевични питки, за да 
ги занесе на царя. Тя стрила на 
прах царевичните зърна, омесила 
питките, изпекла ги, завила ги в чисти 
бананови листа и ги сложила в 
старата си напукана купа. После 
се измила, облякла вехтата си 
закърпена рокля и тръгнала към 
двореца.
 Щом стигнала до мястото, 
където пътят се разделял на две, 
се извил буен вятър. Той подхванал 
двете клончета, вдигнал ги от земята, 
завъртял ги и хвърлил изсъхналата 
палмова клонка на пътя към гората, 
а зеленото акациево клонче 
се оказало на другия път – към 
двореца. Акосиуа тръгнала по него.
 Вървяла, вървяла и видяла 
край пътя един грохнал старец. Той 
я повикал и я помолил с немощен 
глас:

 Meanwhile poor Acosiua 
worked tirelessly. She cleaned, 
rubbed, washed, and did not stop 
for a moment. When she finished 
everything that her stepmother had 
assigned, she decided to bake corn 
bread and bring it to the king.  She 
ground corn grains to flour, knead 
some dough, baked cakes, wrapped 
them in clean banana leaves and 
put them in an old cracked bowl. 
Then she washed herself, put on her 
old patched dress, and headed for 
the palace.
 As soon as she reached the 
place where the road split in two, a 
blazing wind blew up. It picked up 
the two twigs, lifted them from the 
ground, turned them, and threw the 
dried palm branch on the way to the 
forest, and the green acacia twig on 
the way to the palace. Acosiua took 
the right road.
 As she walked along, she saw 
a poor old man near the road.  He 
called her, and asked her in a weak 
voice:
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 – Дете мое, дай ми да хапна, 
ако имаш нещо за ядене! Не помня 
откога не съм ял нищо и силите ми 
секват.
 Бедният старец помолил преди 
това и злите сестри, когато минали 
покрай него, но те не само че не 
му дали нищо, ами го и нахокали 
с грозни думи и отминали. А 
завареницата била добросърдечна 
и състрадателна и си помислила: 
”За какво ли са му на царя моите 
простички царевични питки? 
Трапезата му сигурно е отрупана 
с най-разнообразни ястия – кое 
от кое по-вкусни. А клетият старец 
може да умре от глад, ако не му 
дам да хапне нещо!”.

 - My child, give me something 
to eat if you can! I do not remember 
how long I have not eaten,  and I 
have no strength left.
 The poor old man had asked 
the evil sisters for help when they 
passed by him, but they gave him 
nothing, scolded him with ugly 
words, and went away. Acosiua was 
kind and compassionate, and she 
thought, «What good are my simple 
corn cakes to the king? His table is 
probably full of various dishes - each 
better than the other. This poor old 
man may starve to death if I do not 
give him something to eat! 
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 Акосиуа се усмихнала 
приветливо, подала му купата с 
питките и казала:
 – Дядо, ето всичко, което имам. 
Хапни си и да си жив и здрав!
 Старецът се нахранил, 
благодарил на момичето, че го е 
нагостило, а после прошепнал в 
ухото му:
 – Дете мое, заради доброто ти 
сърце ще ти кажа името на принца. 
Той се казва Кетоуогло Силния.
Акосиуа се учудила и попитала:
 – Дядо, откъде знаеш това, 
което никой на света не знае?
 Но едва изрекла тези думи, 
старецът изчезнал – и помен от 
него не останал. Тогава Акосиуа 
разбрала, че това бил самият дух, 
който покровителствал царския син.
 Тя въздъхнала, забързала по 
пътя и не спряла, докато не стигнала 
чак до двореца. На площада отпред 
имало огромна тълпа.

 Acosiua smiled kindly, handed 
him the bowl of cakes, and said,
 - Grandpa, that's all I have. Eat, 
be alive and healthy!”
 The old man ate the food, 
thanked the girl for feeding him, and 
then whispered in her ear:
 - My child, for your good heart 
I will tell you the name of the prince. 
He is called Kethowoglo the Strong.”
 Acosiua was surprised and 
asked: 
 - Grandpa, how do you know 
what nobody in the world knows?»
 But as she spoke the words, the 
old man disappeared, and there 
was not even a sign left of him. Then 
Acosiua realized this had been the 
spirit that protected the king's son.
 She sighed, hurried along the 
way, and did not stop until she 
reached the palace. There was a 
huge crowd in the town square.
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 Младите девойки – коя от коя 
по-красива, облечени с разкошни 
дрехи, нагласени и натъкмени 
със скъпоценни накити, минавали 
една по една покрай царя. Той ги 
питал как се казва принцът и те му 
казвали някакво име, но до този 
момент никоя не успяла да познае. 
Останалите се опитвали да чуят 
отговорите на съперниците си, за 
да не допуснат същата грешка, 
но напразно – наблизо един от 
царските музиканти биел барабан 
с всички сили и нищо не се чувало.
 Девойките продължавали 
да назовават какви ли не имена, 
ала никоя от тях не могла да улучи 
пазеното в тайна име на принца.
 И ето че дошъл редът и на 
Акосиуа. Една от разочарованите 
красавици не се стърпяла и 
започнала да й се подиграва:
 – Жалка голтачка! Ти да не би 
наистина да се надяваш, че ще 
познаеш името на царския син? 
Духът не пожела да го разкрие дори 
на нас – толкова богати, знатни и 
красиви, та на тебе ли ще го каже!

 Young girls – each more 
beautiful than the other, dressed 
in gorgeous clothes, adorned with 
precious jewels, went one by one 
past the king. He asked them what 
the Prince’s name was, and each of 
them gave a name, but no one told 
the right one. The others tried to hear 
the answers of their rivals in order to 
avoid the same mistake, but in vain 
- one of the royal musicians beat 
a drum in full of force, and nothing 
could be heard.
 The maids continued to name 
names, but none of them could 
guess the prince's secret name.
 And then came Acosiua‘s turn. 
One of the disappointed beauties 
could not resist teasing her:
  - You pitiful beggar! Do you 
really hope that you will know the 
name of the king's son? The Spirit did 
not want to reveal it even to us - so 
rich, noble and beautiful, why would 
he tell you?“
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 Грозните сестри на горката 
завареница също се развикали:
 – Изгонете я тази повлекана 
оттук! Как смее да идва в двореца с 
нас! Само ни позори!
 Но царят им се скарал и 
направил знак на Акосиуа да 
приближи.
 – Хайде, опитай се и ти да 
познаеш името на принца, девойко!
Тя се усмихнала и отговорила:
 – Принцът се казва Кетоуогло 
Силния, царю. Кръстил си го така, за 
да го предпазиш от злите духове.
Царят възкликнал:
 – Ето това е избраницата на 
духа, пазител на сина ми! Тя ще 
стане жена на принца!
 Така бедната заварена 
дъщеря се оженила за младия 
царски син, а дъщерите на 
мащехата се върнали вкъщи с 
празни ръце.

 The ugly sisters of the poor girl 
also shouted:
  - Drag this frump out of here! 
How dares she come to the palace 
with us! She brings shame upon us!”
 But the king silenced them, and 
beckoned Acosiua to come closer.
 - Come on, try to guess the 
Prince's name, young lady!
She smiled and replied: 
  - The Prince is called 
Kethowoglo the Strong, My Lord. You 
gave him this name so that you can 
protect him from the evil spirits.”
The King exclaimed: 
 - This is the one chosen by the 
spirit, my son's guardian! She will 
become Prince's wife!”
 Thus the poor orphan married 
the young king's son, and the 
stepmother's daughters returned 
home empty-handed.
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МОЯТА РИСУНКА :
my illustration:
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 На един мъж се поминала 
жената и той се оженил повторно. 
Щом влязла мащехата вкъщи, 
видяла, че освен нейното доведено 
момиче и от първата жена било 
останало едно заварениче. 
 Стрелнала го с очи и викнала 
на мъжа си: 
 – Туй момиче не го ща вкъщи! 
 – Къде да го дяна? Не виждаш 
ли, че е още малко и глупаво? – 
отговорил бащата. 
 – Където щеш го заведи – в 
гората, в морето – само да не се 
мярка пред очите ми. 
 Днес раздор, утре раздор, 
най-сетне бащата склонил да 
махне първото си дете от къщи. 
 – Омеси една питка! – поръчал 
той на жена си. 

 A man’s wife passed away, and 
he married again. As soon as the 
new wife came home, she saw that 
beside the daughter she brought 
with her, there was a girl from his first 
marriage.
 She glared and shouted at her 
husband:
 — I don’t want this girl here!
 — Where shall I take her? Don’t 
you  see she is still young and foolish, 
said the father.
 — Wherever you want - to the 
woods, to the sea - just take her out 
of my sight. 
 After days of argument the 
father agreed to send his first child 
away from home.
 — Bake a cake! — he said to his 
wife.

The Golden Girl
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 Мащехата омесила питка 
от просо, пуснала я в торбата и 
подала торбата на мъжа си. Той 
преметнал торбата през рамо, 
повел момичето и го завел в една 
страшна гора. Там имало малък 
хълм. Извел бащата детето си на 
хълма, извадил питката от торбата, 
търкулнал я надолу и рекъл: 
 – Тичай, чедо, да уловиш 
питката. 
 Момичето се завтекло подир 
питката и я хванало в треволяка. 
В туй време бащата се мушнал в 
гората и се загубил. 
 – Тате, аз хванах питката! – 
обърнало се назад момичето. – 
Тате, къде си? 
 Изкачило се пак на хълма, 
погледнало насам-нататък – жива 
душа няма. Очите му се насълзили. 
Тръгнало под старите дървета да 
търси пътека. Тук пътека, там пътека 
– никаква пътека нямало. Цял ден се 
лутало момичето. А когато слънцето 
потънало надолу зад гъстата шума 
на гората и взело да притъмнява, то 
се уплашило и почнало да плаче с 
глас. 
 

 The stepmother baked a round 
millet loaf, put it in a bag and gave 
the bag to her husband.
 He put the bag over his shoulder 
and lead the girl to a scary forest. 
There was a small hill, and they went 
all the way to the top.  The father 
took out the loaf from his bag and 
rolled it down:
 — Run, dear, catch the loaf.
 The girl rushed after it and 
caught it in the grass.  Meanwhile 
the father hid in the forest, and 
disappeared.
 — Daddy, I caught it! — 
shouted the girl. — Dad, where are 
you?
 The girl climbed the hill and 
looked around — nobody was there. 
Her eyes filled with tears. She walked 
under the old trees in search for a 
path. She looked everywhere, but 
found no path. The girl wandered all 
day. And when the sun sunk behind 
the thick foliage, and it became 
dark, the girl was so scared that she 
started crying.
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  Deep in the forest, in a 
wooden cabin lived an old witch. 
When she heard a voice, she went 
outside and shouted in the dark:
—Who’s crying? Is it a boy or a girl? If 
you are a girl - come to granny, if you 
are a boy — go away!
 — I am a girl, grandma—
answered the poor girl.
— Then better come!
 The girl came closer and asked:
 — Why don't you want a boy,  
granny?
 — Because I need help with the 
house, and boys cannot do chores.
 The girl went inside the cabin. 
The old woman gave her food, made 
her bed, and the girl went to sleep. 
So did the old woman after a while.  
The next morning, the girl got up 
first, took a broom and cleaned the 
cabin, put everything in place and 
brought water.  When the old woman 
woke up and saw what her guest did, 
she just smiled and said nothing. She 
just put her clothes on and prepared 
to go to look for mushrooms in the 
forest.  As she left she instructed the 
nimble girl: 

 Вдън гората в дървена колиба 
живеела една бабичка знахарка. 
Като чула човешки глас, тя излязла и 
викнала в тъмнината: 
 – Кой плаче там? Момиче или 
момче? Ако си момиче, ела при 
баба, ако си момче – махай се! 
 – Момиче съм, бабо – 
отвърнала сиротинката. 
 – Тогава по-скоро ела! 
Като наближило, момичето 
попитало: 
 – Защо не искаш момче, 
бабичко? 
 – Защото ми трябва шетачка, а 
момчетата не умеят да шетат вкъщи. 
 Момичето влязло в колибата. 
Бабичката го нагостила, постлала 
му и то легнало да спи. Подир 
малко легнала и бабичката. На 
заранта момичето станало преди 
бабичката, разтребило, помело, 
донесло вода. Като се събудила 
старата и видяла какво е сторило 
гостенчето, усмихнала се, но нищо 
не казала. Облякла се и тръгнала 
за гъби. На излизане тя заръчала на 
пъргавото момиче: 
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 —In the cellar I keep some little 
creatures: snakes, lizards, turtles. You 
will feed them while I am gone. You 
have nothing to be afraid of, they 
don't bite.
 The girl boiled some bran and 
let it cool, then brought it to the cellar 
and fed the reptiles. Since she had 
nothing else to do, the girl took some 
beads, made necklaces for each 
of the creatures, and put them on. 
When the old woman came later 
that day, the creatures greeted her 
and started bragging: 
 — Granny, the girl made 
necklaces for us! Granny, the girl 
gave us a delicious meal! 
 — Granny will give a necklace 
to the girl too! — replied the old lady, 
and smiled.
 Near the cabin there was 
a magical river, which changed 
its colour every hour. That same 
afternoon the old lady brought the 
girl to the river bank, and told her:
 — Sweetie, I am going to take a 
nap in the grass, and you will sing me 
a song, because otherwise I cannot 
fall asleep.
 

 – В избата имам гадинки: змии, 
гущери, костенурки. Ти им попари 
трички и ги нахрани. Не бива да се 
боиш от тях, защото не хапят. 
 Момиченцето попарило трици, 
оставило ги да изстинат, занесло 
ги в избата, нахранило хубаво 
гадинките и като нямало друго що 
да прави, нанизало герданчета и 
вързало по едно на всяка гадинка. 
На пладне се задала бабичката. 
Гадинките се втурнали да я 
посрещнат и почнали да се хвалят: 
 – Бабо, кака ни върза 
герданчета! Бабо, кака ни сладко 
нахрани! 
 – И на кака ви баба ще върже 
герданче! – отговорила бабичката и 
пак се усмихнала. 
 Близо до колибата течала 
чудна река. Тя всеки час променяла 
боята си. Подир пладне бабичката 
завела момичето на речния бряг, 
легнала на тревата и рекла: 
 – Баби, аз ще подремна на 
тревата, а ти ми попей, защото не 
ме лови сън без песен. 
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  The girl sat next to the woman 
and started singing quietly. Her voice 
was like a bee’s humming.  Before 
falling asleep the woman mumbled:
 — Watch the water. First the 
water will turn blue, later red and 
then black. Wake me up when the 
yellow water starts running! 
 Then she fell asleep. The girl 
was baffled, but watched the water. 
It changed its colour hour by hour. 
First blue, then red, then black. At 
some point the yellow water came, 
and the girl woke the old lady. 
She jumped, grabbed the girl and 
dipped her in the water. 
 — Here you go, sweetie —she 
said, — take whatever you can!
 The girl grasped at something, 
and when the woman took her out 
of the water she realized that in her 
hands there was a casket.
 —What is in it? —asked the girl.

 Момичето седнало до 
главата на бабичката и кротко 
запяло. Песента му била тиха като 
бръмчене на пчела. Преди да 
заспи, бабата проговорила сънена: 
 – Гледай водата. Най-напред 
ще потече синя вода, сетне 
червена, сетне черна. Подир 
черната ще се зададе жълта. 
Събуди ме, когато дойде жълтата 
вода! 
 И задрямала. Момичето 
учудено гледало реката. Тя час 
по час променяла водата си: ту 
синя, ту червена, ту черна. По едно 
време се задала жълтата вода и 
то събудило бабичката. Бабичката 
бърже скокнала, сграбила 
момичето и го потопила в реката. 
 – Дръж, баби – рекла тя, – 
хвани каквото можеш! 
 Момичето стиснало нещо 
и когато старицата го извадила, 
видяло, че държи едно сандъче. 
 – Какво има в него? – попитало 
момичето. 
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 — When you go home you will 
unlock it with this key, and then you 
will find out— said the woman and 
gave the girl a key, then took her 
out of the forest and showed her 
the path that would lead her home, 
wishing her all the best. 
 When the girl arrived at home 
the whole house lit up, because the 
water had turned her body golden. 
Her step mother bit her lip jealously. 
 —What do you have in that 
casket?  —the father asked.
 The girl opened the casket, and 
everybody gasped in amazement: 
the casket was full of gold coins.
 —Tell us where you've been? —
asked the stepmother.
 The golden girl told them the 
whole story.
 — Take my girl to the forest 
as soon as possible! — yelled the 
stepmother to her husband.

 – Когато идеш у дома си, ще 
го отключиш с туй ключе и ще видиш 
какво има – рекла бабичката, 
подала му едно ключе, извела го от 
гората, показала му пътеката към 
тяхната къща и го изпроводила да си 
иде със здраве. 
 Отишло си момичето и като 
влязло вкъщи, цялата къща светнала, 
защото жълтата вода била златна 
и то станало златно. Мащехата 
прехапала устни от завист. 
 – Какво носиш в сандъчето? – 
попитал бащата. 
 Момичето отключило 
сандъчето, отворило го и всички 
ахнали: сандъчето било догоре 
пълно с жълтици. 
 – Разправи къде си била? – 
попитала мащехата. 
 Златното момиче всичко 
разказало. 
 – По-скоро да заведеш и 
моето момиче в оная гора! – 
викнала мащехата на мъжа си.
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 – Меси една питка, като е тъй! 
 Мащехата се запретнала 
и омесила една житена питка. 
Бащата повел доведеното момиче, 
завел го на хълма в гората, 
търкулнал питката и когато момичето 
се завтекло подире й, той се 
потулил. 
 Цял ден се лутало момичето 
в гората и надвечер викнало да 
плаче. 
 – Кой плаче? – попитала пак 
същата бабичка от тъмнината. – 
Момиче или момче? Ако си момче, 
махни се, ако си момиче, ела 
насам! 
 – Момиче съм! – отвърнало 
доведеното и влязло в колибата.
 Горската бабичка го нагостила 
и му постлала да спи. На сутринта, 
когато слънцето напекло, бабичката 
се дигнала, а гостенчето ѝ още 
спяло. Намръщила се стопанката 
на колибата, ала нищо не казала. 
Събудила момичето и му рекла: 
 – Аз отивам за гъби, а ти 
разтреби вкъщи, попари трички 
и нахрани гадинките ми. Те са в 
избата. Не се плаши от тях, защото 
не хапят. 

 — Bake another loaf then!
Without delay the stepmother baked 
a wheat loaf. The father led the other 
girl to the hill in the forest, and rolled 
the loaf down the hill. When the girl 
went after it, he hid away.
 The girl wandered around the 
forest all day, and in the evening she 
started crying.
 — Who’s crying? — again asked 
the same old woman in the dark. — 
A boy or a girl? If you are a boy – go 
away, if you are a girl – come here!
 — I'm a girl! — answered the girl, 
and entered the cabin.
 The old woman gave her food, 
and put her to sleep. In the morning, 
when the sun came out, the woman 
got up, but the girl was still sleeping. 
The old lady frowned, but said 
nothing. When she woke the girl and 
told her:
 — I'm going for mushrooms, you 
clean the house, boil some bran, and 
feed my creatures. They are in the 
cellar. Don't be afraid because they 
don't bite.
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 Момичето станало, взело 
метлата, почнало да мете, без да 
поръси земята с вода, дигнало 
пушилка. Попарило трици, занесло 
ги горещи на змиите, гущерите 
и костенурките. Гадините се 
изпопарили и когато на пладне се 
върнала бабичката от гората, те 
почнали да й се оплакват: 
 – Бабо, кака ни изпари с 
триците! Много ни изпари. Боли, 
бабичко! 
 – И баба ще изпари кака ви! 
– продумала бабичката и влязла в 
колибата. 
 Подир пладне тя завела 
момичето при чудната река и му 
заръчала: 
 – Аз ще подремна, а ти гледай 
реката – като мине синя вода, не ме 
буди, като мине жълта – пак не ме 
буди, като дотече червената – пак 
не ме буди. Когато дойде черната – 
събуди ме! 
 

 The girl got out of bed, took a 
broom and started brushing the floor 
without sprinkling water first so a lot 
of dust went up in the air. Then she 
boiled some bran, and while it was 
still hot, gave it to the lizards, snakes 
and turtles. The creatures burned 
their mouths and when the grandma 
came home from the forest they 
started complaining: 
 — Granny, the girl burned our 
mouths with the bran! It was very hot. 
It really hurts, granny!
 —Granny will burn the girl too! 
— said the woman and went inside 
the shack.
 Later that day she took the girl 
to the magical river and instructed 
her:
 — I'm going to take a nap, and 
you watch the river— when the water 
is blue don’t wake me, when it turns 
yellow— don't wake me, when it turns 
red — don't wake me either. When 
the black water comes — then wake 
me up! 
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  Хайде сега, попей ми една 
песен, додето заспя! 
 Момичето викнало, но то пеело 
толкова силно и лошо, че бабата го 
прекъснала. 
 – Спри! – рекла му тя. – Не 
можеш ме приспа с тая песен. 
 Момичето млъкнало. Бабичката 
задрямала, а реката зашумяла и 
почнала да мени боята си. Когато 
дошла черната вода, то събудило 
бабичката. Горската старица 
скочила, хванала момичето за 
косите, потопила го във водата и 
викнала: 
 – Дръж, баби, каквото можеш, 
дръж!
 Момичето напипало едно 
сандъче и го стиснало. Бабичката 
го изтеглила на брега, дала му 
едно ключе, с което да отключи 
сандъчето, когато си иде вкъщи, 
извела го от гората и му показала 
пътя към бащината му къща. 
Мащехата го чакала накрай село. 
Било надвечер. Когато го видяла, 
че е станало черно и грозно, 
пожълтяла от яд и си рекла:

  Now sing me a song so I can fall 
asleep!
 The girl screeched, her singing 
was so loud and harsh that the old 
woman had to interrupt her.
 — Stop! — she said. — I can't fall 
asleep with this song. 
 The girl hushed. The woman 
slowly went to sleep, and the river 
rustled and started changing its 
colour. When the black water 
came, the girl woke the woman. She 
jumped up and grabbed the girl by 
the hair, dipped her in the water and 
screamed: 
 — Hold, sweetie, hold whatever 
you can!
 The girl seized a casket and 
held it tight. The woman took the girl 
out of the water and gave her a key 
to open the casket at home, then 
showed her the way to her house. 
The stepmother had already been 
waiting at the end of the village. 
It was late afternoon. When the 
stepmother saw that her girl had 
turned black and ugly, she became 
yellow with anger, but said to herself: 
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  – Дано поне сандъчето е пълно 
жълтици. 
 Отишли си вкъщи, отключили 
сандъчето и що да видят – вътре 
само змии, гущери и раци. 
Запищели всички, разбягали се. 
Златното момиче побягнало на 
улицата. 
 – Тичай по-скоро да му вземеш 
златните дрехи, за да облечем с тях 
моето доведено момиче! – извикала 
мащехата на мъжа си. 
 Мъжът се втурнал подир своето 
момиче. То бягало, той тичал, то 
бягало, той тичал, то бягало, той 
тичал, додето най-сетне, като 
видяло, че бащата ще го настигне, 
златното момиче разперило ръце и 
хвръкнало като птичка. Дигнало се 
нагоре над къщите, над градините, 
над планинските върхове. 
Превърнало се на златна месечина 
и грейнало. Бащата останал с 
отворени уста. Такова чудо никога 
не бил виждал. 
 Оттогава златното момиче се 
появява нощем на небето, цялата 
земя огрява и търси с очи своя 
роден край.

 — Let us hope at least that the 
casket is full of gold.
 So they went home, and 
opened the casket, but inside there 
were only snakes, lizards and crabs. 
Everybody screamed and ran away.  
Even the golden girl fled to the street. 
 — Go get her golden clothes, 
we will dress my girl with them! 
— yelled the stepmother to her 
husband.
 The man ran after his girl. She 
ran, he followed her, she ran, he 
followed, she ran and he followed 
until finally when she realized that her 
father would catch her, the golden 
girl spread her hands and flew like a 
bird. She surged above the houses, 
gardens, above the mountain tops. 
And then she turned into a golden 
moon, and glowed.
 The father was left with open 
mouth. He had never seen such a 
miracle. 
 From then on, the golden girl 
appears in the sky at night, and lights 
up the whole earth, looking for her 
home. 
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МОЯТА РИСУНКА :
my illustration:
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 Живяла много отдавна на 
брега на морето една добра 
женица. Петима синове си имала 
тя – петима братя Лю: Лю Първи, Лю 
Втори, Лю Трети, Лю Четвърти и Лю 
Пети. Те дотолкова си приличали, че 
никой не можел да ги различи един 
от друг. Дори майка им понякога ги 
бъркала.
 Ала всеки брат се отличавал 
с нещо. Най-големият брат, Лю 
Първи, можел да изпие цяло море 
и след това да го избълва обратно. 
Лю Втори не се страхувал от огън. 
Лю Трети можел да прави каквито 
си иска големи крачки. Лю Четвърти 
имал тяло, по-здраво от най-
здравото желязо. А най-малкият, Лю 
Пети, разбирал езика на птиците и 
животните. Живеели си те щастливо 
и задружно. Лю Първи ловял риба, 
Лю Втори поддържал огъня у дома, 
Лю Трети и Лю Четвърти работели 
в полето, а Лю Пети пасял гъски и 
овце.

 Once upon a time on the sea-
shore lived a good woman. She 
had five sons: Lew First, Lew Second, 
Lew Third, Lew Fourth, and Lew Fifth. 
They looked so much alike that no 
one could tell them apart. Even their 
mother sometimes confused them.
 Every brother had a special gift. 
The eldest brother, Lew First, could 
swallow the whole sea and then spit 
it back. Lew Second was not afraid 
of fire. Lew Third could stretch and 
stretch and stretch his legs. Lew 
Fourth had a body harder than the 
hardest iron.  And the youngest, Lew 
Fifth, understood the language of 
birds and animals. They lived happily 
together. Lew First fished, Lew Sec-
ond kept the fire at home, Lew Third 
and Lew Fourth worked in the field, 
and Lew Fifth grazed geese and 
sheep.

The Lew Brothers
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 Веднъж в тия места, където 
живеели братята Лю, пристигнал на 
лов богат и зъл управник. Гледа той 
на края на гората – едно момче 
пасе стадо. Това бил Лю Пети. 
До него спяла гиздава планинска 
козичка. Управникът взел лъка си и 
се прицелил в нея. Изплашеният Лю 
извикал и козичката с един скок 
се скрила в гората. От гъсталака 
изскочил елен. Лю му извикал на 
еленов език: ”Спасявай се!. И 
еленът изчезнал. На полянката 
изскочили весели зайци.

 One day a rich and evil ruler 
went hunting near the village where 
Lew brothers lived. As he arrived 
atthe edge of the wood, he saw a 
boy grazing a herd of sheep. That 
was Lew Fifth. Next to him slept a 
cute little mountain-goat. The ruler 
took his bow and prepared to shoot 
an arrow. Lew was startled and 
screamed, the goat jumped and 
hid in the woods. A deer dashed out 
of the thicket. Lew cried out in deer 
tongue: ”Save yourself!”, and the 
deer disappeared. Cheerful rabbits 
popped up at the clearing. 
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 Лю викнал на заешки език и 
зайците избягали. Всички животни 
се изпокрили. И злобният управник 
останал сам в пустата гора. А 
добрият Лю се радвал, че успял 
да помогне на своите приятели – 
животните.
 Тогава злият управник 
заповядал да хванат Лю Пети. 
Отвели го в града и по заповед на 
управника го хвърлили в клетката 
на един гладен тигър. Управникът 
мислел, че тигърът ще разкъса 
дръзкото момче, но Лю Пети 
заговорил с тигъра на тигърски 
език и свирепият звяр дори не го 
и докоснал. Като узнал за това, 
управникът се озлобил още повече. 
Той заповядал да отсекат главата 
на Лю Пети. Но тогава в затвора се 
промъкнал Лю Четвърти, който имал 
тяло, по-здраво и от най-здравото 
желязо. Той останал в затвора 
вместо своя брат. Лю Пети излязъл и 
спокойно се упътил към дома си. Те 
толкова си приличали един на друг, 
че никой не забелязал станалата 
смяна.

He called in rabbit language, and 
the rabbits fled. All animals hid. And 
the vicious ruler remained alone 
in the deserted forest. The good-
hearted Lew was happy that he 
managed to help his friends - the 
animals.
 Then the evil ruler ordered his 
men to seize Lew Fifth. They took him 
to the city and, under the command 
of the ruler, threw him into the cage 
of a hungry tiger. The governor 
thought the tiger would kill the daring 
boy, but Lew Fifth spoke to the tiger 
in his language, and the fierce beast 
did not even touch him.  When the 
ruler heard about this, he became 
even more furious. He ordered to 
have Lew Fifth’s head cut off. But 
then Lew Fourth, who had a body 
stronger than the strongest iron, 
sneaked into the prison. He replaced 
his brother in the prison cell. Lew Fifth 
went out, and walked to his home 
undisturbed. They resembled each 
other so much that no one noticed 
the change.
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 На следната сутрин извели 
Лю Четвърти на градския площад. 
Палачът искал да му отсече главата, 
но и най-тежкият и здрав меч 
се чупел в желязната шия на Лю 
Четвърти и се разбивал на парчета. 
Тогава управникът се разярил и 
заповядал да хвърлят дръзкия бедняк 
от най-високата скала. През нощта 
в затвора дошъл Лю Трети, който 
можел да прави каквито си иска 
големи крачки. Пуснали го и той 
останал там вместо брат си. И пак 
никой за нищо не се досетил.

 

 The next morning Lew Fourth 
was taken to the town square. The 
executioner tried to cut off his head, 
but the heaviest and strongest sword 
broke at Lew Fourth's iron neck, and 
crashed into pieces. The ruler boiled 
with rage and ordered him to throw 
the bold lad from the highest rock. 
At night, Lew Third, who could stretch 
his legs, came to prison. They let him 
go and he stayed there instead of his 
brother. Again no one noticed the 
difference.
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  In the morning, Lew Third was 
taken to a high cliff.  If a man fell from 
it, nothing would be left of him. But 
when the executioners pushed Lew 
Third down, he calmly stretched his 
miraculous legs, and stood up. Beset 
with malice, the cruel ruler rushed to 
his palace, and on the same day he 
commanded the rebellious Lew to be 
burned on the stake.
 

 На сутринта отвели Лю Трети 
на високата скала. Да хвърлели 
човек оттам, от него нищо не би 
останало. Но когато палачите 
блъснали надолу Лю Трети, той 
спокойно протегнал чудните си 
крака и застанал на тях. Обезумял 
от злоба, жестокият управник 
препуснал към своя дворец и в 
същия ден заповядал да изгорят на 
клада непокорния Лю.
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 На площада пред двореца 
на управника палачите наклали 
голям огън. Стража с лъкове и копия 
обкръжила площада. Струпал се 
народ от всички страни. В това 
време Лю Втори, който не се 
страхувал от огъня, се промъкнал 
в затвора и незабелязано сменил 
Лю Трети. Едва успял да стори това, 
управникът дал заповед да започне 
наказанието.
 Палачите хванали Лю Втори и 
го хвърлили в средата на кладата. 
Пламъкът се издигнал по-високо от 
къщите. Лю Втори изчезнал в огъня и 
в черния дим. Народът заплакал от 
жал. А жестокият управник жестоко 
се смеел.
 Но скоро димът се разсеял 
и що да видят: сред огъня стои Лю 
Втори и се усмихва като че ли нищо 
не е било. Управникът замалко не 
се пръснал от гняв.
 – Що за човек е тоя? – 
закрещял той. – В огъня не гори! От 
скала не се пребива! Меч не го 
хваща! И дори свирепият тигър не го 
докосва! Така не може! Как така аз, 
могъщият управник, да не мога да 
се справя с един прост селянин!

 In the square in front of the 
ruler's palace, the executioners 
started a big fire. Guards with bows 
and spears encircled the square. A 
crowd of people gathered all over 
Meanwhile, Lew Second, who was 
not afraid of fire, sneaked into jail 
and replaced Lew Third unnoticed. 
As soon as he managed to do so, 
the ruler ordered the punishment to 
begin.
 The executioners caught Lew 
Second and threw him in the mid of 
the fire. The flames rose higher than 
the houses. Lew Second disappeared 
in the fire and the black smoke. The 
people wept with pity. The cruel ruler 
laughed cruelly.
 But soon the smoke scattered, 
and everyone was amazed to see 
Lew Second standing  in the middle 
of the fire, smiling as if nothing was 
wrong. The ruler almost burst with 
anger.
 «What kind of man is this?», he 
screamed.  “He does not burn in fire! 
He does not smash against rock! He 
is not cut by swords! And even the 
ferocious tiger does not touch him! 
This is not possible! How can I, the 
mighty ruler, not be able to deal with 
a meek peasant!
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 И жестокият управник решил 
да закара Лю далеч в морето, 
да привърже на шията му тежък 
камък и да го удави. ”Може би и от 
вода не се страхува? – помислил 
управникът. – Но нищо, камъкът не 
ще му позволи да изплува. Нека 
остане на морското дъно!” И още 
същата вечер той заповядал да 
изпълнят наказанието.
 С голяма мъка се промъкнал в 
затвора Лю Първи, който можел да 
изпие водата на цялото море. Заел 
той мястото на своя брат и зачакал.
 Вечерта го отвели на една 
гемия. Управникът със своята 
стража се качил на друга гемия. 
Те отплавали далеч в морето. Като 
стигнали до най-дълбокото място 
в морето, на шията на Лю Първи 
вързали огромен камък. И по знак 
на жестокия управник хвърлили 
младежа в морето.

 And the cruel ruler decided to 
take Lew out into the sea, tie a heavy 
stone on his neck and drown him. 
”Maybe he is not afraid of water?”, 
thought the ruler. ”But the stone will 
not allow him to emerge. He will go 
straight to the bottom of the sea and 
remain there!”  And he ordered the 
punishment to be carried out the 
same night.
 With great difficulty Lew First 
who  could drink the water of the 
whole sea sneaked into the prison, 
took his brother's place, and waited.
 In the evening he was pushed 
on board of a large boat. The ruler 
and his guards embarked another 
boat. They sailed far into the open 
sea. When far out on the ocean, 
they tied a huge stone around Lew 
First's neck.  At the sign of the cruel 
ruler, they threw the young man 
overboard.
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 Щом изчезнал под водата, 
Лю Първи тутакси почнал да 
пие водата от морето. Гледа 
управникът: морето изчезва някъде! 
И пребледнял от страх. Скоро 
се показало и морското дъно. 
Корабите се катурнали. Управникът 
и стражата му затънали в морската 
тиня.
 А в това време Лю Първи 
отвързал камъка и спокойно излязъл 
на брега. Тогава той избълвал 
морето обратно – и така жестокият 
управник и неговата стража 
останали на морското дъно.
 А народът се радвал на 
гибелта на злия управник и 
прославял прекрасните братя Лю.

 As soon as he disappeared 
under water, Lew First started drinking 
the sea water. The ruler watched the 
sea retreat, and he was pale with 
fear. The sea bed soon showed up. 
The boats turned over. The ruler and 
his guards were trapped in the sea 
slime.
 Meanwhile Lew First untied the 
stone, and strolled to the shore. Then 
he poured out the sea, and so the 
cruel ruler and his guards remained 
buried on the seabed.
The people enjoyed the end of the 
evil ruler, and glorified the wonderful 
Lew brothers.
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МОЯТА РИСУНКА :
my illustration:
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