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Епизод  

Един баща имал буен и неразумен син. 
Вместо да оре нивата или да помогне с нещо в къ-
щи, по цял ден синът му обикалял селото и правел 
бели на хората – с този ще се скара, с онзи ще се 
сбие, куче ще разлае или чужди плет ще събори, 
градините с кон ще прегази или ще разтури хорото 
на мегдана… Как ли не му говорил белокосият му 
баща, как ли не го увещавал, опитал и с блага ду-
ма, и с дрянова тояга, ала момъкът си знаел свое-
то… Цяло село пропищяло от него – беля след бе-
ля, злина след злина и само като го видели, хората 
отдалече го заобикаляли. Никой не смеел да му 
каже дума напреко и всички на стария му баща се 
жалвали: „Твоят син така, твоят син иначе… Ръце 
сме вдигнали от него, баща си му – вкарай го в 
правия път.“ 

 

В едно село, чиито жители са трудолю-
биви и сговорчиви хора, живее старец със своя 
неблагоразумен син. Момъкът се прославя с ло-
шите си качества. Вместо да оре на нивата, по 
цял ден се шляе и пакости на съселяните си – на 
едногова кучето ще разлае, на другиго плета ще 
събори, на трети – градината ще прегази с коня 
си. 

В опитите си да вразуми непокорното си 
чедо старецът и благи думи използва, и към дря-
новицата посяга, но нищо не помага. И понеже 
никой от селото не смее да заговори пакостни-
ка, хората отиват у дома му, жалвайки се на 
баща му. 

Пакостливият син и опитите на 
бащата да го вразуми 

 

Слушал старият човек и мълчал, мълчал и 
слушал, гледал в земята и вдигал рамене, ала след 
като хората си отминавали, той отивал до вратата 
на къщата и забивал в нея гвоздей. Гвоздеите били 
дълги, с големи глави и след всяка беля на сина си 
старецът дълго чукал с теслата дъбовата врата, 
блъскал с все сила, та да може ядът му да мине. И 
така – днес гвоздей, утре два, докато, кажи-речи, 
място не останало… Вратата от дървена станала 
желязна, та селяните не тропали вече по нея с ръ-
ка, а само с тояга. 

 

Старият мъж, посрамен от делата на 
сина си, мълчаливо слуша молбите на своите съ-
селяни и за да излее яда си, решава да забива по 
един дълъг гвоздей в дъбовата врата. Постепен-
но върху нея не остава празно място – от дърве-
на тя се превръща в желязна и затова хората 
наместо да почукват, започват да удрят с тоя-
гите си. 

Решението на стария баща –за 
всяка сторена беля да забива гвоз-
дей в дъбовата врата на къщата 
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Ала все по-рядко идвали да тропат те, все 
по-малко тревожели стареца със своите оплаква-
ния, докато съвсем престанали да идват. Защото, 
както понякога става с неразумните синове, момъ-
кът си намерил майстора. Обикнал най-хубавата 
мома в селото, а онази не искала да го види такъв, 
какъвто го знае от хорските приказки. 

 

Не минава много време и жалбите на се-
ляните полека-лека намаляват, докато един ден 
те напълно секват. Причината затова е, че мла-
дежът се влюбва в най-красивата девойка, коя-
то не желае да го види такъв, какъвто хората 
го приказват. 

Преустановяването на оплаква-
нията от селяните 

И станала с него голяма промяна – укротил 
се момъкът, и не само той – и конят му станал по-
кротък, и ергенският му пищов не се обаждал вече 
по сватбите. Като видел стари хора, отдалече шап-
ка свалял, а на хорото дори не се захващал – седял 
на един камък и гледал отдалече изгората си. А 
кога дошло време за оран, селяните си търкали 
очите от изненада – той ли е, или не е той. Още по 
петляно време запрягал воловете момъкът и първи 
излизал в полето. И своята нива изорал, и на дру-
гите помогнал с воловете си, без думичка да про-
дума. Ала селото заприказвало – какъв хаймана 
беше и какъв златен момък стана, да му се неначу-
диш. И така от дума на дума, от ден на ден приказ-
ката стигнала и до хубавата мома. Зарадвала се тя, 
защото тайно го харесвала, но не искала да се из-
дава пред родителите си, защото много добре зна-
ела какво ще кажат за него те. Сега работата ста-
нала друга, с други очи вече гледали хората на мо-
мъка – та нали нямало по-личен и по-трудолюбив 
ерген в цялото село от него! 

Буйният пакостник се променя – на ста-
рите хора отдалеч шапка сваля, на хорото спо-
койно наблюдава изгората си, седнал на един ка-
мък, на нивата пръв отива да оре, помага на съ-
селяните си с полската работа. С добрината и 
трудолюбието си момъкът успява да спечели 
симпатиите на хората от селото, които с почу-
да, но и с възхищение одумват благородната му 
промяна. Постепенно думите им стигат до уши-
те на красивата девойка, която тайно го харес-
ва и с надежда очаква да чуе нещо добро за него, 
тъй като само по този начин ще успее да убеди 
своите родители, че той е най-подходящ за неин 
съпруг.  

 

Промяната на хайманата в зла-
тен момък 
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И скоро думнал тъпанът в момковия двор, 
голяма сватба се вдигнала. Оженил се момъкът за 
изгората си, добър къщовник станал, челяд му се 
народила. И всеки ден правел по някоя добрина –  
на този ще помогне да избута кола през брода, на 
друг ще измайстори нов палешник, на трети торба 
с орехи ще донесе… И след всяка добрина вадел 
от вратата по един гвоздей. Днес един, утре друг, 
докато съвсем ги махнал. 

Съвсем скоро в двора на момковата къща 
се вдига голяма сватба. Женихът става добър 
къщовник, раждат му се дечица. Той всеки ден 
продължава да прави някому добро и да помага 
на съселяните си, като за всяка сторена добрина 
вадел по един гвоздей от дъбовата врата, дока-
то в един момент напълно ги маха. 

Женитбата, добрините на момъ-
ка и изчистването на дървената вра-
та от гвоздеите 

– Е, тате – рекъл един ден той, – я погледни 
вратата – един гвоздей не остана по нея! 

Старецът приближил до дъбовата врата, 
прекарал ръка по нея, поклатил глава и му отвър-
нал: 

– Гвоздеите ги няма, синко, но дупките са 
останали! 

Ощастливен от делото си, синът отива 
при баща си да го зарадва, че с добрините си е 
успял да почисти дъбовата врата от гвоздеите. 
Бащата нищо не продумва, а прокарва ръка по 
повърхността на вратата, като заключава, че 
по нея са останали само следите. 

Бащината благословия 


