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Много отдавна, в незапомнени времена, в малко селце,притиснато между две 

големипланини,на брега на скалиста чиста рекичка, в която ясно се виждали стада от 

рибки,живеелстарецът Ягофар със своята жена Табига. Те имали три масина: Айназ, 

Арказ, Айнур и три дъщери: Наркас, Айкас и Гулназ. Бил горещ месец август и цялото 

семейство било заето с подготовката на сено за сушене. Една вечер след работа те 

тръгналикъм брега на реката под стръмната планина. Отпред в каруцата бил трудно 

виждащият Ягофар. В мрака той се отклонил от пътя и паднал с каруцата в реката. 

Синоветему се втурнали на помощ, опитвайки се да изтеглят колата на пътя. А после 

стигнали на еднаполянка, разпрегнали конете и ги пуснали да пасат. Събрали голяма 

купчина дърва, запалили огън, направили чай и изпекли картофи. Сестрите отишли на 

реката да се къпят. Поплували,пръскали се на воля с вода и започнали да се обличат на 

брега. Гледанай-малката Гулназ-на роклята й е кацнал сокол. Най-голямата сестра 

Наркас поиска да помогне на Гулназ. Намери на брега пръчка и замахнакъм сокола. А 

той се обърнакъм сестрите и заговори с човешки глас: 

   - Обещай ми, Гулназ, че ще се омъжиш за мен и аз сам ще отлетя. 

   Заплака Гулназ: как така да се омъжи за сокол? Отвърнаму сърдито: 

   - Върни ми рокля таведнага, а сам отлети, откъдето си долетял. 

   Соколът настояваше на своето: 

   - Обещай ми да се омъжиш за мен, тогава сам ще отлетя. 

   Какво да прави? Гулназ обеща. Соколът отлетя, асестрите се облякоха и тръгнах 

акъм баща си и братята си. Не им казаха нищо и така замислени седяха край огъня до 

разсъмване. Конете шумно пасяха трева, пръхтяха. На разсъмване започна да се вдига 

на ивици мъгла над реката. Конете се съ браха наедно, склонихаглави един друг 

върхугърбовете си и задрямаха. 

   На третияден множество птицидолетяхав двора на старците.Изплашиха се 

всички,викат,крещят,заплашват.Анеканенитесватовенахълтаха в къщата да се 

сватосват.ОбачеЯгофар и Табига не отстъпихалесно.Казаха на птиците да почакат,а 

сами тайничкопреззаднатапортичкаизтичаха до мъдрата си съседка баба Зарема и й 

разказахавсичко.Съседкатаказа на старците.: 

   - Завийте в одеяло патица и им я дайте. 



   Старцитетака и направиха.Само че в края на горатакукувица им каза: 

   -Ку-ку! Карате патица до олтара.Невестатаостана у родителите си,а вас виизмамиха. 

   Разсърдиха се птиците.Изхвърлихаодеялото с патицата.Върнаха се и започнаха да 

шумят и грачат,искатистинската невеста.Тогава по съветна бабаЗаремаЯгофар и 

Табигазавиха в одеяло теленце и годадоха на сватовете.В края на горатакукувицата 

пак закука: 

   - Ку-ку! Водите до олтарателенце,а вас виизлъгаха. 

   Върнаха се птиците,ощепо-силно от предизашумяха,заканиха се цялатареколта да 

изкълватзарадиизмамата и пак поискаханевестата.Нямашекакво да направят Ягофар и 

Табига и братята и сестрите,облякохагиздавата красавица Гулназ и я дадоха на 

сватовете.Водят те Гулназ,акукувицатакука: 

   - Скоро щеима славен пир,ще се ожени за красавицатаславниятрицар. 

   Най-накрая те стигнаха до познатата от детството река на Гулназ.На брега я 

посрещна млад красавец и й каза,че той е същияттозисокол,койтобекацнал на роклята 

й. 

   Отправиха се те къмдругиябряг на реката и се качиха в хралупата на един огромен 

дъб.Там имаше богато украсен дом.Тук вдигнахасватба.Котли с празничнигозбивряха 

три дни.Батиримашевсичко в 

изобилие,идобитък,искъпоценности,ирокливсякакви.Развесели се Гулназ,успокоисе,а 

после забравиродния си дом. 

   Минаха много години.На рицаря и Гулназ им се родиха три деца-двамасина и 

еднадъщеря.Веднъждъщерята попита Гулназ,къде се е родила.Спомни си Гулназ за 

баща си и майка си,за братята и сестрите си.И й се поиска да отиде в родния си 

дом,давидироднините си.Започна да се моли на мъжаси да я пусне при 

тях.Рицарятдълго не искаше и да чуе за това да пусне жена си и децата на село.Но най-

накраясърцетому се смили и той разреши на Гулназ и децата да навестят 

роднините.Гулназприготвимеденапита,зави я с бялакърпа.РицарятизведеГулназ и 

децата на брега,преведегипрезреката,и,разделяйки се с тях,имказа: 

   - Гостувайте не повече от три дни.А на четвъртияденизлез на брега и кажи:"Аз се 

върнах,домъчна ми и децата ни искатвкъщи.Излез,съпруже,вземи ни всичкивкъщи". 

   Колко радостимаше,когатоГулназ се върна с децата в родния си дом!Всички се 

събраха край масата,дажепоканиха и баба Зарема.На подапостлахапразничен килим и 

подредиха в крыатлазенивъзглавнички.Сервирахаголямодървено блюдо с 

димящикъсове варено месо.Ягофарвзе с ръцекъсмесо,ситногонарязавърхудъска и 



започнасъссвоятаръка да слага в устата на всеки от товамесо - знак на 

особенапочиткъм гостите.Семействовто се беше увеличило.Братята и сестрите на 

Гулназсъщо вече имаха жени и мъже,родиха им се деца.Шумно и весело бе в 

дома.Големият брат Айназсвиреше на народен инструмент топлите мелодии на родния 

край.ВсичкиразпитвахаГулназ как се живее със сокол.А тяразказваше,разказваше.И не 

забелязваше,как летят дните. 

   В товавреметриматабратя,дветесестри и родителите й мислеха,как да 

задържатГулназвкъщи,да не я пуснат при сокола.И решиха да узнаят от децата 

й,когащеизлезе на брега да вика мъжа си.А после да отидаттам,дагоподмамят и убият. 

   Заведохаголемиясин в гората,наобиколихаго и започнаха да горазпитват.Само че той 

се престори,че нищо не знае.Колкото и да гозаплашваха,неможаха да научат 

нищо.Пуснахаго,катомузаповядаха да не казванищо на Гулназ.На другияден се заеха с 

малкиясин. Но и той не издадетайната. Най-накраязаведоха в 

горатамалкатадъщеричка.Отначалотяотказваше,но после 

разказавсичко.Тогаватриматабратявзехалъковете и колчанитесъсстрелите,излязоха на 

брега на реката и завикаха: 

   - Аз се върнах,домъчня ми и децатаискатвкъщи.Излез,съпруже,вземи ни 

всичкивкъщи. 

   Изведнъж се появихаоблаци,загърмя,рекатазашумя и чу Гулназ гласа на своя рицар: 

   - Тримататибратямеулучихасъсстрелите си право в сърцето,а любимата наша 

дъщеря-красавица мепредаде. 

Ужаси се Гулназ,и,обръщайки се къмстрахливата си дъщеря,каза: 

   - Превърни се в страхлив заек,който да не знае покой. 

   А на смелите си синовеказа: 

   -  Станете големи и силни-единиятвълк,а другият-мечок. 

   Кактоказа,така и стана.И сегазайчетотрепери от всеки шум и не знае покой от 

страх,а вълкът и мечокътсамогъщи и силни,безстрашни.А саматаГулназ се превърнала 

в горда и красива белка,която не всеки ловец може да залови. 

 

 

 

 


