За два гроша
Имало едно време беден, ала умен ром. Той имал 6 деца, а родителите му били
стари и болни. За да изхранва богатото си семейство всеки ден ходел с магаренцето си
за дърва и ги продавал на богатите. Един ден на връщане от гората по пътя го срещнал
самият цар. Той му рекъл:
-

Ще те попитам нещо, дърварю, но искам честно да ми отговориш: как живееш,
доволен ли си от управлението ми?
Царю честити, - подхванал бедният човек – 6 деца имам и майка ми и баща ми –
стават 8 гърла. И ние с жената двамата правим 10 души. Тези дърва ги продавам
за 2 гроша само. С тях всеки ден връщам стар борч, давам назаем, а с останалите
се прехранваме.

Като чул отговора, царят се позамислил, но нищо не казал и продължил пътя си.
Щом се прибрал в двореца събрал всичките си съветници и им разказал за днешната си
среща в гората. Предал точно думите на дърваря и ги запитал:
-

Възможно ли е с 2 гроша да се изплаща стар дълг, да се дава назаем и да се
изхранват 10 гърла?
Не е възможно царю честити! – отговорили те.
Щом е така значи ромът ни е дал загадка. Гледайте до утре да я разгадаете! –
наредил царят и се оттеглил в покоите си.

Рано на другия ден съветниците му се явили при него с наведени глави и в един глас
се замолили:
-

Милост, господарю! Не успяхме да разрешим загадката!

Ядосал се царят и заповядал да му доведат дърваря. Разтичали се слугите и не след
дълго го изправили пред владетеля. Като видял рома пред себе си , той му рекъл:
-

-

Вчера ти ми отговори така, че нито аз, нито моите съветници разбрахме добре ли
живееш или зле и доволен ли си от моето управление. Разтълкувай ни думите си,
дърварю!
Много е лесно, царю честити! Стария борч връщам на родителите си, дето са ме
отгледали, като ги гледам аз сега.Назаем давам на шестте си деца, като се грижа
за тях, за да ме приберат на стари години. А с парите се храним. Това е.

Като чул това царят се усмихнал и казал:
-

Доволен съм от отговора ти, дърварю! От днес нататък за всичко от теб съвет ще
искам.
Така умният ром станал царски съветник.

