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Как обущарят Румцайс  

стана разбойник 
  

В градчето Ичин, в едно дюкянче близо до кулата, девет години вече 

кърпеше обувки обущарят Румцайс. Разбираше си той от занаята и каквото 

направеше, беше за радост на очите. 

„Добрата обувка е в основата на справедливия свят. Обувката не бива 

да е тясна, за да не се чувства в нея кутрето като притиснато мъниче, нито 

да е твърде голяма, за да не вземе пък да се изгуби в нея.“ Такива бяха 

обущарските възгледи на Румцайс. 

Върху едно малко калъпче и с малко чукче той поставяше подметчици 

на пантофките на госпожичките, за обувките на госпожите и господата 

имаше по-голям калъп и по-тежък чук. А дойдеше ли ред да слага подметки 

на обувките на Хумпал[1] — ичинския кмет, — Румцайс отиваше направо в 

ковачницата. 

— Отстъпи ми наковалнята и големия чук — казваше той на ковача 

Щанцъл[2], нахлузваше кметския чепик на наковалнята и започваше да удря 

с големия чук. Да, тъй беше, защото Хумпал имаше крака като на слон. Той 

много се гордееше с тях и ги наричаше „славните ми кметски крака“. Те 

наистина бяха прочути чак до града Млада Болеслав и можеше да се каже, 

че само благодарение на тези достолепни крака Хумпал вече осем години 

оставаше кмет. Тъкмо започваше деветата година, когато той прати на 

обущаря известие: 

„Румцайс, ела, трябват ми нови обувки.“ 

Румцайс пъхна в джоба на зелената си престилка книжния метър, на 

ръката си метна едно парче червена кожа от Кордова и се упъти към 

кметството. А да се прави услуга на кмета Хумпал не беше кой знае какво 

щастие. 

Кметът вече седеше в креслото си в заседателната зала. Единият му 

крак беше събут и положен на възглавничка. Възглавничката държаха 

четирима юначаги под командата на общинския Фищула[3]. Наоколо стояха 

дванайсетте градски съветници и се любуваха на кметския крак. 

— Това се казва крак, а? — рече Хумпал на Румцайс още от вратата и 

блажено помръдна палеца си. Румцайс обаче вместо да засипе крака му с 

похвали, каза каквото си мислеше: 

— Исполински крак наистина, но и по-голям съм виждал. 

https://chitanka.info/text/22808#note_3-1
https://chitanka.info/text/22808#note_3-2
https://chitanka.info/text/22808#note_3-3
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Палецът на кмета се сгърчи от ярост. 

Дванайсетте градски съветници мигом се изнизаха от залата, защото 

много добре знаеха, че сега ще стане страшно. Четиримата юначаги и 

общинският Фищула замижаха, а ушите им клепнаха, та да не виждат и да 

не чуват нищо. 

— В Храдец Кралове беше, там го видях оня крак — продължи да 

разправя Румцайс, остави на масата червената кордовска кожа и извади 

хартиения метър. — Ей, голямо крачище беше! Пък за вашата лапичка ще 

направим патъче, докато преброите до три. 

Кметът Хумпал почервеня като кордовската кожа, после побеля като 

ивицата на метъра, после пак почервеня и пак побеля… 

— Ама какво ви става, господин кмете? — запита съчувствено 

Румцайс. 

Хумпал, чийто цвят тъкмо биеше на виолетово, грабна скъпата 

кордовска кожа, раздра я на парченца и ги запрати навън. 

След това кметът се обърна към Румцайс и го заблъска към вратата. 

Обущарят се запъна на вратата: 

— Ама защо ме блъскате, господин кмете? 

— Защото нанесе обида на кметския крак — рече Хумпал тъй важно, 

сякаш удряше градския печат. 

Пред кметството Румцайс събра каквото беше останало от 

кордовската кожа и си каза: „Е, остана поне за едни буйки.“ Но обидата и 

ядът не го напуснаха. 

Като стигна до дюкянчето си, що да види — вратата затворена и на 

нея виси катинар, поставен сякаш за вечни времена. А от двете ѝ страни стои 

по един от войниците на Фищула. 

— Вие какво правите тук? — запита ги Румцайс. — Честта си и сам 

мога да опазя. 

Стражите посочиха вратата. На нея беше закована табела: 

 

ЗАРАДИ ОБИДА НА КМЕТСКИЯ КРАК 

ЗАТВОРЕНО ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА 

 

Тук вече кръвта на Румцайс кипна. 

— Аз съм сприхав обущар — каза той, — а тая работа хич не ми 

харесва! 
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Стражите направиха крачка напред и вдигнаха пушките си срещу 

него. 

— Брей, ами топ нямате ли? — зачуди се Румцайс. — А, има да стават 

разни работи! 

Войниците много-много не му мислиха, обърнаха се: раз-два, пушките 

на рамо и помъкнаха обущаря. През града, през полето, та чак до първите 

дървета на Ржахолецката гора го доведоха. Там му казаха: 

— Хващай гората, Румцайс, и в Ичин кракът ти да не стъпва. 

— Кой заповяда? 

— Кметът. 

Румцайс навлезе в гората и подир миг Ржахолец отекна: 

— Ако кметът си мисли, че ще го търпя, както подметката на обувката 

търпи горницата, много се лъже. Има да стават разни работи! 

Всичко това се случи през ранна пролет. А когато пролетта вече 

прецъфтяваше, кметът Хумпал се сети, че е време да иде в гората и да 

преброи тазгодишните зайци. Взе той тефтер и молив, заповяда да му 

нахлузят яки ловджийски ботуши и тръгна. В града му се кланяха 

гражданите, в полето камъните сами се преместваха от пътя му. От храстите 

надзъртаха младите зайци и послушно съобщаваха номера си по реда на 

раждането. 

„Първи, втори, трети“, а кметът записваше в тефтера. 

Тъй Хумпал стигна Ржахолецката гора и навлезе в нея. Дърветата се 

кланяха, гъбите сваляха шапки. 

Като се умори да обикаля из гората, Хумпал преброи зайците в 

тефтера и просна умореното си тяло под един млад дъб. Усмихна се блажено 

на прочутите си крака и взе да задрямва. Тъкмо щеше сладко да заспи, 

когато в лявото му ухо прогърмя: 

— Ще стават разни работи! 

Сепна се Хумпал, огледа се: какво ли пък беше това? Никъде нищо. 

Дори листец не трепваше. 

И в същия миг в дясното му ухо: 

— Ще стават разни работи, Хумпале! 

След миг нещото се обади отпред, после отзад, откъм дъба и откъм 

смърча: 

— Сега ще си уредим сметките, кмете! 
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Хумпал се озърташе като въртоглав: никъде никой. Накрая все пак 

дрямката го надви и той заспа. 

 

Тогава клонките на младата гора 

се размърдаха и ето че до Хумпал 

застана обущарят Румцайс. Какъв ти 

обущар! Гъста брада и мустаци 

скриваха лицето му и в тях като в гнездо 

си живееха рояк горски пчели. На 

главата му шапка от борова кора. 

Елечето му съшито от парчетата на 

червената кордовска кожа. Панталоните 

му протрити, коланът едва ги държи, а в 

пояса му втъкнат пищов като фуния. 

Ботушките му обаче — за чудо и приказ. 

Румцайс пристъпи и спря до 

прочутите крака на спящия кмет 

Хумпал. Огледа ги мълком и със сръчна обущарска и бърза разбойническа 

хватка смъкна Хумпаловите ботуши. 

После отново се залюбува на величествените кметски крака, сега 

обути само с раирани рипсени чорапи. И ощипа Хумпал по палеца. 

Кметът се сепна и подрипна от ужас: 

— Господи боже, разбойник! 

— С ваше позволение, господин кмете — рече спокойно Румцайс и 

посочи края на гората. — Оттук се отива за Ичин, господин кмете. 

После клоните пак се разлюляха и сякаш не е имало никакъв Румцайс. 

— Ама че странен сън — промърмори Хумпал. Надигна се от тревата 

и понечи да си изтупа коленете. Като се наведе, не повярва на очите си: 

изотдолу го зяпаха два грамадни крака, обути само с рипсени чорапи. — А, 

така ли! — изръмжа разярен кметът към храсталака. — И бос мога да се 

прибера, Румцайс. Но ти още утре чакай артилеристите на княза! 

— Дрън-дрън! — ухили се в храстите разбойникът Румцайс. 

Хумпал направи крачка към Ичин. И изсъска. Направи втора. И 

изруга. Защото уважаемите кметски крака не бяха навикнали да ходят по 

чорапи. Заспъва се кметът из коренищата, а камъните сякаш сами се 

навираха в краката му. С една дума, кметските крака, обути само с чорапи, 

не будеха същото уважение, дори простите камъни не ги зачитаха. 

https://assets.chitanka.info/content/img/59/22808/rumcajs_pic2.png


6 
 

Куцук-куцук, куцук-куцук, кметът стигна града и тръгна по улиците. 

Хората по пътя му спираха като гръмнати: 

— Я, кметът по чорапи! 

Чакаше го и по-лошо. Не стига, че беше си изподрал краката по оня 

ми ти път, ами на всичкото отгоре на палеца му цъфна страшен мазол. И 

колкото кметът помрачняваше, толкова по-весело тоя мазол намигаше на 

дамите, които надничаха от прозорците. 

А при портата с кула на площада го чакаха градските съветници. Най-

старият му рече: 

— Хумпале, поради туй, че не опази достолепието на своите крака, 

вече не си кмет на Ичин! 

Когато Хумпал закуцука нататък през площада, от прозореца на 

замъка надзърна ичинският княз. Управляваше той Ичин със своята княгиня 

Майолена[4], а и двамата не бяха цвете за мирисане. Та князът горе, Хумпал 

долу. И провикна се сваленият кмет към прозореца: 

— Моите почитания, господарю, ала в гората Ржахолец на ваша 

милост стават странни работи! 

— Коа? — рече князът на френски, поставил ръката си като раковина 

на ухото. 

— В гората на ваша милост се е настанил разбойникът Румцайс — 

изхленчи Хумпал и вирна палеца си, подал се от раираните чорапи. — 

Трябва да се изпрати войска срещу него! 

Но каквото не бе казано лично от краля, влизаше през едното ухо на 

княза и излизаше през другото. Докато Хумпал пресече, куцукайки, 

площада, князът бе забравил думите му. 

И нищо нямаше да се промени, ако на следния ден на княгиня 

Майолена не бяха ѝ се прияли гъбки. 

 

 
 

Бележки 

[1] Недодялан, куцукащ. ↑ 

[2] Обработващ метал. ↑ 

[3] Пришка. ↑ 

[4] Кокетка, кокона. ↑ 

 

 

https://chitanka.info/text/22808#note_3-4
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-1
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-1
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-2
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-2
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-3
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-3
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-4
https://chitanka.info/text/22808#ref_3-4
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Как Румцайс победи 

артилеристите на княза 
 

Произшествието с кмета Хумпал стана във вторник, а в сряда княгиня 

Майолена каза на княза: 

— Мон шер, как бих си хапнала гъбки! 

Князът, който отдавна бе забравил оплакването на Хумпал, изпрати да 

повикат ловеца Пинскер[1] и му нареди: 

— Тръгва се за гъби дирексион гората Ржахолец. 

Като стигнаха на мястото, князът заподскача от дърво към дърво и взе 

да сочи с абаносовото си бастунче: 

— Пинскер, тук. И тук. Я виж и там. 

Ловецът запълзя на колене и заопипва земята, та да види дали под 

листата не се е скрила някоя гъбка. 

Ала никъде следа от гъби. 

— Добре де, ама откъде се вземат тия пънчета? — каза ловецът 

Пинскер. — Сякаш някой обира гъбите под носа ни. 

— С празни приказки няма да измъкнеш гъбите от мъха, Пинскер — 

ядоса се князът и зачука с абаносовото си бастунче по дърветата. — Давай 

нататък. 

Скоро ловеца го заболяха коленете, а и княза вече не го държаха 

краката. 

— Я виж и под онуй дъбче, Пинскер. 

Ловецът услужливо допълзя до дървото, бръкна под един клон и — 

фррррр! — оттам изхвърча славейче. Остана само гнездото му и в него шест 

мънички яйчица. Ловецът спря нерешително, а през това време князът, без 

да се колебае, бръкна право в гнездото и започна да вади яйце по яйце, 

търкаляше ги из дланта си, кокореше се през лорнета срещу тях и се 

прехласваше: 

— Шарман, делисийе, олала! 

— Какво ти „олала“ — произнесе изведнъж зад гърба му някакъв чужд 

глас, — това не е никакво „олала“, ами си е чисто княжеско безобразие! 

Подплашеното славейче повече няма да се върне в гнездото си, а в шестте 

изстинали яйчица тъй ще си загинат шест птичета. 

https://chitanka.info/text/22808/2#note_3-1


8 
 

Князът хлъцна от изненада. Завъртя се като пумпал и видя разбойника 

Румцайс. Ръцете му бяха пълни с гъби. В този миг князът си спомни 

оплакването на Хумпал. 

— Тъй, значи, за славейчето се грижиш — каза заканително той, — а 

гъбите ми крадеш и не ти пука. 

Князът така се разпали заради тези гъби, че малко остана панталоните 

му да задимят отзад. 

— Да се хване Румцайс и да се затвори! — изкрещя той. 

Румцайс му се изплези. 

— Друг път ще ме хванат! 

И дим да го няма. 

Князът злобно търколи шестте яйчица обратно в гнездото. Той 

беснееше, та листата трепереха, и крещеше: 

— Ще ми платиш за това, Румцайс! Ще пратя срещу теб войниците 

си, разбойнически елемент такъв! 

После кимна на ловеца Пинскер и закрачи към Ичин бързо, за да не 

му охладнее гневът. 

   

В Ржахолецката гора стана тихо, дъбовете заоправяха разбърканите си 

клони. Румцайс излезе от скривалището си и подсвирна тъничко. Искаше да 

примами славейчето в напуснатото гнездо. То не дойде, много го беше 

уплашил князът. Румцайс безпомощно погледна шестте изстиващи яйчица. 

Така го завари Андулка, самовилата от лъките около Ржахолецката 

гора. Тръгнала беше да търси момина сълза, но като видя отчаяния 

разбойник, спря и каза: 

— Ей, Румцайс, тия яйца с гледане няма да ги стоплиш. Другояче 

трябва да се погрижиш за тях. 

Ала Румцайс не можеше да измисли нищо; никога не беше се случвало 

разбойник да измъти яйца. Опита се той да скрие яйцата на топло под 

шапката си, после в джобовете на панталона, а също и под мишницата, но 

Андулка всеки път казваше: 

— Не, не така. Ще ги разбиеш, ще ги смачкаш, ще ги счупиш. 

Като не можа да измисли нищо друго, Румцайс бръкна в пояса за 

пищова и едно подир друго пусна в него като във фуния шестте яйчица. 

После внимателно го обви в меки кълчища. 
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— Така май че става — каза Андулка и припна нататък из гората да 

търси братовчедките си — горските самовили, — за да ѝ кажат къде има 

момина сълза. 

Зареденият с шестте яйчица пищов Румцайс отново пъхна в пояса си. 

Едва бе направил няколко крачки, когато в Ичин започнаха да тръбят. 

Чуваше се чак в Ржахолецката гора. 

— Князът си държи на думата — каза си Румцайс. — Вече събира 

войниците. 

Тръби и барабани огласяха площада в Ичин, войниците маршируваха 

и всякак се строяваха. 

От прозореца на замъка гледаше намръщен князът и викаше: 

— Заредете оръдията с черен барут и железни гюллета и застреляйте 

Румцайс! 

Войниците се наредиха, впрегнаха коне в три оръдия и потеглиха по 

пътя към Ржахолецката гора. 

Ичинските моми хукнаха да си купуват черни забрадки. 

— Горкият Румцайс! 

Клисарят на „Свети Куб“ заудря камбаната на умряло. 

През това време войниците стигнаха Ржахолецката гора. Насочиха 

оръдията, фелдфебелът излезе три крачки напред и се провикна: 

— Излизай от гората, Румцайс, трябва да те застреляме! 

В гората не шавна нищо, единствено тъжното славейче надаваше своя 

зов. 

Фелдфебелът повтори, после потрети заповедта си. 

След третия път славейчето притихна и от гората излезе Румцайс с 

ръка положена върху пищова. Той тръгна към войниците. 

— Спри и не се върти — кресна фелдфебелът, — нали ще стреляме по 

тебе, може да не те улучим. 

— Добре, ще спра, за да не се посрами войската заради мене — рече 

Румцайс. Застана до шипковия храст и посегна към пищова си. Войниците 

се прицелиха в него, а той в тях. 

— Ще броим до три. 

На „три“ Румцайс натисна спусъка, а войниците дръпнаха канапите на 

оръдията. Само че канапите бяха твърде дълги и Румцайсовият пищов 

гръмна пръв. Гърмеж не се чу, само някакво изкипяване. Войниците 

зачакаха куршум в сърцата си, ала от пищова едно подир друго излетяха 

шест славейчета. Седмото ги повика при себе си откъм гората. 
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Славейчетата накацаха по клоните и когато запяха, гласчетата им бяха 

сякаш сребърни. Те пееха тъй омайно, че песента им примами самовилата 

Андулка и шестте ѝ братовчедки, горските самовили. 

Войниците изоставиха оръдията и припнаха към хубавите 

госпожички. 

А после имаше голямо увеселение на войниците и самовилите. В Ичин 

и до днес разправят за него. 
 

 

 

 

Бележки 

[1] Пинчер. ↑ 

 

 

…………………………………. 

 

 

Как Румцайс и Циписек победиха 

змея 
 

Веднъж Румцайс вървеше из Ржахолецката гора и ненадейно чу как 

някой се спъна в корен. Беше ичинският помощник-учител Очичко. 

— Да те пита някой къде си тръгнал с тия два леви крака из гората? — 

каза му Румцайс. 

Помощник-учителят Очичко си отупа коленете от мъха. 

— Всичко, Румцайс, е написано в старинната книга, която излетя от 

ръцете ми и сега лежи някъде наблизо. 

Румцайс намери книгата и я върна на Очичко. Помощник-учителят 

седна на един пън, положи книгата на скута си и стоя така известно време. 

Накрая рече: 

— Дано си спомня страницата. 

Премести няколко страници и подхвана с учен глас като в училище: 

— В сравнение с тази книга и най-старият ржахолецки дъб е зелен 

младок. И в нея е написано чудно нещо. 

— Какво е то? — измърмори Румцайс. 

Очичко зачете латинските думи, като си помагаше с пръст: 

https://chitanka.info/text/22808/2#ref_3-1
https://chitanka.info/text/22808/2#ref_3-1
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— Тук пише, че някога, много отдавна, през Ржахолец минавал 

седмоглав змей. Закачил му се нокътят за дърветата и той изтървал едно 

яйце. Яйцето се търкулнало някъде и никой повече не го е виждал. 

— Притрябвало ни е — тръсна глава Румцайс. 

Помощник-учителят вдигна пръст. 

— Само че от всяко яйце на змей след деветстотин години се излюпва 

нов змей. Този срок тъкмо изтича. 

— Втасахме я — каза Румцайс. 

Очичко избърса пръста си в жилетката и обърна листа. 

— А най-накрая пише, че змеят от това яйце ще причини големи злини 

на град Ичин. 

— Достатъчно — каза Румцайс. — Само ядове ни чакат. 

Очичко затвори книгата, несръчният му учителски крак се спъна в 

корен и той си отиде в Ичин. 

Румцайс се върна в пещерата. Беше увесил нос и Манка веднага 

извика Циписек. 

— Правете каквото ще правите, но яйцето трябва да се намери. 

 

Търсиха змейското яйце из цялата Ржахолецка гора. Където трябваше 

да се повдигне голям камък, пипаше Румцайсовата ръка. А където той не 

можеше да мине, промъкваше се Циписек. Поръчаха и на птиците да гледат 

отвисоко. И на гущерчетата, и на змийчетата да огледат под земята. Ала 

яйцето лежеше на толкова тайно място, че никой не можеше да го докосне 

с ръка или да го мерне с око. 

Едва на седмия ден, когато обикаляха горния край на гората, чуха 

удари на брадва. Не се чуваше рязко и тежко, по-скоро като че някой 

вършеше нещо нередно в гората. 

— Кой си позволява да сече гората с брадва? — кресна Румцайс и се 

втурна нататък. 

На сечището едва не събори дядо Холишек. Дядото стоеше над 

брадвата си, забита в един пън, и брадичката му се тресеше от страх. 

— Уф, Румцайс, ама че ме изплаши! 

Румцайс се засрами, че така бе изплашил стареца. Извади брадвата от 

пъна, подаде я на Холишек и каза: 

— За живо дърво нямаше да ти простя, но за пънчето нямам нищо 

против. 
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И за да се извини на дядото, задето го уплаши, предложи да му 

помогне с пъна. Сграбчи го с голяма сила и го разклати така, че се чуваше 

как се изтръгват корените му. После се опита да го повдигне, но успя само 

малко да го поизмъкне. 

Румцайс си пое дъх и се напъна втори път. И пак същото — пънът 

поддаде донякъде, но после отново се върна на мястото си. 

— Дявол да го вземе — каза Румцайс на Циписек, — сякаш някой го 

държи отдолу. 

Циписек му подпря петата с камък, Румцайс погледна към небето и 

задърпа за трети път. Пънът рухна. Под него сред счупени черупки лежеше 

млад змей. Той си духаше на ноктите, които го бяха заболели от силното 

дърпане на Румцайс. 

— Дошли сме в последната секунда — каза Румцайс. 

Дядо Холишек не беше способен на нищо друго, освен да повтаря 

„Олеле, боже“, затова Румцайс викна на Циписек да му подаде ликото, за да 

върже змейчето. 

Само че змеят растеше по-бързо от комар. Разпери ципестите си криле 

и полетя над гората. Разнесе се тътен. 

— Дявол да го вземе — каза Румцайс. — Стана тя, каквато стана. 

Змеят продължи да расте и във въздуха, а след малко полетя 

стремително към град Ичин. 

По това време помощник-учителят Очичко учеше учениците как от 

дървени клечици и хартия да направят змей. И взе, че му хрумна да погледне 

към небето. Точно над пазара във въздуха висеше огромен змей. 

Помощник-учителят Очичко веднага обясни на учениците, че 

змейското яйце е навършило деветстотин 

години и това е причината за всичко. Като 

изпрати учениците да се промъкнат до 

домовете си, той донесе далекогледната тръба 

и разни мерилки, заразглежда змея, мереше го 

и си записваше на латински: 

— Има нещо странно в този змей. 

Мисли, мисли, ала нищо не измисли. 

Продължи да наблюдава и да мери… 

А хората вече се събираха на пазара. 

Кметът Хумпал излезе на балкона на 

кметството и обяви със служебен глас: 
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— Над града Ичин се появи змей. 

А хората от площада викаха: 

— Ами сега? 

Градските съветници се съветваха в кметството, а змеят висеше над 

града. Той растеше непрекъснато, както расте облак. По едно време сянката 

му падна над чешмата. 

Кметът Хумпал пак излезе на балкона и обяви: 

— Никой да не пие вода от тази чешма. 

После се върна при градските съветници и окончателно затвори 

вратата. 

Хората на площада викаха: 

— Ами сега? 

По липовата алея, която водеше до казармата, засвири тръба. Показа 

се войска начело с генерала. 

През портата с кула тя се изсипа на площада. Генералът нищо не 

запита, а веднага нареди да поставят оръдието. 

Змеят стана още по-голям, сянката му закри половината площад. 

Артилеристите се прицелиха, генералът си запуши едното ухо с 

кутрето и извика високо командата: 

— Ан файер по змея! 

Гюллето излетя като бясно от дулото. Само че змеят само поизвъртя 

надолу четиринайсетте си очи, помръдна с криле и излетя по-високо. 

Гюллето падна обратно на площада. 

Генералът видя това и викна: 

— Всички цюрюк! 

И върна войската обратно в казармата. Повече не се показаха. 

Змеят продължаваше да расте. Сянката му закри целия площад. Когато 

долу не остана светло местенце, змеят проговори и гласът му приличаше на 

стар орган, който свири наопаки. Той каза: 

— Когато часовникът на кулата удари седем, ще избълвам пламъци от 

седемте си усти и ще подпаля град Ичин от край до край. 

В Ичин се възцари пълна тишина и всички впериха очи в часовника. 

 

През цялото това време помощник-учителят Очичко стоеше до 

прозореца, оглеждаше змея през далекогледната тръба и го мереше с 

мерилките си, после пишеше в тефтера. 

Под прозореца някой викна: 
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— Какво става със змея? 

Очичко се откъсна от далекогледната тръба и извика към улицата: 

— Замалко да объркам сметките, Румцайс. Качи се горе да сметна 

всичко отначало. 

Румцайс изтича по стълбите. Беше дошъл сам, без Циписек, защото 

Манка каза: 

— Със змейчето Циписек можеше да се мери. Ала змей-гигант, това и 

за теб е много, Румцайс. 

Помощник-учителят Очичко мереше и пресмяташе в тефтера си. 

Румцайс гледаше змея над града и повтаряше: 

— Ако можех да го стигна, щях да си премеря силите с него, ако и да 

би ми струвало живота. 

Очичко сгъна далекогледната тръба, прибра мерките и каза: 

— Защо да ти струва живота, Румцайс? Аз вече изчислих всичко. Това 

змейско яйце е лежало на влажно под пъна. И в змея не се е разгорял хубав 

огън. Ако някой духне достатъчно силно срещу змея, огненото вещество в 

него ще изгори и след това той няма да може да подпали дори сламка. 

 

Часовникът на кулата показваше седем без петнайсет, когато Румцайс 

започна да си поема дъх. 

Удари седем, змеят раззина седемте си усти и се приготви да избълва 

огън върху града. 

Тогава Румцайс духна срещу него най-силния румцайски дъх. В змея 

се запали всичкото огнено вещество и от това той прегоря. Почерня и отлетя 

и оттогава никой не го е чул, нито го е видял. 
 

 

 

Цялото произведение можете да прочетете в тази 

дигитална библиотека:  https://chitanka.info/text/22808-rumtsajs 
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