Translation: Светла Каранешева

Камъкът на Голин
Там, където река Ина прави завой, имало едно малко рибарско
село, в което живеел много силен и висок великан на име Голин.
Един ден рибарите забелязали, че ловят все по-малко риба от
водите на реката, но не знаели каква е причината. С времето и
реката започнала да пресъхва. Рибарите вече не можели да
изхранват семействата си. Нямали пари, защото не можели да
продават своя улов и животът им ставал все по-труден. С всеки
изминал ден селото опустявало. Хората се преселвали в съседните
села.
Великанът Голин не можел да се примири с мисълта, че със
семейството си трябва да напусне селцето и решил да открие
причината за намаляващата риба и за пресъхването на реката.
Отправил се на нагоре по течението ѝ към Забродже. Като излязъл
от селото забелязал огромен камък, препречил реката и веднага
разбрал, че той е причината за пресъхването на Ина.
Жителите на Забродже му разказали за зла магьосница, която от
скука и напук на хората решила с помощта на магия да бутне
огромния камък от Планината на летеца право към селото. Камъкът
обаче заседнал в реката и препречил пътя на водата.
Голин бил много силен и извадил огромния камък. Цяла нощ го
търкалял към дома си. Искал да покаже на малцината останали
жители на селото кое е причинило пресъхването на реката. Макар
че бил много силен, след като часове наред търкалял камъка, Голин
се уморил, затова решил да го остави в центъра на парка. Върнал
се в селото си и разбрал, че съселяните му не вярват, че реката
отново тече в коритото си и в нея има много риба. Героят им
разказал историята за злата магьосница и камъка.
Животът в селото се възродил, а хората започнали да се завръщат
по домовете си. Селището се застроило, с годините от малко село
се превърнало в град Голенюв. А камъкът, изоставен от великана
Голин, до ден-днешен остава в голеньовския парк.

