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КЪМ МОИТЕ УЧЕНИЦИ
Всяка сутрин вие отваряте вратата на класната стая. По едно и също
време – с първите утринни лъчи. Аз
ви чакам.
– Добро утро, мили мои! Как сте?
– Добре сме! – отговаряте и се
втурвате към любимия кът – пейката,
на която започвате своите безконечни разговори.
Наблюдавам ви и ви се радвам.
Слушам с нескрито любопитство оживените ви разкази за
прочетената книжка, за любимия герой, за вълненията ви
от „среднощните разходки по звездните пътеки“, за болката от несподелените чувства, за радостта от сбъднатата
детска мечта, за перипетиите от извървените малки крачки по пътя към успеха… Слушам ви и сърцето ми прелива
от щастие!
Звънецът бие – мелодичен, уморен… Известява края
на учебните занимания.
Разделям се с вас, мои момичета и момчета! Радвам
ви се! Вие сте моите четвъртокласници. Скоро ще отлетите от мен. Много неща ще забравите, но думите, с които
ви посрещах и изпращах – едва ли.
“Мили мои, вие сте успели щом се научите да живеете заедно. Бъдете търсещите деца, неуморни да правят
дивотии, изобретателни, радостни, мечтателни. Важното
е човек да запази душата и чувствителността си, а спомените помагат за това.“
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Спомените… За да не ви избягат, за да ви съхранят
като приятели, като онова неразделно ято, което винаги
ще търси пътя към дома и към сърцето на обичните хора,
ги събирах. Събирах посятото от вас, откъсвах го и днес
ви го дарявам.
И това не е само тази книжка. Това е щастието, с което
се дарявахме взаимно.
Благодаря ви!
ИВАНКА
КИРИЛОВА
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МОЯТА ЗВЕЗДНА РАЗХОДКА
Биляна Николаева Ненова
„Не допускай синелунията да те подминат.“
Късна вечер е. Време е за сън.
Мама ме завива и целува.
– Лека нощ, принцесо! – шепне
ми тя.
– Лека нощ, мамо! – отвръщам и
аз, но не заспивам.
Дълго се взирам през прозореца. Гледам среднощния танц на
звездите. Искам да съм там. Търся си звездна пътека. И се
случва чудото! Откривам я и тръгвам по нея. Вървя, вървя
и не спирам. Леко стъпвам по Млечния път, по Малката
мечка и Лебеда, по Северната корона и по Косите на Вероника. После тръгвам полека по Гълъба, разхождам се
по Живописеца и оттам – на Корабните платна… Близват
ме бледи слънчеви лъчи и разбирам, че е време да се
връщам у дома. Не спирам да се оглеждам под дъжда
от малки сребърни звезди. Съзирам екватора и дъгата,
която блести над него невероятна, обгърнала го като балдахин от многохилядните цветове на орхидеите, брамелиите, рафизиите…
У дома съм. Гушкам се в топлата постеля. Навън заръмява. Унасям се в сладък сън.
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Ще дойде утрото. Слънцето ще грейне и на небето
ще се извият две дъги може би. Едната – балдахинена
от екватора. А другата – родната, седемцветна, под която
всички ще минем. За късмет.
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МОСОМИЩЕ – МОЙ СВИДЕН БАЩИН КРАЙ
Беатрис Илиева Разложка

Село Мосомище е любимото
ми кътче, в което през лятото отмарям. Това е родният край на тате.
В горната си част селото е сгушено
в Пирин планина, а от крайните
му източни улици започва долина,
достигаща река Места. Местностите около него са едни от най-забележителните в целия регион.
Обичам да слушам увлекателния разказ на баба и
на дядо за Топлицата – карстов извор с кристално чиста
вода, в която небето се оглежда.
Легендата ни пренася в древни времена, когато в селото е живяла красива девойка на име Стана. В пещера
под днешния параклис „Възнесение Христово“, разположен в подножието на върха, се заселил синът на стария
змей от планината Алиботуш. Работата на стария змей
била да мести облаците, да докарва дъжд и да праща
светкавици и гръмотевици. Той, наследникът на древния
бог на бурята – гръмовержеца, господар на Пирин планина, имал двама синове. Единият харесал най-хубавата
мома от село Мосомище – поповата щерка Топлица. На
връх Великден се спуснал от планината като вихрушка,
грабнал я и я отнесъл в пещерата под днешния параклис
„Възнесение Христово”.
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Бащата и майката на момата дълго време тъгували за
нея. Бащата събрал чета от млади момци и дълго я търсили навсякъде в Пирин планина, но не успели да я открият.
Един ден, като събирал сухи дърва, попът се озовал в
гората пред пещера. На входа ѝ стояла неговата дъщеря с
малко дете на ръце. Змейовата булка поканила баща си в
пещерата, нагостила го, поприказвали си и тя го проводила да си върви, защото наближило да си дойде змеят. Бащата настоявал дъщеря му да се върне в селото, но тя не
смеела, страх я било от отмъщението на змея. На тръгване момата дала на баща си армаган – един пълен чувал,
като му заръчала да не го отваря преди да стигне вкъщи.
Чувалът бил много лек и попът решил малко по-надолу
да го отвори и да види какъв подарък му е дала щерка
му. Като го отворил – що да види, люспи от лук. Ядосал се
много и ги изсипал на земята, но чувала прибрал, защото
можел да му свърши работа. Момата стояла високо до
пещерата и видяла какво направил баща ѝ. Уплашила се,
че змеят ще научи всичко и направила така, че на това
място да бликне силна вода, която отнесла лучените люспи. Така възникнал изворът Топлица. Попът се прибрал
вкъщи и всичко разказал на попадията. За доказателство
отворил чувала, оттам изпаднала една лучена люспа и тутакси се превърнала в жълтица. Разбрал тогава попът, че
много е сбъркал, втурнал се към мястото, но там имало
новоизбликнал извор. Змеят, който лети високо и всичко
вижда и чува, научил за посещението на попа при дъщеря
му. Разбрал, че домът му е разкрит и тогава го изместил
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високо в планината, в пещерата на Ляски връх – където е
и досега.
Друг път баба и дядо ми разказват за църквата “Св.
Николай Чудотворец”, която е в центъра на селото, сгушена между кичести борове и бухлати чемшири. Белокаменната ѝ камбанария е устремена високо и чистият ѝ
камбанен звън оглася околността.
Тя е паметник на културата и аз съм много горда с
това. Историята на църквата се предава от баба на внуче
и е жива и незабравима. Строена е по време на турското
владичество. Наполовина вкопана в земята е, тъй като по
онова време било забранено църквите да са по-високи
от джамиите. Щом настъпило времето да се закупят камбани, селяните тръгнали да дирят звучни камбани с ясен
глас, които да възвестяват на света, че символът на вярата
е жив в това малко селце. Стигнали чак до Беломорието,
където открили камбана по свой вкус, ала тя била само
една. Решили да отлеят своя собствена. Село Броди било
прочуто със своите майстори камбанолеяри и местните
се отправили натам. Намерили най-добрия майстор. Предали му медните си казани и всички съдове за претопяване, за да съберат необходимия материал за отливане
на камбаната. Три пъти я отливал майсторът и три пъти я
претопявал, защото звукът, който издавала не бил ясен и
чист. „Явно среброто в нея не е достатъчно“ – рекъл той.
Тогава благочестивите селянки се разделили със сребърните си накити и тежките си пафти от ковано сребро, та ги
дарили за камбаната.
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И станала камбана за чудо и приказ! Мелодичният ѝ
звън и до днес няма равен на себе си. Никулден е патронният празник на църквата, който е и официален празник
на Мосомище. Колкото повече узнавам за бащиния си роден край, толкова повече го обичам.
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МЕЧТАТА НА ПИСАНА
Ивайла Владиславова Кирилова

Разхождала се Писана
по слънчевата поляна.
Яйце огромно съзряла
и до него се свряла.
Замечтала горката
за паток с корона на главата.
Силно яйцето стиска –
принцеса да стане иска.
Щом яйцето се счупи,
крокодил се нилски излюпи.
Хукна Писана да бяга,
както ѝ приляга.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ИВАН ХРИЩЯН
Иван Драгомиров Илиев

Било късна есен. Хрищянската
гора полека опустявала от многобройните си обитатели. Мечките се
приготвяли за дългия си зимен сън.
Иван Хрищян метнал ловната си
пушка през рамо и поел по криволичащия път над селото.
– Сега мечките са бавни, омърлушени – думал си той. –
Може пък да улуча някоя. От топлото ѝ руно я кожухче ще
си ушия, я юрганче за децата ще измайсторя.
Речено – сторено. Вървял, вървял, уморил се. Спрял
да си отдъхне. Изведнъж нещо шавнало в близкия храсталак. Грабнал пушката Иван и зачакал. Не щеш ли, насреща
му изскочила мечка. Прицелил се, стрелял, но патроните
все около мецанините уши минавали. Ревнало горкото
животно, цялото село на крак вдигнало.
Доприпкал бай Драган гъдуларят и рекъл:
– Хей, Иване, бре Хрищяне, не убивай ти Мецана! Нея
аз ще взема, а теб с прасенце ще даря.
Ще ѝ свиря да играе – пари ще печелим. А ти прасенцето по Коледа ще заколиш, челядта си ще гостиш.
Спазарили се. Бай Драган и Мецана още хората веселят и на Иван Хрищян благодарят.
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ВЪЛШЕБНИЯТ КАЛПАК
Стилян Николаев Димитров

Живеели някога в далечна страна старец и старица. Бедни били те,
нищо си нямали. В схлупена къщичка
далеч в планината минавали дните
им. Старецът събирал горски плодове, пълнел стомната с изворна вода,
а бабата слизала в равнината и се
спирала по пазарите в селата, та ги
продавала. С препечелените пари купувала храна и така
минавали дните им.
Един ден, както бродел из гората, старецът намерил
рунтав сив калпак с дупка над челото. Взел го, сложил го
над главата си и тутакси чул:
– Чик-чирик, чик-чирик, върни ми яйчицата!
– Га-га, няма да ти ги върна! Хайде да ги разделим!
– Ку-ка! Ку-ка! Всичко виждам от таз зелена бука! Върни храната на Червенушката! Ще ѝ остане празна гушката…
Изплашил се старецът. Свалил калпака от главата си –
няма птичи говор. Сложил го обратно – отново чул горски
песнопения и препирни.
– Няма да е обикновен тоя калпак – досетил се той.
– Вълшебен ще да е. Я да си го взема.
Отишъл си у дома и разказал всичко на жена си. Оттогава никъде не ходел без вълшебния калпак.
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Бродел веднъж из гората, берял шипки, изморил се и
поседнал под вековен дъб да си почине. Задрямал. Разбудило го обаче крякане. Сложил калпака на главата си и
чул:
– Отдавна не сме се срещали, друже! – рекъл един
орел на друг. – Где се губи толкова време?
– Надалеч летях, братко! – отвърнал тъжно по-старият орел. – През девет планини в десета бях. Над царския
дворец кръжах. Разбрах, че царската дъщеря от тежка
болест болна лежи и никой не може да я спаси. Знам от
моите деди, че тук по нашите земи лековито биле има, но
трябва отвара от него да се свари. Ако някой я приготви,
трябва там да се занесе, царската щерка да спаси. Разбрах, че царят щедро ще го възнагради. А стар съм вече
аз. На този дълъг път едва ли ще издържа.
– Аз ще ида. – рекъл по-младият орел. – Ти само билката как да намерим, кажи.
– В чашката на червения мак е тя. В равнината сред
нивята макът расте. Трябва в глинено гърне да се свари и
до дънера на това вековно дърво да се остави.
– Ех, ако някой стори това, аз през девет царства в
десето ще го занеса.
Щом чул това старецът, веднага към къщурката си се
затичал. Разказал всичко на бабата и се заловили за работа. Отварата в гърнето приготвили и до вековното дърво я оставили.
Не минало много време и старецът пак отишъл за
горски плодове далеч в планината. Уморил се. Потърсил
дебелата сянка на онова дърво, в което двата орела гнез-
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дяли. Мястото намерил, но дървото го нямало. Голяма
къща със светли стаи се издигала там. И слуги търчали нагоре-надолу. Всичко подредено, почистено. Гозби всякакви сготвени. Сложил си дядото калпака и чул как птиците
очакват бедни старец и старица в този дом да заживеят.
Цар от девет царства в десетото къщата за тях построил.
Зарадвал се беднякът и бабата веднага там завел.
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ЦАРСТВОТО „ЧЕТВЪРТОКЛАС“
Инна Влайчева Влайчева

Всяка сутрин влизам аз
в царството Четвъртоклас.
Всички са царици и царе
от Тук, от Там, от Някъде.
Леличките Чисторъки
пазят чистота с големи мъки,
портиерът Чичобум
пази царството от зло и шум.
Готвачките пък Койгизнай
готвят манджици безкрай.
Госпожата Всичкозная
ни развлича. А мечтая
в царството Четвъртоклас
да остана вечно аз
и Детецарица да се именувам
с
и
да другарувам.
Ако туй не сбъдне се, аз зная,
платната ще опъна най-накрая,
към други царства ще отплавам
и света ще опознавам.
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ДОБРИЯТ СЛАДОЛЕДАДЖИЯ
Марика Петева Генева

В малък град живееше чичо Илия,
който бе сладоледаджия.
Неговият сладолед обичаха всички –
и големи, и мънички.
На големите продаваше със заливка,
а на малките – с усмивка.
Само на слънчевата Ивка
подаряваше с балон и ѝ казваше: „Щастливка!“
Всички обичат чичо Илия –
най-добрият сладоледаджия!
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МОЕТО ДЕТСКО ХВЪРЧИЛО
Валентин Иванов Стоилов

Всички деца харесваме хвърчилата. Толкова вълнения буди
направата на една хартиена птица.
Реших и аз да си направя хвърчило. Взех две дървени летвички,
кръстосах ги, съединих ги с медна
телчица в средата. „Облякох“ ги с
парче червен плат, което да грее
като слънчице в небето. Нарисувах очички, носленце и
усмихната устичка. Закачих накрая дъъълга шарена опашка, като пъстроцветната дъга. Завързах здрава връвчица
и пуснах това хвърчило детско на воля да се рее.
Грабна го вятърът, издигна го в простора, залюля го
и сякаш с него запя. Хванал връвчицата здраво в ръка,
сбирах хорските радостни погледи. Затичан, задъхан, с
разтуптяно от щастие сърчице, усетих как моето детско
хвърчило оживява и се кани да отлети. Не му противореча, пускам го и на вятъра поръчвам:
– Ветре, понеси моето мило хвърчило навред по света! Пейте свойта песен за морето, за Балкана, за Родопа и
Пирина, за житата, за полята… Нека всички да узнаят, где
е на земята раят!

19

Прибирам се у дома. Знам, че щом слънцето ме погали с първите си утринни лъчи, в ръцете ми ще оживее
ново хвърчило. И ехото на днешното ще търси.
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„МИСЛЯ, ЧЕ СЕ СПРАВЯМ ДОБРЕ!“
Деспина-Деница Койчева Койчева

Казвам се Деспина-Деница. Родена съм в столицата
на Гърция Атина.
На българското четмо и
писмо се уча сред най-добрите си приятели. И е толкова
интересно и забавно, толкова
вълнуващо, че понякога ми се
иска времето да спре и да остана в този свят, приличащ на
сбъдната приказка. Приказка,
за която искам да ви разкажа.
В час по литература сме. Слушаме как учителката ни
реди слова за появата на света, за майка Уойенги, която
седнала на специален камък и направила хората от кал.
Научаваме за огромното дърво, наречено Аш Игдрасил,
което се смятало за център на вселената, а едноокият бог
Один висял на него с главата надолу, за да научи вълшебната тайна на живота.
Идва ред на мита за Дедал и Икар, за една фантастична история с необикновени герои, в която се разказва за
човешкия стремеж за полет.
Казвам на учителката си, че знам този мит и искам да
го разкажа. Тя се усмихва и сяда до мен, а аз започвам
своя разказ.
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Ходила съм в храма на Херакъл в Крит, била съм и в
Кносос, където един старец водач ни превеждаше през
коридори и проходи, между срутени камъни и полски
цветя. Там бе спалнята на Минос, неговият трон, голямата зала за гости... Разбира се, дворецът на великия Минос
сега е много разрушен. Въпреки всичко, което е запазено, човек може да си представи приблизително размера
на двореца, който е бил просторен и много богат. Той е
бил двуетажен и имал голямо подземие, за което казват,
че било прочутият Лабиринт, където е живял Минотавърът, чудовището с глава на бик. В древността дворецът в
Кносос бил много общоизвестен и всички се възхищавали на атинянина Дедал, който го построил.
Минос се любувал на своето жилище, минавал от
една зала в друга, гледал пъстрите стенописи, статуите,
колоните и сърцето му се изпълвало с гордост. Той казвал:
– Няма по света друг дворец като този!
– И когато един ден Дедал пожелал да се върне в отечеството си, царят го повикал и казал:
– Ако си отидеш, трябва първо да ми дадеш дума, че
никога няма да построиш по-красив или подобен на моя
дворец.
Но Дедал обичал своето изкуство.
– Не мога да не се трудя, докато имам сили. – казал
той на царя.
Разсърдил се тогава царят и го задържал насила в
Кносос, заедно със сина му Икар, за когото казвали, че
щял да стане по-голям майстор дори от баща си. Въпреки
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охолния живот, Дедал обаче копнеел за своята свобода и
ден и нощ работел, за да се върне в Атина.
Един ден повикал Икар в работилницата си и му показал последната си творба, последното си изобретение:
два чифта големи крила, като на птица.
– Виждаш ли ги? – му казал той. – Те ще ни върнат в
отечеството.
Донесъл му единия чифт и докато го прикрепвал към
раменете му с восък, го научил как да си служи с крилата.
– Да се издигаш с вятъра и да се спускаш с вятъра,
като птиците. И да не летиш много нависоко, да не би
слънцето да стопи восъка, нито много ниско, да не би пяната на морето да измокри крилата. Да летиш спокойно
и равномерно, като дива патица. Тръгни сега и помни думите ми! Аз ида след тебе.
Бързо и пъргаво литнал Икар и се вдигнал високо в
небето.
– Станахме птици! – извикал той на баща си, който го
следвал по-бавно. – Можем да правим каквото си искаме.
– Спокойно и равномерно! – съветвал старецът.Но
Икар само се смеел. Забавлявайки се, той се издигал и
спускал във въздуха и викал:
– Я виж как се развълнува и разпени морето. Завижда
на крилата ни!
Той слязъл ниско до вълните и после като светкавица
се стрелнал със смях във висините.
– Светът е наш! – извикал той на баща си. Дедал неспокоен го следял непрестанно с поглед.
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Внезапно се чул гласът му:
– Икаре, върни се назад!
Бащата видял, че се изкачва като орел към слънцето,
и го обзел страх. С разтуптяно сърце и скрита гордост, Дедал гледал сина си как се катери нагоре, но сърцето му се
свило от страшно предчувствие.
Какво безумие! – си мислел той. Икар едва се виждал,
бил като малка черна точица, отиваща все към слънцето.
Внезапно започнал да се снижава и да се уголемява пред
бащините очи. Ставал все по-голям и по-голям… И Дедал
надал сърцераздирателен вик. Синът му падал! Крилете
били вече безполезни! Икар паднал във вълните, които за
миг го покрили. Дълго летял Дедал, но не откривал тялото на сина си. Най-после морските нимфи се смилили над
нещастния баща и изнесли тялото на Икар от морските
дълбини. Поставили го върху една вълна. Дедал прегърнал тялото на сина си и го изнесъл на сушата. Погребал
чедото си до морето, за да го приспиват и люлеят морските вълни. Последното си творение хвърлил в дълбините.
Оттогава никой не го видял повече.
В класната стая е тихо. След миг се чуват одобрителните гласове на съучениците ми. Има и аплодисменти.
Чувствам се значима и щастлива. Душата ми прелива от
гордост, в очите ми напират сълзи на радост…
Звънецът бие, но кой го чува?!
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„Мисля, че се справям добре!“ – казвам и усещам, че
политам като Икар…
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ИГРА С ДЪЖДА
Маргарита Стоянова Арабаджиева

Тръгнах рано на игра,
то пък взе, че заваля.
Рекох си: „Ще се прибирам.
Мама ще се кара.“ Но се спирам.
Не мога ли и аз поне веднъж
да си поиграя с този весел дъжд,
пък ако трябва след това
чисто мокра да се прибера!
Мама днес ще ми прости.
– Мамо, малка някога била си ти…
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ВЪЛШЕБНОТО КАМЪЧЕ
Маргарита Стоянова Арабаджиева

Вълшебно камъче открих сама,
както скитах по брега.
Беше толкова красиво,
обагрено в червено, в бяло, в сиво…
Държах го в двете си ръце,
говорех му с любов, дорде
морето спря да се вълнува,
чайка чайка забленува.
И изрекох аз тогаз
нежно, мило, с кротък глас:
„Искам мъничко вълшебство:
за децата – волно детство,
за небето – синева,
мир по цялата земя,
за мама, татко – здраве и любов!“
Да се чуе моят зов!
С мойто камъче безценно
ще съм вече неразделна.
Нека сбъдне се това,
що си пожелах сега!
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ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА, ВЪЛКЪТ И ПИЛОТЪТ
Александър Иванов Генов

Имало едно време една Червена шапчица.
Веднъж по горската пътечка
вървяла и никъде за миг не спряла.
Болната си баба искала да навести,
с топла питка и млекце да я гости.
Изведнъж се появил Вълчан със
кожух от бой съдран. Тревички и
цветя подритвал, момиченцето все разпитвал.
– Къде отиваш сам-саминка? Нека да вървим дваминка!
– Баба си ще посетя, там зад старата гора.
Не разбрало клетото дете, че Вълчан се кани да го изяде.
Бабината къщичка щом зърнал, в пряката пътечка
свърнал. С взлом при бабата влетял, цяла-целеничка я
изял. Водица пийнал, полегнал и заспал.
Момиченцето с шапчица червена при баба си пристигнало засмено. Почукало, отворило резето. Вълчо скочил, глътнал и детето.
В този миг откъде незнайно, вертолет над къщичката
прелетял случайно. Пилотът чул отгоре ясно, как Вълчо си
похърквал бясно. Метнал го в бръмчащата машина и на
доктор Охболи го поверил в близката зоологическа градина.
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Как ли докторът, на тримата герои нов живот е дал,
никой тъй и не узнал.
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ЛЪВ И СОВА
Мирела Христова Радева

Отишло малко горско
птиче при царя на животните да се оплаче, че
кукувица се настанила в
гнездото му, където всяка година то излюпвало
яйчицата си.
Лъвът не го доизслушал и му рекъл строго:
– Щом се оплакваш,
трябва да изслушам и съседите ти. Доведи ги тук!
На другия ден клетата птичка отново се явила при
лъва, но довела и няколко птици от съседни дървета.
Решил лъвът, че и те не са достатъчни и отново прогонил животинките.
След няколко дни накацали около лъва безчет птици.
Всички с наведени главички. Само совата стояла гордо
изправена.
Ядосал се лъвът:
– Ти защо не си навела глава пред мен?
– Аз съм обикновена сова, но мой роднина скоро се
изучи и стана най-важната птица в нашата гора.
– Та какво общо тук има твоят важен роднина? – ревнал лъвът.
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– А какво общо имам аз тук със съседа на моя съсед,
гдето му откраднаха гнездото? – иронично попитала умницата.
Лъвът настръхнал, но нищо не могъл да каже.
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ТРИМАТА БРАТЯ И ВЪЛШЕБНИЯТ ГЛОБУС
Марина Владимирова Райкова
Живеели някога трима братя
самички в сиромашка къща. И прозорче нямали, а само една по-голяма дупка, през която виждали слънцето. Отглеждали овце и с това се
препитавали.
Всяка година преди Великден
идвал чорбаджията от близкото
село и им вземал половината стадо. Чудели се бедняците как да спасят животинките си от
богатия злодей.
Както пасяли стадото си веднъж, срещнали старец.
Разговорили се, оплакали му се. Той ги изслушал, погладил бялата си брада с ръка и им рекъл:
– Виждате ли онази висока скала? Под нея има пещера. Там е скрит вълшебен глобус. Намерите ли го, спасени
ще бъдете.
Останал най-големият брат при овцете, а другите двама тръгнали да дирят вълшебния глобус. Три дни и три
нощи го търсили. Намерили го. Скрили го в бедната си
къщичка и зачакали чудото да се случи.
Минало време. Дошъл денят, в който богаташът пристигнал за най-ваклите овчици. Почукал, повикал ги и по
едно време се чул глас отвътре:
– Няма ни днес у дома.
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– Как така? – учудил се чорбаджията. – А кой ми отговаря?
Надникнал през малкия отвор на къщата и ги видял.
– Ето ви! – рекъл той. – Виждам ви. Изплашили се братята. Що да правят? Най-малкият рекъл:
– Братя, дайте глобуса, за да затворим дупката на стената!
Речено – сторено.
– Е, сега виждаш ли ни, чорбаджи? – попитал най-големият.
– Не ви виждам! – отвърнал изедникът.
– Е, тогава ни няма. Отивай си! – извикали в един глас
братята.
Чорбаджията си отишъл, а тримата братя още вярват
във вълшебството на глобуса.
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КРИСТАЛНИЯТ ЖЕЗЪЛ
Андриан Димитров Андонов

Имало едно време две сестри.
Едната била работлива и добра, а
другата – мързелива и зла. Задомила се добрата, в щастие с мъжа си
заживяла, но скоро овдовяла. Останала с четиримата си работливи синове. Завидяла ѝ злата сестра. Зла
вещица ѝ пратила зло да ѝ стори, в
магьосница да я превърне.
Малко ли, много ли време минало никой не знае, но
майката се изплашила синовете ѝ силата ѝ да не отнемат, та затова превърнала единия син в лешояд, втория
в делфин, а третия в кит. Четвъртият се страхувал, че ще
превърне и него в звяр и побягнал надалеч.
Бил чувал той, че в кралството на Бялата луна стои
затворена омагьосана принцеса, която чака някой да
я спаси. Момъкът не знаел що е страх и решил да отиде в двореца. Вървял дълго време. Щом пристигнал,
влязъл вътре, минал през всички стаи и в последната
открил принцесата. Като я погледнал, се изплашил от
грозотата ѝ.
– Ти ли си принцесата? – попитал той.
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– Да. Това не е моят истински образ, но хората могат
да ме виждат само в грозота. – отговорила тя, като закрила с ръце лицето си.
– Как мога да те избавя от това нещастие? – попитал
я смелият момък.
Принцесата му рекла:
– Който завладее кристалния жезъл и го вдигне срещу
магьосницата, ще сломи силата ѝ и ще възвърне истинския ми образ. Преди това трябва да слезе от върха на
планината, където се намира дворецът. Ще види извор,
до който лежи див глиган. Ако го убие, от него ще излети феникс, който крие под крилата си огромен пашкул. В
него се намира кристалният жезъл.
Момъкът слязъл при извора, а насреща му бил глиганът. След дълга борба забил меча си в туловището на
звяра, а от него се издигнал фениксът и искал да полети.
Лешоядът се спуснал след него, подгонил го към океана
и го блъснал с клюна си. Като се видял в опасност, фениксът пуснал пашкула, който паднал в колиба, която на
мига лумнала в пламъци. Другите двама братя – делфинът и китът, надигнали огромна вълна и потушили огъня.
Тогава момъкът намерил пашкула и от него извадил жезъла. Отишъл в двореца, показал жезъла на магьосницата и сломил силата ѝ.
С този жезъл смелият младеж върнал истинските образи на принцесата и на братята си.

35

В мига, в който била спасена принцесата, спасена
била и омагьосаната им майка. Тя клетата била поканена
в двореца, където заживяла заедно със синовете си.
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ГЛУПАВИЯТ ВЪЛК
Даяна Руменова Йорданова

Един изгладнял вълк вървял
през гората и си мислел, че каквото първо насреща му се изпречи, ще го изяде.
Не щеш ли – насреща му иде
Зайо. В лапите му – кошничка, в
кошничката – моркови.
– Стой, Зайо, ще те изям! – изкрещял вълкът.
– Не ме яж, Вълчо! Виж, морковчета пресни имам,
всичките ще ти ги дам! – с разтреперан глас рекло зайчето.
Вълкът бил толкова прегладнял, че набързо налапал и
клетото животно, и морковите. Почувствал се сит, седнал
на един пън и се ударил по челото.
– Ех, че съм глупав! –
трябваше само морковите да
изям, а Зайо за утре да оставя.
Вълкът така и не разбрал,
че се наситил не от морковите, а от зайчето, което преди
това изял.
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ЯБЪЛКОВОТО ЕЗЕРО
Димитра Георгиева Запрянова

Казват, че на планетата Нибиру
има Ябълково езеро. Станало такова, защото червейче ухапало великана Корморан.
Живял той на тази планета и
щом поданиците ѝ поискали нещо
от друга, той веднага се заемал да
изпълни желанието им.
Разбрали жителите на Нибиру, че има някъде ябълки бели, жълти, зелени, червени. Помолили великана да
им помогне да си ги наберат. Стъпал с единия си крак в
езерото на планетата Нибиру, а с другия на планетата с
ябълковите дървета.
– Ето ме, ще стъпя с единия си крак в езерото на Нибиру, а с другия – на планетата с ябълковите полета.
– Благодарим ти, великане!
– Вземете кошове за плодовете и тръгвайте.
Нарамили кошовете гражданите на Нибиру, преминали през езерото, а оттам – на другата планета. Вече били
по средата на езерото, когато червейче ухапало великана, а хората с пълните кошове паднали във водата.
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Оттогава, казват, езерото се напълнило с ябълки, та
затова го наричат Ябълковото езеро.
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ПОДЯЛБАТА
Антон Христов Иванов

Имало едно време двама старци. Те имали по един син. Единият син бил глупав и все забравял
какво поръчвал баща му, а другият
бил твърде самонадеян и вярвал,
че всичко може сам да прави.
Случило се веднъж така, че
двете момчета се срещнали със
стадата си на една и съща поляна. Смесили се овцете.
Като наближило време да се прибират, момчетата не знаели коя овца на кого е. Единият твърдял, че неговите животни били четиридесет, а другият, че баща му го пратил
да пасе двадесет. Спорили, спорили, па всеки взел която
му падне и си отишли.
Разказали на бащите си какво им се случило. Те ги посъветвали да си поделят овцете поравно като се срещнат.
След ден-два глупавият и самонадеяният пак завели
стадата си на паша. Още щом
се видели, поделили овцете
си, както им били рекли бащите.
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АЗ СЪМ СВОБОДЕН ЧОВЕК
Иван Илиев Минчев

Казват, че орлите са
най-свободните животни. Могат да прелитат където и над
каквото си поискат.
Не вярвам в това. Вярвам,
че ние хората сме най-свободните същества. Човек може да
прави каквото си пожелае, както във въздуха, така и на земята.
Аз например се чувствам свободен и крилат, щом съм
на своя велосипед. Защо ми е влак, автобус, самолет?
Нима не е прекрасно да подчиниш педалите на бързите
си крака?
Повярвайте: няма по-прекрасно усещане от това вятърът да роши косата ти, да вее перчема ти, да гали лицето ти, да издува ризката на гърба ти, да пориш въздуха
с гърдите си…
Да си на земята, а да летиш!...
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ИНТЕРВЮТО
Биляна Николаева Ненова
Предстоеше ми пътешествие в Германия. Щях да гостувам на любимата си леля, да посетя градове с архитектурни забележителности, исторически паметници и музеи. Предизвикателство е да те очакват непознати места.
Няколко дни, преди да отлетя за Германия разбрах,
че нашият клас ще се срещне с госпожа Мима Атанасова.
Заедно с Бети – библиотекар на класа, трябваше да подготвим срещата. Толкова се вълнувахме!
„Мили приятели, Центърът за работа с доброволци
към библиотека „Родина”, част от мрежата на Национален алианс за работа с доброволци, е създаден на 27 януари 2014 г. Нашето приятелство е с по-ранна дата, още от
вашия първи учебен ден. Но с учредяването на Центъра
ние по-успешно и интересно работим и се забавляваме.
Всеки ден е подходящ да направим нещо добро. Заради
себе си и заради останалите. Доброволчеството учи хората да живеят чрез, за и в името на общността – да се уважават, живеят заедно в доверие и общуват толерантно.
Заедно сме през цялата година. За да подготвяте успешно вашите уроци и задачи, организиране на празници, викторини, кръстословици, презентации. Активното
участие в лятната програма на Детски отдел в библиотека
„Родина” прави интересни и назабравими дните ви. Знаете как да се грижите за книжките, как се работи в библиотека, имате нови умения, създавате нови приятелства.
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Пожелавам ви да запазите и развивате вкуса си към
истинските човешки добродетели, към книгите, към живота.”
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Вълнуваща среща с любимия писател

Четем заедно, обсъждаме заедно,
преживяваме заедно...
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От всичко, което е създала българската душа, няма нищо
по-дълбоко и изразително от народните песни и танци

Заедно прегръщат миналото, запознават се един свят
близък и далечен, който скътват в сърцето си
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Творби на малката художничка Марика Генева
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Иванка Цонева Кирилова
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