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Соня Рачева

Имало едно време... Живели някога... Преди много, много години...
Някога, много отдавна, незнайно кога...
Магични слова, които ни карат
да притаим дъх и да пристъпим тихо,
поведени от невидима ръка в един
друг, вълшебен свят – този на приказките.
Приказките, тези чудни истории,
които пътуват от векове във времето
към нас, сътворени в близки и далечни земи, за да ни дадат от страниците
си живата вода на мъдростта. Откъде
ли тръгват приказките? Нека търкулнем медената питка и тя ще ни отведе
в едно сгушено селце, в къщичка, през чието заскрежено прозорче ще
видим уютна стая с буен огън в огнището. Около него са насядали деца,
заслушани в сладкодумната си баба, която мъдро ниже думите в чудна
приказка. Да приседнем тихо и да послушаме. Тя ще ни отведе през
девет земи в десета, в далечно царство-господарство. Там ще срещнем
красива принцеса, а един смел юнак ще трябва да се пребори с триглава
ламя, за да спаси омагьосаната принцеса и освободи народа от злото.
Юнакът не се страхува от зли магьосници и огнедишащи змейове, защото сърцето му е изпълнено с любов и доброта. Той ще преодолява
изпитание след изпитание, но накрая все пак ще победи, защото битките, в които влиза са на страната на Доброто, а то е винаги по-силно от
Злото. В края на приказката ще си поемем дъх с облекчение и ще искаме
да слушаме още и още...
Така с приказките на баба и дядо, мама и татко, светът започва да се
разкрива пред децата, после те сами ще запрелистват шарените книжки
и ще отворят своето светло прозорче към живота.
Може би така всяко дете започва началото на своята собствена приказка...
Кой знае? Може би след като прочетете тази книжка, ще започнете
и вие да пишете вашата приказка...
Време е да прелистите нататък...
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Алегра Малакова

Том бил любопитно малко момче. Един ден, докато се разхождал, не
щеш ли, пропаднал в една дупка. Дупката била тъмна и дълбока и той падал
дълго-дълго време.
Озовал се в един съвсем различен свят. В него хората били много
малки и яздели мишки, а конете били
затворени в клетки.
Том разбрал, че в този свят хората и животните не си говорели помежду си. Той се приближил до един от
конете в клетка.
— Здравей, защо си тук? – попи-

тал Том.
— Не зная – отвърнал тъжно конят. – Може би изглеждам страшен на
тези малки хора. Аз имам добро сърце. Надявам се някой ден да го разберат.
Замислен, Том продължил по пътя си. След малко видял как слонове си купували пуканки от една мишка. Докато пълнела чувалите с
пуканки, тя им разказвала за околосветското си пътешествие. Заслушал
се за известно време, развеселил се и продължил нататък.
Забелязал една къща, пред която стоял вълк, мил като котенце.
Вълкът бил опекъл вкусни курабийки, с които го почерпил. Донесъл му
и чаша топло мляко от овцата, за която се грижел. И му разказал как никой в този град не го обичал, защото всички го знаели като лошия вълк
от приказката за Червената шапчица, който изял и нея, и баба ú. Тогава
Том го посъветвал да напише нова приказка, в която да поправи нещата.
Вълкът му благодарил сърдечно и го изпратил по пътя към дома му.
Всичко в този свят било наопаки. И Том разбрал, че всичко е възможно. А най-невероятните неща се случват всеки ден около нас, но ние
нямаме очи да ги видим.
По обратния път към своя свят Том дълго се чудил как да разкаже
преживяното. А вие как бихте го направили?
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Рисунка: Алегра Малакова
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Александра Стойчева

Живял някога беден обущар. Всеки ден
се трудeл неуморно, като старателно поправял
обувките на хората от малкото градче, където живеел. Когато свършел работата си, подреждал ги
на рафтове и уморен се прибирал вкъщи да поспи.
Близо до обущарницата живеел известен
градски музикант. Той свирел на цигулка и всяка вечер репетирал у дома
си. Чудните звуци от инструмента му се разнасяли из тихата уличка.
Тогава в малката работилничка ставало чудо. Обувките скачали от
рафтовете и започвали да танцуват под звуците на музиката. Танцували
безспирно докато капнели от умора. От дългите танци подметките им се
изтърквали. Когато музиката спирала, те отново се подреждали на рафтовете, сякаш нищо не се е случило.
Сутрин обущарят идвал на работа и що да види. Поправените от него
обувки са с изтъркани подметки. Бедният старец отново се захващал за
работа. Това се повтаряло всеки ден.
Отчаян, една нощ той решил да види какво се случва. Промъкнал се
незабелязано до прозореца на работилницата и видял как обувките весело танцуват. Музиката била толкова хубава, че самият той затанцувал.
И така до ден днешен, всяка вечер обувките и старият обущар танцували. А на сутринта той отново поправял изтърканите им подметки.
Ако не вярвате, идете да проверите сами!
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Рисунка: Александра Стойчева
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Боян Боев

В парка край езерото живееше малко шарено петле. Имаше си къщичка и съседи–козлета, зайчета и семейство токачки, които по
цял ден обикаляха наоколо и почистваха тревата от кърлежи.
Петлето никога не беше напускало своя двор, но един ден реши, че
вече е време да се разходи край езерото. Събра смелост и гордо закрачи.
Изведнъж насреща му се появи куче. Петлето изкукурига и бързо
се шмугна в близките храсти, а кучето започна да обикаля и да го търси.
Гонеше го, пресрещаше го и горкото петле не можеше да избяга.
Токачките чуха в каква беда е попаднал техният приятел. Нададоха страшен крясък и се нахвърлиха от всички страни срещу злосторника.
След тях дойдоха и дивите патици. Като видя всичко това, изплашеното
петле доби смелост и се изправи срещу нападателя си.
Клъвна го така силно по крака, че кучето си подви опашката и дим
да го няма.
Така завърши първото приключение на гордото малко петле. То се
върна в къщичката си и заспа спокойно. Знаеше, че на съседното дърво
живеят неговите приятели – смелите токачки.
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Петьо Василев

Един фермер копаел зеленчуковата си градина. Времето било горещо, човекът се изморил и легнал под
една дебела сянка да си почине. Бързо се унесъл и засънувал странен сън.
Цялата зеленчукова градина танцувала.
Всички зеленчуци се забавлявали от
сърце. Стреснал се фермерът и се събудил. И що да види?
Картофите, хванати за ръце, играят хорце. Доматите и краставиците
танцуват виенски валс по двойки. Чушките и репичките играят ръченица.
Морковите, строени като войници, свирят в духов оркестър, а диригент
им е ряпата. Зелките, марулите и лука са публика. Голяма веселба била
в зеленчуковата градина.
Фермерът не знаел какво да направи. Как да постъпи с непослушните зеленчуци? А те в един глас го поканили да се присъедини към тях
и да им изпее нещо. Тогава им запял една добре позната ни на всички
песен: „Зеленчуци, който не яде”.
Накрая всички му ръкопляскали и обещали, че ще се върнат по местата си и ще порастат големи, за да бъдат полезна храна за послушните деца.
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Рисунка: Петьо Василев
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Петьо Василев

Заваля снегът навън,
а децата станаха от сън.
Зъбките измиха, млякото изпиха
и с усмивки на лицата – бегом вън.
Пухкав сняг е навалял
цялата земя застлал.
И децата във игри
сътвориха своите мечти.
Кой каквото иска,
снежни топки или писта.
Снежния човек измайсториха
и със име го дариха.
Снежко казваше се той
и е нашият герой.
Тялото му е от топки три
със различни големини.
Нос от морков и ръце от клечки,
въглени са му очите двечки.
Осем копчета са на палтото
камъчета черни заблестели.
Най-отгоре за калпак,
тенджера от „бабиния шкаф”.
Чуден Снежко се получи
и усмивки детски той заслужи.
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Рисунка: Петьо Василев
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Михаил Петров

Веднъж петима слепци стояли
край брега на една река, когато усетили, че нещо се приближило до тях.
— Кой е? – попитал първият слепец.
Никой не отговорил. Тогава той
станал, протегнал ръце и усетил, че
докосва нещо твърдо.
— Това е стена! – извикал той.
Другите четирима слепци не повярвали и решили всеки да провери
какво има до тях.
Вторият плъзнал длани по нещо гладко и дълго, което го накарало
да предположи, че „нещото” е копие.
Третият слепец твърдял, че има въже, след като пръстите му обхванали нещо гъвкаво.
Четвъртият слепец оспорил всички предположения и казал, че „нещото” е дънер на дърво.
— Нека и аз да кажа! – въздъхнал петият слепец. Той протегнал съсухрените си ръце и напипал нещо дълго, което се движело.
— Помощ! – извикал слепецът. Това е змия!
Изведнъж наоколо се разнесъл смях на дете.
— Всички сгрешихте – казало то. – Хванали сте различни части на
един слон.
При тези думи първият слепец спрял да докосва хълбока на слона.
Вторият пуснал бивните му, третият се отдалечил от опашката на слона.
Четвъртият се отдръпнал от слонския крак, а петият пуснал хобота.
От този ден насетне слепците вече не влизали в спорове, не се карали, а обмисляли и споделяли преживяванията си без да се натрапват
един на друг.
Защото едно и също „нещо”, може и е различно за всеки. Приемането на различна гледна точка е пътят към достигане на Истината.
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Рисунка: Михаил Петров
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Жоржета Желязкова

Имало едно време един старец,
който изкарвал прехраната си с разказване на приказни истории за тролове. В началото хората му вярвали и го
карали да разказва все повече и повече истории. Хората не подозирали, че
с тези истории получавали помощ от
тролчетата, които помагали при беда в
планината, в търсене на билки и какво
ли още не.
Но минало време и ето, че това
се променило. Хората вече не се събирали и не искали никой да им разказва истории за тролчета. Нещо повече, хората спрели да вярват в приказни истории и герои. Отчуждили се, не се чувал смях от шеги и закачки,
всеки мислел само за себе си.
Тогава разказвачът на истории много се натъжил и отишъл в найгъстата гора, където не достигал слънчев лъч. Може и да не вярвате, но
разказвачът бил толкова тъжен, че животът му се видял безсмислен. Запял тъжна песен... И ето, че нещо прошумоляло. Изведнъж пред него се
явило едно весело тролче. То успокоило стареца и го посъветвало да се
върне при хората и да им каже, че не бива да губят вярата си в приказните
истории и герои.
Старецът се върнал и отново опитал да им разкаже история, но хората го гледали с още по-мрачни очи.
Разказвачът на приказки пак отишъл в гората и там, на една поляна, видял тролчета, които били сиви, с кафяви наметала. Вече не били
същите весели и добронамерени тролчета, а с черни магически пръчки
убивали животни, птици, омагьосвали хората, които пристъпвали в дебрите на планината. Най-възрастният трол обяснил, че това станало така
от изгубената вяра на хората. Ако хората не потърсели вярата в себе си,
ако не възвърнели веселия смях и искриците в очите си, целият свят щял
да попадне в плен на омразата.
На другия ден старецът завел хората от селото в гората, за да им
покаже, че троловете съществуват. Те наистина се появили, а селяните се
изумили. Троловете започнали да си шушнат нещо, а водачът им затананикал
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на техния тролски език. Селяните нищо не разбирали, а и били поизплашени, затова си тръгнали. Само старецът останал. Той разбирал езика им
и знаел, че докато водачът говори, всички трябва да слушат, дори облаците, дърветата, птиците и животните. А водачът на троловете пеел, че
тези, които са изгубили вярата си, ще започнат да сънуват кошмари. Така
и станало. Всички селяни, които все още не успявали да върнат вярата си,
започнали да сънуват кошмари.
Трудно било да се върне вярата, но постепенно хората започнали да
си помагат, да пеят, да се усмихват...
И до ден днешен има хора, които не вярват в приказки и тролове, затова може би имат кошмари.
Затова, че не изгубил вярата си, разказвачът на приказки бил благословен с вечен живот и станал безсмъртен. Може би живее някъде сред
нас? Може би обикаля света и подшушва сценарии за филми и вълшебни приказки.
А тролчетата продължават да живеят в най-недостъпните гори и да
помагат на хората, изгубили вярата си.
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Анастасия Динкова

Тръгнах аз по широкия свят. Вървях по поля и равнини. Стигнах до
една планина. Гледам – едно въженце пред мен. Дръпнах го и се качих
на планината. После видях друго въженце да виси от облака. Дръпнах и
него. Та като се изля един дъжд върху
мен – от глава до пети се намокрих.
Оглеждам се и виждам трето въженце,
което виси от слънцето. Дръпнах го, а
то, слънцето, като взе да ме суши – в сушеница без малко да ме превърне.
Продължих да вървя и какво мислите видях? Една долина. Да отида ли или да не отида? Краката сами ме заведоха там и в миг се озовах
в друг свят. Изневиделица се яви дракон, който ме стрелна с драконовски поглед. Май не ме хареса, защото започна да бълва огън срещу мен.
За да се спася, се покатерих на едно дърво. И продължих да го гледам
оттам. Изведнъж драконът се превърна в красиво елфче. Успокоих се и
слязох от дървото. Елфчето се представи с името Ечфле и се извини
като каза, че ме помислило за враг, затова бълвало огън. Така се сприятелихме с него. Ечфле започна да ме развежда в неговия свят.
Първо ми показа Недружелюбното цвете. Аз застанах пред него,
а то започна да ме удря. Добре, че Ечфле се намеси. После ми показа
люлката си от дърво. Полюлях се в нея и всичко беше много хубаво,
защото на всяко залюляване се виждаха картини от различни планети.
Видях извънземни с пет очи, три ръце и седем крака. Дори опитах от
тяхното ястие – „акфю”. Направено от космически боб, спагети от слънчеви лъчи, краставици с усмихнати лица и патладжан от синкав мрак. Не
само че беше много вкусно, но след като хапнах, ми дойде едно вдъхновение, придружено с усмивки и две-три кихавици със звездички. Ечфле
разбра, че ми е много интересно и ме заведе при Говорещият водопад.
Водопадът изглеждаше като вълшебник, чиято форма бе от вода –
мустаци и брада от силни струи и коса от дъга. От пръските вода ли, от
що ли – Ечфле кихна така силно, че ме издуха чак у дома.
Озовах се в моята стая и докато още не съм изгубила вдъхновение
от това приключение, написах тази приказка-небивалица!
Ако и вие сте вдъхнали от кихавицата на Ечфле, ще разберете какво е истинското му име!
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Анастасия Динкова

Двете сестрички Калина и Малина решиха да отидат на почивка в
света на приключенията. Калина не
беше сигурна дали градът на приключенията е най-подходящото място за
почивка, но се съгласи с поредното
предизвикателство на сестра си.
Малина звънна по телефона на
специален номер, който беше сънувала тази нощ, за да попита в колко часа
тръгва автобусът за Приключенския
град. Отговориха ú, че дотам няма транспорт. Калина стегна багажа и го
натовари в колата. Двете единодушно решиха, че щом няма транспорт,
ще отидат със собствената си кола. Малина наслюнчи пръста си и го
насочи нагоре, за да получи от вятъра наставление за посоката.
Качиха се, сложиха колани и отпътуваха в посоката, която им показа вятърът. Докато се отдалечаваха от шумния град, на пътя им застана
странно животно. То беше с глава на котка, тяло на мечка и с опашка на
крокодил и въпреки страшния си вид, изглеждаше дружелюбно. Двете
сестрички слязоха, поздравиха го и дори се осмелиха да го помилват.
То също ги поздрави на странен език, но Малина и Калина го разбраха, та
дори се разговориха. Казаха му на български език, че са тръгнали на дълъг път, а странното животно се усмихна под мустак с котешка усмивка,
зелените му очи пробляснаха и от котешката му уста излезе: „На добър
час към Приключенския град. Там вече ви очакват!” Още неизрекло тези
думи, и изведнъж колата се повдигна от пътя и сякаш от нищото ú пораснаха криле. Издигаха се все по-нагоре и нагоре, докато облаците им
разстлаха пухкава пътека. Колата изчезна и двете сестрички бяха заобиколени от самодиви, тролове и феи. Всички бяха мили и излъчваха доброта, която завладяваше пространството. Една от феите каза, че мечтата
им да посетят Приключенския град се появила при тях като лекокрила
сладкопойна птичка. Взето било решение да сбъднат мечтата на Малина
и Калина, защото били добри деца и обичали да четат приказки. И щом
сега са в Приключенския град, нека преживеят първото си приключение.
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Предоставили им списък с приключения, от който да си изберат.
Малина и Калина си избрали да видят Вълшебното дърво на прашеца. За
да отидат дотам, трябвало да преминат успешно през Мъдрата гора. Пътечките се откривали сами, ако Малина и Калина отговаряли успешно на
въпроси по предмета Човекът и природата и помагали на животни, изчезнали като вид от планетата Земя. След като преминали всички изпитания,
ето че се появило Вълшебното дърво на прашеца. В клоните му живеели много и най-различни птици, жужали пчели, а то звънтяло и ръсело
златен прашец, който Вятърко грабвал и понасял към различни планети,
включително и планетата Земя.
Троловете поканили Малина и Калина в една от къщичките на дървото. Отвън къщичките изглеждали малки, но вътре били уютни и просторни. Имало много екрани, от които се виждали картини от цялата Вселена.
Привлякла ги една от дълбините на океана, където красива русалка им
махала, сякаш ги викала. В миг екранът се уголемил и поел с невидима ръка сестричките. Нямали време дори да извикат и се озовали в царството на Водния цар. Няколко русалки ги повели сред красиви рифове и
причудливи животни. Но изведнъж красивата картина се сменила с друга
– мрачна и потискаща. Планини от боклуци покривали дъното, като наймного били тези от пластмаса! Русалките изпели на Малина и Калина
тъжна песен за задушаващите се от човешката небрежност морета и океани.
И докато пеели, от очите им се ронели бисерни сълзи. Малина и Калина
осъзнали онова, което виждали и слушали само в учебните часове, учебниците, новините и предаванията за природата.
Поискали да излязат на сушата и тогава една от русалките се превърнала в чудна подводница. Сторило им се, че това е русалката от приказката на Андерсен, която била изпълнена с любов към хората. Подводницата
ги извела на брега, а там ги очаквала колата, с която бяха тръгнали към
Приключенския град. Качили се и потеглили, а от безкрайната водна шир
им махали делфини, които бъбрели на своя език, китове издигали чудни
фонтани като фойерверки, а чайките пеели с крилете си.
Какво се случило с Малина и Калина после ли?
Оставям на вас да пофантазирате. Какво? Не казвайте, моля, че не
вярвате във фантазии? И аз не вярвах, но ми се случи! Опитайте и вие! Ще
се забавлявате повече, отколкото бихте могли да си представите!
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Стефан Бузалов

Живял някога човек на име Явор.
Той си имал орел, когото много обичал. Тъй като Явор бил алпинист, решил да изкачи връх Еверест, най-високият връх на планетата Земя, покрит
цяла година със сняг, място на ветрове и бури. Тръгнал натам със своя
неразделен крилат приятел – орела.
Изкачвал се Явор и метър след метър
скъсявал разстоянието до върха. Но
ето, че задухал силен, студен вятър,
завили хали, всичко наоколо започнало да трепери и да бучи. Снегът започнал да се пропуква и Явор разбрал,
че тръгва лавина. Лавината започнала да се свлича със страшна сила и
повлякла със себе си алпиниста и любимия му орел.
Докато се търкаляли надолу по склона, момчето и птицата се съединили в едно цяло така, че се превърнали в едно същество. Пак бил
същият човек, само че имал крила на орел. Раздвижил човекът мощните
си криле и успял да се издигне над лавината, която продължавала да
помита всичко след себе си. Явор летял над света и движел крилете си,
сякаш правел това, откакто се е родил. Успял да види не само Еверест,
но и цялата планета. Случвало се да попада в опасности, но все успявал
да се справи – имал смелостта и дързостта на човек, и мощните криле
на орел.
Явор лети и до днес. Но него могат да го видят само онези, чиито
очи и мечти са устремени напред и нагоре!
Мечтите се носят на крилете на смелите!
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Стефан Бузалов

Една вечер ме налегна скука. Как,
ще кажете вие, каква скука? Та нали
имаш супер модерен телефон, компютър, таблет и всяка вечер играеш на
любимите си електронни игри?! Да,
вярно е, имам всичко, но някак вече
взе да ми доскучава, че и глава да ме
боли. Преди се дразнех на възрастните като започваха разговора с думите:
„Ние едно време това правехме, онова
правехме... Тъй беше, инак беше.˝
Замислих се. Днес се вгледах в
лицата на няколко по-възрастни хора
и си ги представих като деца... Леле,
досмеша ме! Как ли онази госпожа с бастуна е била момиченце, което
си играе с кукли, или онзи господин с бомбето – как ли е тичал по цял
ден с приятелите си? Как ли са изглеждали като ученици? Неусетно съм
заспал. Сънувах, че летя на вълшебно килимче. Носех се над земята и се
радвах на чудните гледки, когато изневиделица до мен се яви старец с
дълга брада до краката. Уплаших се, че ще се изръсим от килимчето,
но старецът поглади бялата си брада и килимчето се превърна в чуден вертолет.
— Как го направи? – недоумявах аз.
— С машината на времето, младежо!
— Машина на времето ли? Къде е тя? Искам да я видя!
— Засега не ми е позволено да ти я покажа, но мога да ти спретна
едно пътешествие във времето! Казвай в кой век искаш да отидем?
— Искам да видя нашия град по времето на траките, когато се е наричал Берое!
— Никакъв проблем! – усмихна се старецът.
Видях античната улица до нашето училище и хората, които се движеха по нея. Е, училището и операта ги нямаше, но имаше много хора,
облечени в туники. Гледката ми заприлича на оживял музей! Ех, понесохме се над Родопа планина, за да видя Орфей. Той свиреше на една
висока скала с лирата си, а от там се откриваше райска гледка от планината. И наистина имаше животни в краката му, които слушаха в захлас...
— Искам да ме отведеш в древен Рим!
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И докато изрека – ето го Колизеума! Видях велики римски императори, видях гладиаторите! Може би някъде сред тях е смелия тракиец Спартак?
После видях и чух много страшни неща! Закрих с ръце очите си! Пожари, срутени сгради, плачещи жени и деца...
— Това е лицето на войната, младежо! Човечеството е водило безброй войни, загинали са милиони хора, земята е напоена с много кръв и
човешка мъка!
— Моля те, отведи ме в бъдещето! Как ли ще изглежда лицето на Земята след 100 години?
Тогава видях високи и лъскави сгради по 2000 м. По улиците нямаше автомобили, хората се придвижваха с вертолети. Аз се усмихнах на
шофьора на едно такси-вертолет, но той не ми обърна внимание, стори
ми се твърде намусен и като че ли нямаше уста! Как ли си говорят хората? Ето – има прозрачни високи стени, по които се движат странни знаци.
Хората само се вглеждат в електронната стена, сякаш четат наум, но не се
усмихват и не разговарят помежду си.
Това ли ще е общуването на бъдещето? Само по пътя на техниката,
без говор, усмивки, весел смях от шеги и закачки?!
Обърнах се да попитам стареца, но той беше изчезнал, както се и появи.
Отворих очи и видях, че съм в моята стая, а баба ласкаво ми се усмихва.
— Бабо, моля те, седни до мен! Разкажи ми за твоето време.
— За кое време?
— За онова, когато си била малка, какви бяха игрите ви?
— А ти нямаш ли домашна за утре?
— Имам! Трябва да напиша приказка за твоето и моето време, мила
бабо! Може би някой някога ще я прочете и ще разбере!
Баба ме помилва нежно и сладко заразказва:
— Имало едно време едно любознателно момче, което много обичало да играе и да се смее. После тръгнало на училище и когато започнали
часовете по математика, то разбрало, че обича много да решава задачи.
После започнало да мечтае да стане велик архитект и започнало да рисува красиви къщи и сгради...
— Аз ли съм това, бабо...Това моята приказка ли е?
— Времето ще покаже, мило дете! – усмихна се някак тайнствено баба...
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Ивана Иванова

В един балкански град, в една
чудна долина започнали да растат необикновени зеленчуци. Ето какво се
случило преди хората да разберат това.
Един човек отишъл на пазара да
си купи, както винаги, зеленчуци. Посегнал да си вземе от морковите, но
щом ги докоснал, усетил болка. Човекът дори не подозирал, че морковът го
ухапал с невидима уста. Когато посегнал
към купчината с картофи, се случило
същото. Чак тогава разбрал, че нещо не е наред със зеленчуците. И си
тръгнал, но вместо следи от зъби, по кожата му имало цветни петна според зеленчука, който бил докосвал.
Човекът побързал да сподели случката с най-близкия си приятел,
своя съсед, който бил главен редактор на местния вестник „Любопитни
новини˝. Чичо Добри, така се казвал редакторът, се учудил на разказа на
своя приятел и с недоумение повдигнал вежди. Изгледал го замислено,
успокоил го и му казал, че ще види какво може да се направи по въпроса.
Когато го изпращал, на улицата видял хора, които оживено разговаряли
за нещо. Приближил се към тях и разбрал, че имало и други пострадали
от зеленчуците.
Чичо Добри не чакал покана и мигом се отправил към пазара, за да
се увери лично и да направи репортажа, с който щял да предизвика може
би световна сензация. Щом стигнал, видял че търговците били уплашени не на шега, мятали се по колите си, без дори да вземат стоката си и
отпрашвали в различни посоки.
Чичо Добри направил най-добрия репортаж в кариерата си. Дошли
учени с дебели очила и взели материал за изследване. Оказало се, че
причина за появата на „хапещите зеленчуци” са промени не само в климата, а и в нещо, на което никой не обръщал внимание! Това бил начинът, по който хората се отнасяли със земята, засяването на семената и
отглеждането на растенията.
Хората си припомнили какво означава да обичаш земята, да посяваш с любов всяко семенце и да се грижиш за него като за живо същество.
Така се появила не само добра реколта, пълна с витамини, но и с
човешка любов.
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Стефани Тодорова

В далечна страна живяло едно
много красиво момиченце. То носело
прекрасното име Ния. Косите на момичето били черни и къдрави, а лицето
му било бяло като сняг. Всички много обичали Ния, защото имала добра
и мила душа, а усмивката ú радвала
всички, още щом я зърнели.
Ния живяла щастливо до деня, в
който на нейните родители се случила
злополука и те отишли на небето. Момичето потънало в мъка и тъга замъглила блясъка на очите му. Изгубила
се усмивката от лицето му и детето не
спирало да плаче. И така ден след ден, месец след месец...
Момичето търсело утеха сред красотата на природата и често ходело на разходка в парка, където имало красиви дървета с огромни корони,
пълни с рояци чуруликащи птици.
Ето какво се случило един ден. Паркът бил по-красив отвсякога с
дърветата, пременени в красиви зелени рокли, и грейналите градини с
пъстри цветя. Изведнъж от чашката на едно прелестно цвете изскочила мъничка фея, толкова мъничка, че Ния едва я забелязала. Феята била
блестяща, с пъстри крилца, които потрепвали. Ния протегнала ръка и
феята кацнала на нея. Приближила лице и чула следното:
— Аз съм феята Чудоноска. А тебе Ния познавам от мига на рождението ти.
— Колко интересно и чудно, Чудоноске!
— Да, царят на феите сам избра за мен това име, защото моето предназначение е да творя чудеса за тези хора, които имат добри сърца като
твоето, Ния!
— Едва ли би могла да сториш чудо и да върнеш семейството ми!
Моите майка и татко ми липсват все повече с всеки изминал ден!
— Не мога, Ния! Не мога да ги върна отново! Сега те са на друго,
много хубаво място и ти помагат оттам, но по друг начин.
— А може ли поне да ги видя отново, макар и за малко?
Тогава феята ú отвърнала:
— Ела утре отново на това място, до това цвете. Обичам да пия нектар от неговата чашка!
Сърцето на Ния се изпълнило с радост и надежда, любов и нови очаквания.
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Успокоена и унесена в мечти, Ния затворила очи и заспала сладко
и непробудно, така както не била го правила откакто загубила родителите си.
На другия ден слънцето изгряло и пратило един игрив слънчев лъч
да събуди Ния. Тя отворила очи с усмивка, протегнала се и се приготвила
за разходката в парка. Стигнала до цветето в уговореното време. Зачакала. Но от Чудоноска нямало и следа. Момичето се натъжило и седнало
на една пейка. Загледало се в небето, където плували бели облачета. И в
миг... Сторило ли му се или наистина виждало образите на майка си и татко си, които му се усмихвали. Момичето потъркало с длани очи и когато
погледнало отново, видяло родителите си да стоят пред него. Хвърлило
се в прегръдките им. Тогава чуло гласа на майка си:
— Колко красива си станала, Ния! Ние не сме те забравили! Знай това!
Грижим се за теб, макар и от друго място.
— Ния, днес ще чуеш нашето послание за теб! – казал баща ú. – Растеш
добро и умно момиче. Имаш добро сърце и трябва да правиш всеки ден
добри дела, да помагаш на хората, които се нуждаят. Има толкова много
бедни, самотни и страдащи хора. Чудоноска ще ти помага.
— Аз много харесвам Чудоноска, но искам да съм с вас, майко и татко!
— Не може, скъпа дъще! Ние винаги ще сме заедно, защото ни носиш
в сърцето си. Много се гордеем, че Бог отреди ти да си наша дъщеря!
Изведнъж родителите на Ния изчезнали. И тъкмо, когато сълзи започнали да се стичат по лицето на момичето, Чудоноска се появила. Тя
пошепнала в ухото на Ния, че от днес животът ú ще стане много интересен,
няма да ú остане време да тъгува, защото ще бъде винаги там, където има
хора в беда. Условието било Ния да не споменава на никого за Чудоноска
и това, което се случило с появата на родителите ú.
Така Ния и Чудоноска тръгнали по света. Срещнали много хора, които се нуждаели от помощ. Всеки от тях носел различна болка в душата си
– някои се нуждаели от храна, други нямали дом. Имало и такива, които
страдали, защото са се скарали с близките си или са загубили верни приятели. Чудоноска и Ния винаги намирали начин да помогнат, да върнат усмивките на хората. Връщали надеждата на хората, които ставали по-добри
по примера на Ния и също започвали да вършат добри дела.
Мълвата за момиченце, което помагало на нуждаещите се хора, обиколила света. Всички говорели за детето, което носело светлина и любов
на хората. Всички искали да срещнат момиченцето с добро сърце, защото
мислели за нея като за чудо. А имало и такива, които не вярвали, че такова дете въобще съществува.
А тези, които вярвали в нея и я приемали с обич в сърцата си, забравили името ú и я нарекли Надежда! Така Надежда живее и до днес в много
човешки сърца.
Може би това са онези хора, които продължават да творят добро, без
да знаят дори, че вършат чудеса! Ще ги разпознаете по откритите им и
честни лица, по искрените очи и благотворни постъпки.
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Живяла на небесния хоризонт
преди не знам колко време една много
красива и светла звезда. Затова я наричали Сияйна. Въпреки красотата си
звездата се чувствала нещастна. Тъгата ú идвала оттам, че не искала повече
да стои на небето. Мечтаела да слезе
на Земята и да си намери приятели.
Странно! Други мечтаели за небесните
висини, а Сияйна тайно мечтаела да
слезе при хората, защото една друга,
незнайна звезда ú била подшушнала,
че човеците са много интересни същества, а децата им умеят да измислят какви ли не забавления, освен това могат и да се смеят звънливо
като никой друг. А Сияйна жадувала не само да сияе от небето, а и да
поиграе с децата, да може да се смее и тя като тях.
На Земята, в едно малко селце, живеело едно малко момиченце,
което всяка вечер гледало към Луната и звездите на небето, удивлявало
се на силата на Слънцето и мечтаело да стигне до звездите, за да види
как живеят небесните тела.
Всяка вечер момиченцето излизало тайно навън, поглеждало към
звездното небе и си представяло как се превръща в звезда и свети с найсияйната светлина измежду другите.
И ето какво се случило една вечер. Звездата Сияйна надничала от
звездното си прозорче и зърнала едно момиченце с поглед, вперен в
небето. Тогава тя му казала:
— Мечтаеш да се превърнеш в звездичка, нали?
Без да се замисли, момиченцето бързо изрекло:
— Да, много искам! Макар и за малко!
Сияйна предложила на момичето да си разменят местата за 24 часа,
колкото е едно денонощие на Земята.
Дали това се е случило? Разменили ли са местата си Сияйна и момичето? Ти как мислиш?
И аз всяка вечер излизам и гледам звездите. Търся най-сияйната
звезда сред другите. А през деня се взирам в очите на хората, за да открия в тях звездни и сияйни искрици...
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Никола Русев

Това съм аз – малкият Ники. Сега
съм на Земята, но моето огромно желание е да летя, да се слея с пространството, да се почувствам леко и
приятно. Оле, какво се случва с мен?
Усещам леко гъделичкане и мравучкане по ръцете. Ох, ще се почеша!
Но какво расте по ръцете ми? Майко
мила, няма да повярвате! Докато ви
разказвам всичко това, ми растат криле, истински криле! Не, ще се ощипя,
за да проверя все пак дали не сънувам? Ох, че ме заболя! Не, буден съм
и съм с криле, големи красиви криле!
Я да видим дали ще мога да полетя? Най-вероятно ще падна, но какво
от това? Ще потърся някое по-височко местенце и ще се засиля оттам.
Ето това хълмче там е чудесно за начало на моя полет. Хайде засилвам
се ииии хоп! Аз летяяяя! Издигам се все по-нагоре и нагоре! Олеле, не
смея да погледна надолу да не ми се завие свят! Все пак не мога да не
погледна! Ще се престраша да го направя най-напред с едното око, после и с другото. Етооо, поглеждам надолу. Колко е по-различен света,
когато го гледаш отвисоко! Постройките изглеждат като кибритени кутийки. Наоколо – планини, гори, морета, океани. Я гледай, ято птици ме
наближава! Оглеждат ме с птиче любопитство и ме отминават с няколко
крясъка. Сигурно си казват на своя птичи език: „Що за странна птица е
това!˝ Ха-ха-ха!
Дааа, странна птица съм аз! Това било значи да имаш криле! Това
е свободата да усещаш вятъра насреща си и да се носиш в небесната
шир! Улисах се и не разбрах как стигнах до далечна земя. Това не е ли
Австралия? Познах я по формата от географската карта. Добре, че учех
сериозно уроците от географския раздел. Невероятно е чувството, когато поназнайваш разни неща и ги приложиш, докато ... летиш! Ученето и
знанието са ценни за човека. А, какво е това? Нещо огромно идва насреща ми! Това май е... Олеле! Дракон и то огнедишащ! Да не е избягал от
някоя приказка? Я да го разгледам отблизо – има очила, а краката му са
обути в огромни маратонки. Брей! Той лети, но и спортува значи. Изравнихме се с него и той проговори с дрезгав глас:
— Е, странна птицо, мятай се на гърба ми и се дръж здраво, че ей
сега ще включа турбото!
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Никола Русев
Дорде изрече тия думи, се озовах на гърба му и добре, че стана така,
защото започнах да губя мощност с тези големи крила. За първи път летя
и утре сигурно ще имам мускулна треска. Интересното е, че никой няма да
повярва от какво ме болят мускулите. Аз май се унесох! Това долу е найкрасивото място на света – България.
— Ей, драконе огнедишащ, свали ме в Стара Загора, че трябва да ходя
на училище.
— И аз съм за там, братле! Избягах от една книга с картинки с маратонките на малчугана и с очилата на баща му! Ха-ха-ха. Готов ли си за
приземяванееее. Алеее хоп!
Изведнъж се озовах в двора на Второ ОУ. Моите съученици бяха в час
по физическо и играеха на любимите Народна топка и футбол. Някой извика:
— Хайде бе, Ники! Къде се губиш! Имаме нужда от теб в нашия отбор!
Усмихнах им се и се присъединих към тях.

Пътувах с влак летящ
в небесата сини чак.
Спря влакът небесен
в тунел облачен тесен.
Слязоха пътниците тозчас,
а с тях слязох и аз.
Тръгнахме вкупом
към ракетата, а тя
се устреми към кометата.
Ще запомня този ден чудесен
с този влак небесен.
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Радмил Георгиев

Веднъж бях отворил прозореца и
наблюдавах как лятната вечер се спуска над града. Една светлинка привлече погледа ми. Взех бинокъла си и видях, че това е ракета. Бях любопитен
да разбера какво има в ракетата и по
навик се втурнах да обувам обувките
и да обличам якето си, подскачайки.
После се сетих, че ракетата лети в небето, а аз съм приземен вкъщи. И тъкмо,
когато си мислех, че напразно съм се
поддал на порива на любопитството,
се озовах в ракетата. Всъщност бях се
телепортирал. Значи е възможно все пак! Огледах се и видях сложни
апарати и копчета. А най-интересното беше, че имаше закачен екип за
космонавт. В ракетата нямаше никой, а ръкавите на космонавтския екип
се протегнаха към мен. Чу се глас:
— Облечи екипа, сложи скафандъра и седни на космическия пулт!
Докато се усетя и вече бях истински космонавт! Е, истински само на
външен вид. Седнах на пулта и видях екран, който показваше картини от
Космоса. Ракетата се движеше плавно, а на мен ми стана забавно и ... малко страшничко. Тогава онзи глас се обади и започна да ми обяснява как
да управлявам ракетата. Поех към Луната. Ракетата се приземи плавно.
Люкът се отвори и гласът ме подкани да изляза навън. Бях толова лек,
все едно плувах, а не ходех. Жива душа не се виждаше наоколо. Тогава
зърнах Земята. Колко красива беше със синия си цвят! Чух сърцето си
да бие силно и осъзнах, че тя, Земята, е общия дом на нас, хората! Често
мислим само за нашите домове, а забравяме планетата, на която живеем.
Тогава гласът от ракетата ми каза да взема почва и камъчета от Луната и да побързам, защото се задавала космическа буря. Видях от илюминатора движещи се метеорити и като че ли друга ракета, от която някой ми махна. Потрих очи .... и тогава чух маминия глас:
— Хайде, ставай! Ще закъснееш за училище!
Отворих очи и видях през отворения прозорец слънцето да наднича. Хм, не бях обръщал внимание колко красива е гледката навън и как
хубаво пеят птиците! Облякох се и сложих по навик ръце в джобовете. А
вътре имаше няколко камъчета...
Истина ли е това, което си мисля?!
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Радмил Георгиев

Не, няма да ви разказвам историята на шахмата! Едва ли бих могъл,
защото шахматната игра идва от древни времена. Бих искал да ви разкажа за
моята първа среща с тази умна игра и
как и досега тя ми е все така любима.
Бил съм на три години, когато
за пръв път съм се научил да подреждам шахматните фигури: пешка, кон,
офицер, топ, дама и цар. За мен това
не бяха обикновени фигури, а герои
от вълшебна приказка, които на пръв поглед изглеждат мълчаливи, но
само за тези, които не умеят да играят с тях и да ги местят по шахматната дъска. Тогава те наистина оживяват и ти се доверяват. Мама и татко
много ми помогнаха да опозная шахмата, но аз исках да ставам все подобър. Така попаднах в клуба по шахмат „Тракийско конче˝, а по-късно
и в „Траяна 2011˝. Животът на шахматиста е много интересен, защото
трябва всеки ден да опознава различни ходове и начини на игра. Това е
същинска битка. Макар днес много деца да се увличат по електронните
забавления и виртуални битки, аз съм верен на любимия ми шахмат. На
шахматните турнири противникът срещу теб е мислещ човек. Качествата,
които трябва да развива добрият шахматист са остър и логичен ум, предвидливост, хладнокръвие и мъдрост. Споделям това, защото в четвърти
клас работим по иновативен проект „Училището – школа за характери˝.
За да успее човек в живота, трябва да работи върху добрите качества на
ума и характера си. Смятам, че най-доброто средство за това е играта на
шахмат. Понякога си мечтая, че ако някога взема, че стана министър на
образованието в България, ще въведа шахмата като предмет. Пиша това с
надеждата някой от българския парламент да прочете написаното от мен
и да разбере за мечтата на едно момче за училището на бъдещето. Нужна
е само кутия с бели и черни фигури и човек, който да ги накара да оживеят.
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Доника Иванова

Ама вие май не ми вярвате и се подсмихвате под мустак? Я проверете - може и у вас да живее някое задружно мише семейство, а вие дори
да не подозирате....

Имало едно време семейство
мишки – мама Мишка, татко Мишок и
три малки мишлета. Те живеели в голямата къща на семейство с три деца.
Мишлетата по цял ден лудували на
воля в къщата, а родителите им търсели храна.
Един ден, както обикновено,
мишлетата излезли да си поиграят, но
видели, че трите деца днес не са отишли
на училище и са у дома. Доколкото успели да разберат от детския им разговор – май били в грипна ваканция? Мишлетата се уплашили не на шега от
детския шум и набързо се скрили в дупката си.
Постояли, постояли, но им станало скучно и най-малкото мишленце, Любопитко, подало нослето си навън. Изведнъж някой го хванал и
започнал да го дърпа. Братчетата му се изплашили и се втурнали да го
спасяват. Излезли от дупката, но никъде не видели братчето си. Решили
да го потърсят в кухнята. В същото време татко Мишок и мама Мишка
били наблизо да търсят храна. Изневиделица се появили и децата, които
се уплашили от търчащите наоколо мишки и се качили с един скок на
кухненския плот. Мишките видели, че децата се страхуват от тях, набрали смелост и решили да ги хванат като отворили шкафа и построили
кула от чинии. Стигнали до плота и се втурнали след децата.
Тогава входната врата хлопнала. Родителите се прибирали от работа. И що да видят: по средата на кухнята висока кула от чинии, на плота
двете им деца, подгонени от куп мишки. Ужасени, те се огледали и видели най-малкото си дете да дърпа мустаците на мъничкото мишле Любопитко. Майката грабнала метлата, за да се справи с бъркотията, а бащата
бил не на шега уплашен и за секунди се озовал на дивана.
След като си поиграли на гоненица, двете семейства седнали на
пода да си починат. Взели, че се разговорили и се запознали. Започнали
да си споделят какви лудории вършат децата им и колко трудно било
вече да се възпитават не само деца, а и мишлета! Родителите на децата
и тези на мишоците дори взели решение да си помагат по въпросите на
възпитанието и здравословното хранене!
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Балетът! Най-красивото танцово
изкуство – поне за мен! Уча се да танцувам балет повече от година и въпреки трудностите си мечтая един ден да
стана прима-балерина и да танцувам
по вълшебната музика на Чайковски –
балетът „Лебедово езеро”. С вълшебни
движения на тялото да пресъздавам
преживявания, да карам публиката да
си представя образи и картини, и да ги
чувства с душата си. Пример за подражание са ми три български балерини
– Надежда Винарова, която покорява
Европа с красотата на танца си, но силната ú любов към България я връща в родината през 1927г. Малки и големи са тръгвали към София, за да
гледат изпълнението на Надежда Винарова в балета „Копелия”. Други
прекрасни български балерини са Красимира Колдамова и Маша Илиева,
танцували в „Лебедово езеро”, „Жизел” и „Лешникотрошачката”.
Повечето момичета се увличат от модерните танци, но аз съм запленена от класическия балет. Вярвам, че и други момичета като мен
имат тази любов в сърцата си, за да се наслаждават хората на това изящно изкуство.
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Светослав Славов

Един ден две мечета отишли на
зелената поляна с ябълковите дръвчета да си поиграят на воля. Решили да
играят на „Кой пръв ще открие най-голямата ябълка”. И започнали да търсят. По-голямото мече открило много
голяма ябълка. То я сложило в джоба
си и продължило да играе. Малкото
мече не намирало нищо и тъжно се
разхождало по поляната. То забелязало сред цветята една мъничка ябълка
с размер на черешка, но ухаела много вкусно. И я взело.
Както играели, двете братчета огладнели. Решили да си хапнат
ябълките, които били намерили. Изяли ги и о, чудо! Голямото мече станало малко колкото мравка, а малкото станало голямо колкото слон.
Стъписали се за миг, но продължили играта си. Мечето колкото мравка
се уплашило братчето му да не го стъпче без да иска и тръгнало да се
катери по дръвчета и цветя. Започнало да събира цветен прашец от цъфналите дръвчета и да го слага в джобовете на брат си, които сега му
изглеждали като чували. Когато джобовете се напълнили, двете мечета
се запътили към кошерите на близкото село.
Там чули много тъжно жужене, което идвало от Царицата - пчела.
Тя тъгувала по изчезналите пчели – работнички, които вероятно били
станали жертва на напръсканите със силна отрова овощни градини. При
вида на странните мечета, останалите пчели страховито зажужали, но
после с радост приели цветния прашец. За благодарност работливите
пчели дарили мечетата с гърненце мед, като онова на Мечо Пух, тяхното приказно братче. Голямото мече взело гърненцето и след като се
уверило, че малкото братче е в джоба му, тръгнало към дома.
По пътя се изморило и седнало да си почине. Заспало под едно
дърво. А малкото мече излязло от джоба и решило тайно да си близне
от медеца на пчелите. Веднага след като близнало, възвърнало предишния си вид. Медът бил не само сладък, но и вълшебен, защото съдържал
частица от вълшебните билки, които растяли само в този край на света.
Двете мечета занесли гърненцето у дома, но не спирали да мислят
за бедата, която сполетяла пчелите. Споделили това с най-мъдрия жител на гората – една петстотингодишна костенурка. Тя предложила на50
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ред с къщичките за птици, да има и по една спасителна хралупа за пчели
в беда, изгубили посоката към кошера си.
Речено-сторено! Научили пчелите за спасителните хралупи в гората
и много от тях успели да оцелеят. Така отново се превърнали в диви пчели.
А хората... Ако продължават да замърсяват и тровят природата, ще
трябва отново да си припомнят как се опитомяват пчели.
Това знание е скрито в книгата за природата на мъдрата костенурка,
на която ú дожаляло за децата и пратила по горската поща на родителите
рецепта за чудно лекарство от билки и мед.
Затова, който пие всеки ден билков чай с мед, расте силен и здрав!
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Лилиана Славова

Било рано през зимата. Листата
на иглолистните дървета вече били
окапали. Врабчетата се изпокрили в
хралупите си. Само лястовичките и
щъркелите се реели в мрачното зимно
небе. Прехвърчал лек снежец.
По малка планинска пътечка
край замръзналата рекичка вървял турист. Той бил облечен с потник, къси
панталони и джапанки на краката. На
главата имал бомбе, а на очите - стари
очила с изпотени от студа стъкла. Мъжът бавно катерел върха. Отвреме
навреме спирал, отварял хладилната си чанта и пиел студена вода от
любимото си стъклено шишенце с пластмасова дръжка. Той оглеждал
любопитно широколистната гора. Колко красива била със зелената си
премяна и разцъфналите дървета, край които жужали игриви пчелички.
Туристът стигнал до върха. Оттам до съседната планина се ширело
спокойно, кристалночисто море. Плажът бил препълнен с хора, които
пиели прясно издоено мляко. Туристът попитал откъде би могъл и той
да си вземе чаша мляко. Хората му посочили морето. Той скочил във водата.
На дъното видял зелена морава, на която пасяло стадо крави и овце.
Пътешественикът се гмурнал и стигнал до стадото. Помолил пастира,
който стоял до кучето си и ловял риба, да му напълни любимото шише с
топло мляко. Купил си и три прясно уловени риби, които сложил в хладилната си чанта.
Щастлив, изплувал на повърхността и поел към дома.
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Лилиана Славова

На мама подарявам аз цветя
и от сърце благодаря
за всички грижи и блага,
с които ме дарява тя.
Аз съм твоето обичано дете,
а ти си слънчевото ми небе!
Мамо, обичам те безкрай –
прегръдка нежна ти ми дай!
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Феодор Славов

Веднъж едно момче решило да си
напише домашните, но видяло, че химикалът му е свършил. Преди да отиде на училище, минало през една книжарница да си купи нов. Продавачът
му показал различни видове. Момчето
доста ги разглеждало, но никой не му
харесал. Тогава забелязало един, мушнат между купчината с моливи. Той
бил малък, писецът му бил миниатюрен, но пък с него се пишело много
бързо. Момчето го харесало и го купило.
На другия ден учителят дал тест по математика. Момчето много се
притеснило, защото не било добре подготвено. Задачите много го затруднявали и то не знаело какво да пише. Неочаквано химикалът започнал да пише сам. За броени минути момчето било с решени задачи, а съучениците му още си блъскали главите в изчисления. Момчето предало
теста си, а учителят се изненадал от бързото справяне със задачите.
На следващия ден учителят съобщил резултатите от теста по математика. Единствената отлична оценка била на момчето. То много се
зарадвало на успеха! Гордеело се със себе си, но знаело, че заслугата за
шестицата не е негова, а на химикала. Но къде бил той? Потърсило го в
несесера, но не го открило.
Цял ден го търсило, но напразно. Какво щяло да прави сега? Тогава
се сетило за приказката за Неволята. Решило да я повика. Седнало и научило как се решават задачите, дори му станало интересно. На следващия
тест самó решило задачите си. Е, този път не предало първо листа си, но
пък с нетърпение зачакало резултата.
На следващия ден учителят го поздравил пред всички с отличния
резултат. Пак изпитало гордост от себе си, но не като онази от предишния път, а истинска!
Какво станало с химикала ли? Веднъж момчето като че ли го видя
в ръцете на едно момиче или така му се стори?
Кой знае? Химикалът сигурно обикаля по училищата и примамва с
лесен резултат, но някак по-друго е, ако сам си постигнеш резултата!
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Феодор Славов

Скок-подскок подскача Зайо –
весел, бодър, здрав и свеж,
взе си четка и боички
с писани яйца
ще радва всички.
Нарисува той тревички,
точки и лунички –
весели усмихнати яйца,
малки грейнали слънца.
За Великден Зайо е готов,
всичко е приготвил със любов –
по яйце на всеки ще дари
и на Господ ще благодари.
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Рая Андонова

Уважаеми читателю, напомням
ти най-любезно, че рачешките истории се четат отзад-напред, така както
Рачо-осмокрачо върви заднишком .
Сигурна съм, че няма да имаш затруднение, ако четеш с литературно вдъхновение .
Моята приказка е посветена на
любовта и съдържа 26 изречения,
колкото са децата в 4-ти „в” клас, защото много ги обичам!
26. Ира и Рио живели до края на живота си щастливо.
25. За необикновената си любов били възнаградени от Морския
цар с красив подводен дом, богато украсен с бисерни миди и пурпурни
корали.
24. От любовта им се появил нов вид рачета, които можели да
живеят в солените морски води.
23. Рио и Ира вдигнали голяма сватба - три дни яли, пили и се
веселили.
22. Там, в реката, всички обитатели били възхитени от Кралицата
и нейния пурпурен любим.
21. Така идва любовта – внезапно – такава е тя, сляпа за едно и
вторачена в друго.
20. Ира, която до този миг стискала очи от яд заради напиращите в
тях сълзи, ги отворила, изумена от нахалството на някакъв си речен рак,
но що да види, ... не червен, не ален, а пурпурен красавец стоял насреща
ú и я наричал „Кралица на кралиците”.
19. „Окажи ми честта да се омъжиш за мен!”
18. „О, кралице на кралиците, ти – с най-нежните мустаци в цялото море, с най-дългата и твърда опашка, която ме оставя без дъх...”
17. Изведнъж се осмелил и извикал:
16. Стоял само насреща ú, не е сигурно дори дали я чувал, гледал
я със зяпнала уста и нали си представяте как все по-червен и червен
ставал...
15. Рио, като един речен рак, нямал никаква представа за какво
точно говори възлюбената му.
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14. „Не съм била кралица, само така се казвал видът ми.”
13. „И те били кралски!”
12. „Как си позволяват другите скариди да не ме почитат?!”
11. „Аз съм Кралска скарида!”
10. „Никой не заслужава вниманието ми!”
9. Иначе Ира не би погледнала някакъв обикновен речен рак, камо
ли да разговаря с него, но днес тя имала нужда да сподели, нещо повече
– да крещи!
8. Престрашил се Рио, заговорил я, запитал я защо красивите ú очи
са толкова тъжни.
7. Един ден той отново стоял на своя камък - наблюдателница и
видял Ира, обляна в сълзи, как скубела възхитителните си мустаци и
ридаела неутешимо.
6. Ира пък била надменна и затворена в себе си, но Рио нямало как
да знае това, защото я наблюдавал отдалече.
5. Рио мислел за Ира денонощно, но все не се престрашавал да я
заговори.
4. Освен това бил влюбен и почервенявал само при мисълта за
своята любима – морската скарида Ира.
3. Специален, защото, от една страна, бил червен поради рачешката си природа, а от друга - изчервявал се допълнително и поради своята
извънредна свенливост.
2. Някъде там по каменистия бряг често се разхождал специален
рак с екзотичното име Рио.
1. Някога, някъде – незнайно кога и къде, една бистра река вливала
водите си в морската шир.
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Георги Башалов

Облизахте се, нали – само докато четяхте заглавието! Сигурен съм,
че поне два пъти сте преглътнали!
И аз, повярвайте ми, докато пишех,
не можах да се сдържа и изядох едно
шоколадово човече, което си бях запазил в момент на вдъхновение като
това. И такаааа, откъде разбрах за Захарния град. Ето как.
Веднъж по улицата мина един
странен чичко, който само с едната си ръка успяваше да държи голям
кръгъл поднос, пълен с .... червени захаросани ябълки и се провикваше
с цяло гърло:
— Хайде на вкусните захарни ябълкиии! Хайде на ябълкитеее! Днеска има - утре няма.
Аз излязох на улицата и попитах чичкото за цената на ябълките. А
той ми отговори, че тези ябълки идвали от Захарния град и цялата тава
щял да даде на онова дете, което напише приказка за този чуден свят.
Странният човек постави тавата с ябълките на главата си като същински
фокусник и заразказва...
Захарният град се намира в един друг свят, където всичко е направено от захар – къщите, детските градини, училищата. И там имало
чудна природа – планини, реки, дървета. Сега сигурно следва въпросът
от какво са направени? Пуснете в ход въображението си, аз няма да ви
се меся! Нека всеки сам нарисува как си представя захарния град. Само
ще ви кажа, че във всяка детска градина и училище задължително имало
мини вулканчета от сладолед и течен шоколад. Всички хора в Захарния
свят били много щастливи и винаги се усмихвали.
Най-голямото забавление на децата било след училище да се събират в центъра на града, където имало друг интересен вулкан, който на
всеки час изригвал с фойерверки от бонбони.
Но един ден от „кратера” на бонбонения вулкан изригнали не бонбони, а ябълки. Те идвали от едно училище, в което децата ги получавали за закуска, но всъщност почти никой не ги ядял. Ябълките много се
натъжили, защото нямало кой да се наслади на витамините и слънчевата светлина, които събирали цяло лято.
Децата от Захарния град събрали ябълките и ги потопили в червена
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разтопена захар. Подредили ги в красив поднос и пратили странния чичко
да ги раздаде на децата.
Видели ги майките и татковците и си спомнили за тяхното чудно
детство с панаирите и червените ябълки от захар.
Така децата се засрамили и си хапнали ябълките. Приели витамините и слънчевата светлина. Бузките им се зачервили и те станали много
щастливи и усмихнати като хората от Захарния град.
Тази история ми пошушна на ушенце чичкото от Захарния град.
И на вас ли в училище ви дават ябълки за закуска? А вие хапвате ли ги?
Моля ви, не натъжавайте тези красиви и вскусни плодове, а си ги
хапвайте всеки ден, защото за нас, хората, те цяло лято са пили сокове от
земята, птички са им пели песни, слънчо ги е милвал с лъчите си и те са
поемали от неговата чудодейна сила. Това е пътят, който изминават, за
да дойдат при вас.
И още нещо, хрумна ми сега – в най-хубавите приказни истории има
ябълки – златни, вълшебни и червени, като тези от тавата на чичкото.
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Боян Димов

Някога в една гора имало един
кръвожаден вълк и едно малко сиво
зайче, което много обичало да си похапва моркови и зеле от зеленчуковата градина.
Веднъж, когато пак се било запътило към нея, вълкът надушил дирите
му и го подгонил. Зайчето се изплашило и сърчицето му лудо затупкало.
То успяло да се скрие между зелките
и морковите. Хрумнало му да направи
капан на вълка. Взело две зелки и няколко моркова, от които сглобило зайче, което досущ приличало на него.
Вълкът се заблудил и го изял. Така кръвожадния вълк бил измамен от
малкото сръчно зайче.
На другия ден то отново се запътило към зеленчуковата градина.
Дочуло шум и се притаило до една зелка. И що да види: вълкът хрупа
зеле и моркови!
А работата била следната: на вълка така му харесала заешката храна,
че всеки ден започнал да навестява зеленчуковата градина и да си хапва
по някоя зелка, гарнирана с моркови.
Накрая вълкът май станал вегетарианец.
Какво се случило с кого? Ааа, със зеленчуковата градина ли? Поради засиления интерес решили да отглеждат повече зеленчуци!
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Александър Стойков

Имало едно време две рибки –
едната била синя, а другата червена.
Те много обичали да плуват безгрижно в морските дълбини. Разходките
им били интересни, защото всеки ден
опознавали тайните кътчета и обитателите на водното царство.
Един ден, помамени от игрив
слънчев лъч, те се издигнали почти до
повърхността. Видели едно червейче
да се полюлява. Тогава синята рибка
се стрелнала да си го хапне за закуска.
Аха да го лапне и червената рибка ú напомнила какво им е казвала майка
им - че много често примамливите и вкусни неща са закачени на въдици
на рибари. Но синята рибка била много твърдоглава и захапала червейчето. Оказало се, че то наистина е закачено на въдица и някой мигом започнал да я тегли нагоре. Синята рибка се мятала уплашено и като по чудо
успяла да се освободи. Върнала се с подвита опашка при червената и с
хрипкав глас обещала вече да се вслушва в съветите на по-възрастните и
най-вече в тези на майка им.
След тази случка рибките продължили да се разхождат и да опознават красотите на морското дъно.

70

Рисунка: Десислава Найденова

71

Александър Бошнаков

Далече, далече – в Тихия океан
живеят чудни твари. Който не вярва, на
автобус да се натовари и без да се мае
да тръгне да ги опознае. Рибата-клоун
поздравява с танци и реверанси едни
рибки пъстри, които немеят и безмълвно се смеят. А акулата Стоянка отскоро е вегетарианка. На всички се хвали,
че хапва салата от морски краставици
и корали. Скумрията върви с попчета
за ръка из безбрежните водораслени
поля. А в един красив средиземноморски подводен салон делфинът надува
риба-балон. Китът е на зъболекар при рибата-ортодонт, като ú се отплаща с обещание да не я изяжда. Това бяха днешните новини от морско-океанските дълбини. Който желае да е в новините избран, нека ни пише на
Fishbook и Fishinstagram.
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Димитър Николов

В една прекрасна декемврийска
нощ заваля първият сняг. На сутринта
най-нетърпеливи бяха децата. Малкият Ивайло излезе навън и срещна на
пързалката другите деца от квартала.
Докато се забавляваха, им хрумна идеята да направят снежен човек. Всички
задружно оформиха три топки за снежния човек. Подредиха ги по големина,
сложиха две въгленчета за очи, морков
за нос, а когато му нахлюпиха една
стара шапка, снежният човек изведнъж оживя! Децата го кръстиха Снежко. Ивайло си мислеше, че ако снежният човек беше жив, сигурно и той
щеше да си поиграе с тях.
Мислите на Ивайло достигнаха до феята на Зимата, която през нощта се появи при Снежко. Извади една блестяща торбичка и я изсипа върху снежния човек. В миг той бе поръсен със сребърен вълшебен прашец,
след което се поклати леко-леко, дори се поклони в знак на благодарност на феята. Когато тя изчезна, Снежко започна да се търкаля по снега
като малко дете. А снегът се лепеше по тялото му и Снежко ставаше все
по-дебел и по-дебел. На сутринта се беше превърнал в истински снежен
гигант. Ранобудните деца първи го забелязаха. Почнаха да се питат какво
ли е станало със снежния човек, когото бяха направили предния ден?
— Какво ли е хапвал през нощта? – пошегува се едно дебеличко момче.
— Как какво? Носът му си е на мястото. Хапнал си е сняг!
Всички деца избухнаха в смях.
После се впуснаха в игри и някой си направи от сняг фунийка със
сладолед. Всички го последваха. Щом Снежко се превърна в снежен великан, навярно снегът е вълшебен и би могъл да се превърне и в сладолед, нали?
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Даная Пенева

няма да видят този чуден захарен град.
Сълзите на разочарованите хора докоснали сладкото сърце на Феята и то започнало да се топи от доброта и съчувствие. Тогава тя отново
извадила вълшебната си ванилена пръчица и наредила във всеки град по
света да има сладкарници, в които майстори на Сладкото да творят чудеса
от захар! Всеки сладкар задължително преминавал през школата на Феята
на Сладкото и полагал клетва, че ще майстори всякакви сладки неща само
с песен на уста и добро настроение в сърцето!
Затова по целия свят има сладкарници, ресторанти и магазини, в
които хората могат да си закупят сладкиши.
Забелязали ли сте, че няма рожден ден без торта и бонбони? И ако
някога сте в кисело или горчиво настроение, непременно се отбийте в
някоя сладкарница, за да дадете на сърцето и душата си парченце сладост
не само от захар, но и от доброта.

Преди много, много години, в една далечна планина живеела чудна
жена. Тя била Феята на Сладкото. Самата тя била много красива и сладка.
Имала бонбонено-зелени очи и шоколадово-кафяви гъсти коси. Устните
ú били червени като узрели ягоди, гласът ú бил сладък и звънлив, дори
когато говорела, от устата ú капела сладост. Носела пандишпаново-розова рокля, която приличала на сватбена.
Феята на Сладкото обичала да се разхожда и да пее. И както си пеела, внезапно ú хрумнало да си направи градче от захарни хора. Разперила
вълшебните си ръце и само за миг пред нея се появил захарен град. Ето
какво имало в него: хора от захарен памук, дървета от захарни пръчки,
храсти от шоколадови пръчици, цветя от разноцветни захарни пръчици.
Овощни градини, чиито плодове били желирани бонбони. Превозните
средства били от бял, кафяв и черен шоколад. Къщите били построени от
бисквити и вафли. Имало и животни от различно по вид тесто. Както навсякъде по света, така и в захарния град валял дъжд, но не от капки вода
- от небето валяли карамелизирани пуканки.
Новината за появата на захарния град се разнесла със скоростта на
стрела и от всички краища на света започнали да пристигат посетители.
Всеки от тях искал да си отнесе у дома я шоколадова кола, я храстче, та
дори и захарни дървета. Никой от тях не предполагал, че отнасяйки тези
чудни захарни неща на други места, те мигом ставали обикновени.
Феята на сладкото наблюдавала какво се случва и докато най-напред ú било интересно, после се разгневила като видяла алчността на
хората да си присвояват всичко, което им харесва. Тя отново извадила
вълшебната си пръчица и след като произнесла нужните вълшебно-сладки думи, захарният град мигом изчезнал така, както се бил и появил. А
хората, които били там по това време, останали с празни ръце.
Те се разочаровали, а някои дори се разплакали, че никога повече
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Даная Пенева

Приближаваше най-вълшебният празник на годината – Коледа! Тя
щеше да е последната ни с децата от
класа. Това малко ни натъжи, но пък
ни даде интересна идея. За да претворим коледния дух, решихме да си
организираме коледна дружина, която
да посети домовете ни и да ги поздрави с коледни благословии и обредни песни. Като две работливи
Снежанки, аз и приятелката ми Лили,
приключенския дух в себе си призовахме и коледарска група събрахме.
Шест прекрасни момчета избрахме и с тях песни коледарски научихме
и запяхме. Носии български намерихме с красиви шевици и калпаци за
юнаци. Геги открихме и с нанизи от пуканки ги украсихме.
Дните с трепет броихме до 24 декември, когато с носиите се пременихме. Кои бяхме ние – Лили, Федя, Слави, Мишо, Радмил, Боян Боев,
Боян Драгомиров и аз.
Във всеки дом влизахме с вълнение и усещахме радостта на стопаните с малко притеснение. Но всички бяхме щастливи, духа на дедите си преоткрили. Макар да обикаляхме далечни и близки места, не
чувствахме умора, в красотата на празника намирахме духовна опора.
Посетихме дома и на госпожа Рачева, която ни посрещна на прага – усмихната и драга. Имаше лакомства в торбички за нас всички.
Тази вечер бе наистина вълшебна – дадохме от себе си искра, която
и сърцата на стопаните завладя!
От този ден дума си дадохме – българския дух да пазим и предаваме и нашите деца един ден така да възпитаваме.
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Десислава Найденова

В едно село живеело бедно семейство. Били само майка и дете. Животът им бил много труден, защото
майката нямало с какво да купи храна
и дрешки на детето си за идващата зима.
Но времето било все още хубаво
и майката с детето тръгнали към гората, за да си наберат горски плодове
и гъби. Природата в този край била
щедра и не искала да ú се заплаща с
пари, искала само да я пазят чиста и да
опознават нейните красиви тайнства.
Вървели майката и детето по горската пътечка и пълнели кошничките си.
Въздухът ухаел на билки и цветя, птиците пеели на воля. Видели красива поляна, където цветчетата се полюлявали, сякаш ги приканвали да
поседнат и да си починат. Така и сторили.
Легнали майката и детето върху зелената трева и се загледали в
плуващите по небето бели облачета. Във всяко от тях те откривали причудливи форми на най-различни предмети, а едно от облачетата пред
очите им се превърнало в бабичката от приказката за Златното момиче.
Тя слязла по стълба от пухкави облаци до тях и ги помолила да
ú помогнат да открие вълшебното гърненце, в което Златното момиче
готвело каша на нейните животинки. Това гърне било скрито някъде в
същата гора, но старата жена недовиждала и затова помолила детето
да ú помогне. То не чакало да му кажат втори път и започнало да търси.
Зърнало гърнето в корените на един голям вековен дъб. Бабичката много
се зарадвала и решила да помогне на бедните хора. Казала, че гърнето
е вълшебно и може да готви самó. Трябвало само да се изрекат на глас
три вълшебни думи.
Взели майката и детето гърнето, събрали съчки за огъня и с пълни
кошнички се прибрали у дома. Сготвили в гърнето вкусна гъбена каша и
поканили други хора от селото да похапнат каша заедно с тях. Разказали
за интересното си приключение и за вълшебното гърненце. На сутринта,
когато майката потърсила гърнето, за да му поръча да сготви отново, от
него нямало и следа.
Тръгнали майката и детето отново към гората, но по пътя видели
много хора да бягат, а след тях течала лавина от каша. Ето какво се било
случило: крадецът на гърнето поръчал ядене, но за да спре готвенето,
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Коледари

81

на гърнето трябвало да му се кажат други три вълшебни думи. Гърнето
бълвало ли бълвало каша, защото никой не знаел как да го спре. Имало
вече толкова много каша, че къщи и улици били покрити. Тогава майката
изрекла думите и гърнето спряло да готви.
И до ден днешен, там където текла кашата, растат вкусни гъбки, а
селото нарекли Гъбково. Какво се случило с гърнето ли? Никой не го е
виждал оттогава. Навярно отново се е скрило някъде и чака някой да го
открие. Може това да си ти, ако всеки ден научаваш по една приказка и я
разказваш и на други хора.
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Стефан Видев

В едно малко градче живеело
момче, което се казвало Юри. Майка му избрала това име в чест на първия човек, излязъл в открития Космос
– Юрий Гагарин.
Всеки ден Юри и най-добрият му
приятел Вики обичали да карат велосипеди в парка, а понякога и в близката гора. Обичали да откриват нови
пътеки, които ги отвеждали до реката,
намираща се в другия край на гората. В
топлите пролетни и летни дни момчетата плували и хващали рибки из речните подмоли.
Един ден по време на една от обичайните им разходки се случило нещо необичайно. Докато карали велосипедите си по тясна пътечка,
пред тях изскочило малко зелено човече. То имало големи за ръста си
уши, които по-скоро приличали на заешки, почти незабележима уста и
малки крачета с големи пръсти. Юри и Вики се чувствали като заковани.
Тогава човечето проговорило с дрезгав глас:
— Не се плашете, момчета! Аз съм Зеленивко и живея в една пещера
навътре в гората. Зная, че сте добри и умни деца и няма да ви сторя зло.
По-скоро се нуждая от вашата помощ.
Първоначално Юри и Вики се уплашили, но скоро се окопитили.
Спогледали се как да постъпят, защото неведнъж родителите и учителката им ги съветвали да не тръгват никога с непознати хора! Зеленивко
им изглеждал добронамерен. Пък и били любопитни с какво можели да
помогнат на Зеленивко – вероятно бил извънземен?!
След малко човечето тръгнало, а момчетата го последвали. Всъщност Юри и Вики отдавна копнеели да им се случи нещо необикновено,
да бъдат герои в истинско приключение. И ето, това наистина се случвало.
И така тримата стигнали до един голям камък с интересна форма.
Зеленото човече се приближило и произнесло думите:
— Повелителю на гората, отвори вратата!
Камъкът се отместил и пред тях се открил тунел, осветен от чудна
светлина. Когато влезли, камъкът отново се затворил. Коридорът ги отвел
в преддверието на огромна пещера, в която имало какво ли не – свитъци
от древни времена, книги, обковани със скъпоценни камъни и компютър
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с огромен екран като на кино и пулт с множество копчета.
— Що за място е това, Зеленивко? – попитал Юри.
— Това е мястото, където се съхраняват безценни съкровища, но не
си представяйте купища пари! Вие, хората, имате погрешна представа за
това какво е богатство. Сега вече мога да ви се представя – аз съм Пазителят на най-ценното човешко познание. Тук са и вълшебните предмети
от приказките, както и семена от всички видове растения, които виреят на
планетата Земя.
— Но защо ни казваш всичко това? – запита Вики.
— Защото е на път да попадне в лоши ръце. В приказките винаги има
по един юнак, който спасява хората, но сега трябва да се открият добри
деца, които от малки да се запознаят с това и да научат какво трябва да
правят като големи хора.
— Покажи ни нещо интересно! – помоли Юри.
— Вижте тази кутия. В нея има жълт, бял и червен кристал. Жълтият е
свързан със Слънцето, белият с Луната, а Червеният с планетата Марс.
— Може ли да ги пробваме! – извикаха в един глас момчетата.
Зеленивко накара момчетата да застанат в един осветен кръг. Мушна
в компютъра червения кристал и в миг момчетата се озовали на Червената
планета Марс. Мястото, на което попаднали, сякаш им се сторило познато,
пейзажът бил като този, където те обичали да карат велосипеди, но без
река и трева, без птичи гласове, без живи същества, без тъй нужния въздух за дишане. Пустият пейзаж приличал на земен, но нямал нищо общо
с красивите природни картини, на които те се наслаждавали по време на
ежедневните си разходки. Със свити сърца те натиснали нетърпеливо копчето за връщане.
Нещо засвистяло и те се озовали на брега на рекичката. Спогледали
се! От Зеленивко, пещерата и камъка нямало следа.
На следващия ден децата отново тръгнали към гората. Минали по
същата пътечка и потърсили камъка. Но не го намерили.
От този ден нататък момчетата си дали дума да обиколят България и
да открият камъка, който води към чудната пещера. Така опознали не само
красотите на родината си, но и научили много за историята на човечеството.
Това приключение останало незабравимо за тях, дори когато станали бащи.
Днес те разказват на синовете си за родината, за силата на знанието
и за общия дом на всички хора – планетата Земя. Нека я пазим чиста! Нека
ползваме знанията за добри неща!
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Деница Иванова

Снежанка спяла вече стогодишен сън. Настъпил 21 век и хората
отдавна не били отваряли най-старата вълшебна книга с приказки, където
приказните герои скучаели и започнали да си търсят друга приказка. Така
постъпил и принцът, който трябвало
да спаси Снежанка.
Добре, че две сестрички – Деница и Стела от Стара Загора, една вечер
си играели на приказки и споменали името на Снежанка. Момичетата
дори не подозирали, че така развалили магията и приказното момиче с
бяло лице и коса като абанос се озовало в стаята им. Деничка и Стела се
спогледали, но разбрали, че не си въобразяват, защото и двете виждали
чудно красивата Снежанка. А Снежанка тъжно се оглеждала и недоумявала какви предмети има в стаята – тя никога не била виждала телевизор,
компютър и последен модел телефон с емблема нагризана ябълка.
— Я, виж ти! Защо ябълката, която ми даде преобразената ми мащеха като вещица, е изобразена на това нещо?!
— Снежанке, това нещо служи за връзка между хората. Сега ще ти
покажем.
Снежанка се уплашила да не би пак някоя магьосница да иска да ú
навреди.
Деничка и Стела решили да я разходят в техния красив град Стара
Загора. Снежанка едва не преживяла шок от видяното. Вместо гривести
коне, впрегнати в каляски, и кочияши, Снежанка виждала фучащи с бясна
скорост автомобили. Запушила ушите си с ръце и помолила да я заведат
другаде. Стела и Деничка я завели в МОЛ-а, за да ú купят нови дрехи. На
Снежанка не ú харесали нито скъсаните дънки, нито шарените блузи, с
които се докарвали момичетата на 21 век. Тя отчаяно се оглеждала и в
миг, до един от щандовете за книги, видяла красив момък. Бил наобиколен от хора, които се чудели на странните му движения и поведение.
Той свалял шапка на всяко момиче и дама, които преминавали край него.
Правел поклони, а мъжете му се подигравали, защото намирали това за
странно. Но и дамите се смеели, те отдавна били отвикнали от привиле86
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гията да се отнасят с тях галантно. Но Снежанка веднага разбрала, че това
е той, нейният принц!
Тя се доближила до него, а той мигом се поклонил, целунал ú ръка,
вдигайки почтително шапката си с перо.
Хванал нежно ръката ú и я повел към поличката, където били наредени книги с приказки. В този миг една книга подскочила, разтворила
кориците си като врата, през която Снежанка и нейният принц заминали в
техния приказен свят.
Всички, които станали свидетели на това, били изумени от видяното.
— Колко романтично! – въздъхнали Деничка и Стела.
— Колко хубаво би било да се държим като дами, а мъжете да бъдат
отново кавалери...
Дали това може да стане с вълшебна пръчица?
Ти как мислиш, уважаеми читателю?
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Деница Иванова

Аз съм на 11 години и вече 4 години ходя на училище. Въпреки, че за
това време научих много, възрастните
ми повтарят все това:
— Има да учиш още много за света! Има да видиш още много неща! Има
да трупаш още много знания!...
Аз имам моята родина България.
Тя е прозорецът ми към света и моето
бъдеще. Поглеждам през този прозорец и виждам много неща – и хубави,
и грозни - такива, за които мечтая, и

такива, от които се срамувам.
През този прозорец виждам най-напред семейството си – мама, татко и моята по-голяма сестра. После са моите приятели, които много
обичам, училището, което ми дава най-ценното – знания за света. После
е моят роден, древен град – Стара Загора, в който усещам миналото и се
опитвам да разбера бъдещето.
Може би оттук някой ден ще тръгна и ще поискам да видя и опозная
други страни и народи.
Когато се наситя да пътувам, ще избера да се върна в България, моята прекрасна, древна родина.
Тук съм се родила, тук съм се научила да чета и пиша, тук се осъзнах като човек. Тук са корените на моя народ, а аз съм красиво, младо
клонче от вековното му дърво.
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Соня Рачева

Беше началото на декември - последният месец от годината, която
неусетно се бе изтърколила. След необичайно топлата и пъстра есен, времето изведнъж застудя. От сивото небе
запрехвърчаха на рояци игриви снежинки, с което зимата напомни за себе си.
Децата ги забелязаха от прозореца на класната стая и веднага се разшумяха. Учителката не се опита да въдворява тишина и ред, защото не можеше,
а и не искаше да спира радостта, която
бе изписана по лицата на учениците ú
заради наближаващата коледна ваканция и безгрижните зимни игри. Децата тъкмо приключваха писмата си до Дядо Коледа, в които го уверяваха, че са били много послушни и молеха да им донесе поне два подаръка, като най-често желанията им бяха за модерни телефони, компютри
и виртуални електронни игри. Нямаше как, 21 век се очерта като векът
на информационните технологии, на социалните мрежи и виртуалните
приятелства в тях. Вече никой не надписваше картички на ръка, не се изпращаха писма, отдавна не се забелязваха препълнени пощенски кутии,
нито пощальони, които бързат да отнесат навреме поздравите до хората
от близки и далечни места.
Училищният звънец проглушително възвести края и на този учебен
ден като прекъсна мислите на учителката. Радостта на учениците избухна
като празничен фойерверк и те бързо занареждаха в раниците си учебници и тетрадки, обзети от желанието по-скоро да си тръгнат. Учителката
изпрати децата и се върна в празната класна стая. Допреди минути всичко тук бе радост и усмивки, весел смях и детска глъч, а сега в просторната класна стая бе необичайно тихо. Зае се да подрежда учебниците си
и погледна към двете купчинки с тетрадки, които я очакваха. Погледна и
към прозореца, откъдето видя светлините на града и отправящите се към
изхода на училището родители и деца. Досмеша я на упорството, с което
няколко малчугана се опитваха да се пързалят по крехкия навалял сняг в
училищния двор.
Усети, че детската радост преля по някакъв чуден начин и у нея. Прибра
тетрадките в шкафа, облече се и излезе от училището, забравяйки за умората.
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Отправи се към центъра на града, за да разгледа коледната украса, да
се потопи в празничната глъч, да стане и тя частица от предколедната еуфория.
Центърът на града бе облян в разноцветни, трепкащи и преливащи се
светлини, деца и възрастни бяха наобиколили голямата елха в градската градина и се възхищаваха на блещукащите играчки и гирлянди. Много хора, майки и бащи с децата си обикаляха празничния коледен базар,
който предлагаше какви ли не вкусни изкушения, привлекателни играчки
и забавления най-вече за децата. Тя вървеше и наблюдаваше как хората
търпеливо изчакват реда си, за да хапнат току-що изпечени вкуснотии,
захарен памук и какво ли още не. От снежинките, които весело танцуваха
този следобед, нямаше и следа – сякаш се бяха разтворили в дима от скарите и веселата глъч.
Тъкмо бе решила да си тръгва, когато почти в края на базара забеляза
красив щанд с детски книжки. Там не се тълпяха хора, нямаше и миризми,
които да привличат изгладнели посетители. Няколко възрастни жени и
мъже избираха подаръци – вероятно за внуците си като коментираха високите за техните възможности цени на изложените книги.
Забеляза ги в края на щанда – майка и момченце на около осем-девет
години. Майката бе слабичка жена, облечена в износено палто и протрита
чанта, преметната през рамо. До нея момчето разглеждаше книжка, жадно
впило очи в буквите и картинките. То вдигаше отвреме-навреме поглед
към майка си и без думи я молеше. Молеше я за книжка! Майката виновно
го поглеждаше, въздишаше и го приканваше да си тръгват вече.
Нещо сякаш я накара да се приближи до детето.
— Харесва ли ти тази книжка? - попита го нежно и с благоговение тя.
— Да, всички книжки ми харесват, но тази най-много – тихо, почти на
себе си отвърна момченцето.
Погледна и видя красиво изписаното заглавие „Коледна песен” с
името на автора – Чарлз Дикенс.
Нещо в сърцето на учителката се преобърна. Тя не се поколеба, взе
книжката и се обърна към майката на момчето:
— Ако ми позволите, бих искала да направя подарък на сина ви...
... Майката продължи да мълчи, само кротко погали главата на детето със слабата си ръка, погледна най-напред сина си, а после и нея с
големите си тъжни очи.
Учителката се наведе над детето и, усмихвайки му се, каза:
— Ще ти направя подарък, защото забелязах, че обичаш да четеш, но
би ли ми обещал нещо?
— Какво? – оживи се момчето.
— Като прочетеш тази книжка, да продължиш да четеш и други.
Момчето кимна, а в очите му проблесна радост. Тя помоли продавачката да опакова красиво книжката и после я подаде на детето.
— Заповядай...мм.. Как се казваш?
— Георги...
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— Хубаво име имаш! Заповядай, Георги! Бъди все така добър и любознателен!
— Благодаря! - каза усмихнато момчето като притисна с едната ръка
книжката до гърдите си, а с другата нетърпеливо хвана ръката на майка си.
Майката тихо благодари и двамата със сина ú бавно се отдалечиха.
Тя не чуваше вече шума от коледния базар, нито усещаше миризмите, които привличаха огладнели и празнично настроени хора. Тръгна по
осветената с примигващи гирлянди улица и в съзнанието ú нахлу ярък
спомен от нейното детство. И нейният баща се казваше Георги, а тя толкова много обичаше зимните вечери, когато той се връщаше от работа и
я питаше какво е прочела през деня, докъде е стигнала с таблицата за
умножение и как е било в училище. Бе мъничко, слабо момиченце и той
винаги я слагаше да седне на коляното му, а тя щастлива, радостно отговаряше на въпросите му, защото усещаше някак с детското си сърчице, че
той не само много я обича, а и тайничко се гордее с нея. Беше горд, когато
стана учителка, защото за него учителят бе свят човек, а в представите му
учителството бе не друго, а работа само за призвани хора. Спомни си как,
когато научи всички букви и му прочете на глас приказката за златната
ябълка, той я погали бащински по сплетената ú коса, а после я заведе в
една книжарница. По пътя тя стискаше коравата му, отрудена ръка и отвреме-навреме повдигаше глава, за да срещне погледа му.
Тогава баща ú избра за нея най-хубавата и скъпа писалка с малка
помпичка за мастило като подарък за нейното послушание и трудолюбие. Не се поколеба нито за миг да ú подари тази скъпа за онези години
писалка, както и една книга с дебели корици, която тя сама си избра сред
множеството книги от рафта. Бяха „Приказки”-те на Шарл Перо, които пазеше и до днес.
В онази зимна предпразнична вечер, преди доста години от книжарницата, която днес вече не съществува, излязоха баща и едно щастливо
момиченце, което притискаше до гърдите си книгата с приказки, вдишвайки аромата на мастило и хартия, а с другата си ръка стискаше коравата,
добра десница на баща си – нейният татко, който си бе отишъл вече от
този свят.
Споменът изплува в съзнанието ú тъй жив и ярък, сякаш това се беше
случило днес.
Наближи дома с мисълта за баща си и за момченцето, което се казваше Георги и което тази вечер, също като нея преди години, щеше да
потъне в чудния свят на приказките.
Там някъде, сред хилядите прозорци на града, блещукаше още една
светлинка измежду многото празнични – тази от радостните очи на Георги.
В памет на моя баща Георги
Соня Рачева
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Мира Балдаранова

Мили мои деца,
Помня колко малки и несигурни бяха ръчичките ви при първите
ни срещи в Читалнята за деца към Пътуващите книги на Стара Загора.
Когато започнахме, вие още учехте първите букви от азбуката. Тогава
най-обичах да ви чета, да поглеждам над книгата и да наблюдавам очите
ви. Колко красиви неща ми разказваха... А после заедно рисувахме преживяванията си из вълшебните приключения в света на книгите. Щом се
научихте сами да пътешествате, с вълнение ви избирах най-чудните детски книжки, за да ви разкажат колко безкраен е светът на въображението.
Срещнахте се с детски писатели, сами съчинявахте приказни истории.
А с децата от Детския театър неуморно подготвяхме представления по
адаптации на познати и непознати произведения в детската литература.
Стъпка по стъпка, се учехме заедно да четем и да пишем своята приказка
в Голямата книга на живота. Вашите уроци бяха толкова важни, колкото и
моите. Благодаря ви за мъдростта, деца. Ще я пазя по пътя си.
Заедно споделихме работата и вълненията си около създаването на
първата ви книга „България живее в мен”. Сега, вече с повече опит, но с
не по-малко вълнение, и с много любов ще се роди още една бяла птица,
готова да полети върху крилете на въображението.
Щастлива съм като ви гледам колко сте пораснали. Ръката ми е
винаги готова да ви подкрепи, но виждам, че крилете ви са все по-укрепнали и волни в полета си. Обичам ви и ви желая светли висини! И нека
всеки сам напише най-хубавата приказка по пътя си. Слушайте сърцето!
И пътят ще ви води.
Вашата Мира
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Мира Балдаранова

„Оставете децата да дойдат при мене”
Исус
Децата ни са нашето богатство –
нека безвремие и свобода им завещаем,
те са белите цветя,
които с малките си длани
призовават слънцето,
всяко детско личице е молитва свята.
Оставете децата да съзерцават небето,
оставете им времето и тишината,
тъй потребни им да подредят душите си.
Нека ги учим с Любов,
забравете системите,
всяко дете има път отреден
и само ще поеме по него –
подарете му само Любов, Свобода и Безвремие.
Мира Балдаранова
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Не, скъпи читателю, не бързай да затваряш книжката, защото приказките в нея още не са свършили! Да, има още една и тя е също толкова интересна
като другите!
Това е нашата обща приказка, която започна така:
„В една много красива страна, най-старата в Европа, с вековното име
България, има един древен град – на повече от осем хиляди години. Построен е в долината на траките, в сърцето на България! И ако ти, читателю,
се носиш на крилете на вълшебна птица и гледаш отгоре с нейния птичи поглед, ако видиш прави улици и усетиш дъха на липи, знай, че летиш над този
древен град с днешното си име Стара Загора. В сърцето му се издига училище на повече от век и половина, носещо името на поета Славейков – това е
Второ ОУ „П.Р Славейков”, което се е превърнало в златна къщичка от детството на хиляди деца.
Част от многобройното ученическо ято бяха и нашите 26 деца, които
през септември на 2015 година прекрачиха за първи път училищния праг,
като ученици в първи „в” клас. Тогава тези първокласници започнаха да пишат своята чудна приказка. Писаха я цели 4 години, през които трябваше да
преминат през много изпитания и трудности, но и да преживеят много съвместни мигове на радост и щастие.
Първата година се учеха да четат и пишат. Всяко утро идваха нетърпеливи в класната стая и пълнеха като пчелици своята медена пита на знанието. Така полека-лека те отваряха очите си за света, в който живеят, приеха
книгите като свои приятели и започнаха да пътешестват из други градове и
села с Читалнята за деца към сдружение Пътуващите книги на Стара Загора.
Посяха първите семенца, които покълнаха през втората им година в училище. Тогава започнаха да се учат как да се вглеждат в себе си, да се самоопознават, за да открият, че им предстои едно още по-красиво четене - това
на Книгата на живота. Мислите им полетяха към далечни страни, в които
живеят и други български деца. На третата година, когато научиха за завета
на хан Аспарух никога да не прекъсват нишката, която свързва нас, българите,
написаха книгата „България живее в мен”. Тя се понесе на крилете на приказната Жар-птица, за да стигне до повече от 15 страни по света.
А на четвъртата, последна година, бе създаден клубът „България живее в мен”, в който децата разшириха своите хоризонти и започнаха да надграждат себе си не само като следовници на древен и мъдър народ, а и като
жители на планетата Земя, като звездни частици на Вселената, които усилват
светлината на душите си като творят добро всеки ден и се усещат по-силни,
когато са едно цяло.
И ето, нашето четиригодишно приключение е към своя край! Съвместният ни път свършва с последните дни на месец май 2019г. Аз и Мира, които
окриляхме и напътствахме нашите 26 герои от приказката, сега сме техни
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изпращачи на един примамливо красив кръстопът. Малките ученици отпреди 4 години вече са големи момичета и момчета, пред които се разкриват
нови пътища.
Мили деца, тръгнете по тях и не се плашете от препятствията, но ако
все пак ви навести страхът, спомнете си за смелия юнак от приказките! Да,
той има вълшебна сила, но и вие имате силата на знанието, доброто и нашата
любов, която ще укрепва крилата ви, когато решите да полетите нагоре...
И нека всеки, който чете това, почувства себе си като частица от нещо
велико, красиво и светло...
И нека всеки благословено, в мир, любов и светлина пише с обич и
доброта своята лична приказка...
А те, приказките, ще продължат да живеят и след нас...
Така ще бъде дордето свят светува.
На добър час!
С обич: Соня Рачева
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Соня Рачева
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1 клас

2 клас

3 клас
Детски читални
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Представяне на книгата „България живее в мен”
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Учредяване на клуб „България живее в мен”
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Съдържание
Предговор
5
Неочакваното приключение, Алегра Малакова
6
Танцуващите обувки, Александра Стойчева
8
Гордото петле, Боян Боев
10
Танцуващите зеленчуци, Петьо Василев
12
Снежко, Петьо Василев
14
Приказка за истината, Михаил Петров
16
Разказвачът на истории за тролчета, Жоржета Желязкова
18
По широкия свят, Анастасия Динкова
21
В света на приключенията, Анастасия Динкова
23
Летящият човек, Стефан Бузалов
27
Пътуване във времето, Стефан Бузалов
29
Хапещите зеленчуци, Ивана Иванова
32
Надежда, Стефани Тодорова
34
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Мечта, Стефани Тодорова
37

Двете рибки, Александър Стойков
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Крила, Никола Русев
39

Далече, далече..., Александър Бошнаков
72

Пътешествие с влак, Никола Русев
40

Снежко – гигант, Димитър Николов
74

На Луната, Радмил Георгиев
42

Вълшебният сладък град, Даная Пенева
76

Шахматна история, Радмил Георгиев
44

Коледно приключение, Даная Пенева
79

Приключенията на семейство Мишоци, Доника Иванова
46

Кашата, Десислава Найденова
81

Най-красивият танц, Доника Иванова
49

Горско приключение, Стефан Видев
84

Мечешко приключение, Светослав Славов
51

Нова приказка за Снежанка, Деница Иванова
87

Зима в гората, Лилиана Славова
54

Как искам да опозная света, Деница Иванова
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Цветя за мама, Лилиана Славова
56

Празнична приказка, Соня Рачева
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Вълшебният химикал, Феодор Славов
58

Моята приказка с вас, Мира Балдаранова
96

Великденски трепет, Феодор Славов
60

Децата, Мира Балдаранова
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Рачешка история, Рая Андонова
62

Послеслов
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Захарният свят, Георги Башалов
65

Приказка в снимки
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Малкото зайче, Боян Димов
68

