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                                                               Делфинчето 

  

     Живяло в морето малко делфинче. То било добро и любопитно. Искало всичко да 

знае. По цял ден плувало. Помагало на морските животни, които били в беда. 

   Един слънчев ден се доближило до брега. Две деца го видели. Те заплували към него. 

За нещастие, поясът на едното дете се пукнал. То започнало да потъва. Делфинчето се 

притекло на помощ и го избутало към брега. Хората видели какво се случило и му 

благодарили. 

   Делфинчето било доволно от постъпката си. Плувало бързо към дома си. Съзряло 

един кораб. Приближило се, но попаднало в рибарска мрежа. Опитало да се измъкне, 

но се оплело още повече. Викало за помощ, но никой не го чул. Не можело да мърда, 

спирало да диша. Хората , на които толкова  помагало, го превърнали в свой пленник. 

   Стъмнило се. Звездите греели на небето. Родителите му тръгнали да го търсят. 

Открили го, но не можели да му помогнат. Рибарите чули разтревожените звуци на 

делфините и излезли на палубата. Освободили делфинчето. Нахранили го с риба. 

Семейството затанцувало от радост около кораба. Рибарите се усмихвали. 

    Делфините плували към дома си и  махали с опашки от щастие.  Делфинчето било 

свободно! Те отново били заедно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

                  Теодора Петкова Славова- 5б клас 
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                                             Островът на Тома 

      Точно там, където небето и морето се сливат, се намира малък безлюден остров. 

Отдалеч прилича на жълтеникава ронеща се скала със зелено перчемче, която се носи 

по гребена на вълните. А те – обиколили целия морски свят, обичат да се спират там и 

да отпочиват от дългия си път. Нежно го галят с бялата си пяна и заспиват сгушени в 

каменния бряг.  

     По време на буря, всяка една вълна го залива, минава над него, за да го предпази от 

разсърденото море. А после – островът отново се радва на синьото небе и на топлото 

слънце. Чака с нетърпение някой да го забележи.  

     През един бурен ноемврийски ден към него се приближи малък риболовен кораб, 

явно изгубил правилната посока в бушуващото море. Екипажът забеляза малкия 

остров, приближи кораба, пусна котва да го разгледа отблизо . Островът беше малък и 

не можеше  да осигури убежище за всички.  

    След дълги спорове, моряците решиха да оставят на острова най-малкия член от 

екипажа – Тома, синът на капитана. Той ще е в безопасност на острова, докато намерят 

помощ . Тома е безстрашно момче, но досега не се е грижел сам за себе си .  

    Баща му подава своя нож, прегръща го и потегля . Момчето дълго следи с натъжени 

очи как кораба бавно, като костенурка се отдалечава и потъва в безбрежното море.  

     Настъпва нощта. Тома слуша ритъма на прибоя и шума на вълните. Той гледа морето 

и ясното небе и сякаш може да докосне всяка една звезда. Има усещането, че някой 

бди над него  и го пази. Тома затваря очи и спокойно заспива. 

   Изгревът го събужда в розово- златни сияния. Тома отваря очи и загубва дъх от 

невероятната красота. Морето е притихнало и няма помен от вчерашната му ярост. 

Простряло се е пред него кротко като полегнало на земята огромно животно, което 

очаква да го погалят. Водата му е лазурно синя и по нея се гонят слънчевите лъчи. 

Нежни вълни тихичко мъркат в краката му и закачливо го подръпват, сякаш го подканят 

за игра. 

    Тома седи съвсем сам на един непознат бряг и се чувства чужд, като на друга 

планета. Зад гърба  му – малък остров с няколко дървета и оскъдна зеленина, а пред 

него- безкрайна синя пустош, непреодолима преграда , която го отделя от неговия свят. 

Едничката му надежда е корабът на баща му да е намерил пристан в бурното море и да 

се върне за него да го спаси. 

    За няколко часа Тома успява да разгледа целия остров. За негово щастие между 

скалите на западния бряг открива малко изворче, от което сълзи кристална, сладка 

вода. Никакви признаци на живот.Никакви птици или животни. Само дребни, 

непознати тръпчиви плодове, с които позасити глада си.  



   Следобедът му преминава в постояването на нещо като заслон от клони и листа 

между две дървета. После, прикрепил ножа на баща си към един дълъг клон, Тома 

влезе в морето да потърси храна. 

    С огромна изненада откри, че водата е пълна с живот. Край него  буквално завря от 

риби, костенурки, водни кончета и непознати морски създания. Тома улови няколко 

почти с голи ръце и се върна в заслона си. Знаеше как да си запали огън със сухи клони 

от скаутския лагер. Дори и не предполагаше, че тези умения ще спасяват живота му два 

месеца на малкия остров. 

    Дните се нижеха един след друг. Беше му трудно , тежко, най- вече от самотата. 

Единствен другар му беше морето. То му предлагаше храна, развлечения, приятелство. 

И невероятни морски пейзажи, които всеки ден режисираше сякаш специално, за да го 

впечатлят и изненадат. В никое от любимите му  5Д кина не беше виждал такива неща. 

Понякога сърдито, с разпенени буйни вълни,препускащи като диви мустанги, понякога 

мълчаливо и нежно, накичило синевата си с розови облаци, подобно на свенлива 

девойка, понякога зелено и спокойно, като верен приятел, споделящ най- съкровените 

ти тайни. 

    След два месеца на хоризонта се появи кораб. Тома разпали голям огън, затрупа го с 

със сухи листа и моряците видяха димния му сигнал. Тома беше спасен. Най- после 

обратно в цивилизацията, у дома , в своя свят. 

    Но защо ли, подпрян на палубата, с поглед вперен в малкия, едва забележим остров, 

Тома неволно, внезапно и неочаквано заплака. Всичката му тъга сякаш изригна някъде 

отвътре  и го разтресе в сподавен плач. И не бяха сълзи от радост , а от тъга, че никога 

повече няма да се върне тук и да преживее нещо подобно. 

   Днес Тома живее в един морски град. Щастлив е от живота си.И благодарен на 

съдбата. Никой от кораба на баща му не беше оцелял. Всички му казват, че е 

невероятен късметлия. Но никой не знае на кого Тома дължи това. И никой не знае, че 

най- добрият му приятел е  морето. В най- тъжните си и най- радостни дни , той е на 

морския бряг, защото тук, до него се чувства обичан, подкрепен и разбран. 

                                                                              

 

 

                        

 

 



                Валентин Валентинов Железов- 2в клас 

Трето място за проза на национален литературен конкурс  

                                 "  Аз обичам Черно море“ 

                                                   

                                  



                                            ОБИЧАМ ТЕ, МОЕ МОРЕ 

    Октомври е. Съботен късен следобед. Навън вали. Студено е. Аз стоя на прозореца и 

гледам едрите , дъждовни капки, които падат в малката локва на двора. Тя сякаш кипи 

от техния допир. Почти образува вълни…..Затварям очи и в съзнанието ми се втурват 

едни големи , сини вълни с пенести гриви, в които звъни смях и топлина и сърцето ми 

забива лудо. 

   Лягам на леглото, сгушвам възглавницата и викам оня любим спомен. С мама и татко 

сме на море. Сутринта ставаме рано и нетърпеливо стягаме чантите. Бързам, бързам по 

пътеката към морето, родителите ми подтичват след мен. И в един миг то се открива 

пред очите ми- сияйно, слънчево, примамливо и свидно. Всеки път, когато го срещам, 

луда радост бие в гърдите ми. Нямам търпение да му се порадвам. 

    През целия ден съм с него. Веднага се втурвам в синята му прегръдка.Не мога да се 

наситя на прохладната му вода в лятната жега. Край нас се носи весела глъчка, 

закачливи подвиквания и щастлив детски смях, какъвто няма да чуете никъде другаде. 

Всички са усмихнати и доволни.  

    Качвам се на дюшека и той се превръща в морската ми люлка. Тя се полюшва между 

морето и небето в песенния ритъм на вълните. Уютно ми е, спокойно, щастливо. 

   Морския бряг е място на безброй развлечения. С часове мога да събирам мидени 

черупки, рапани и разни морски съкровища. После правя пясъчен замък и си 

представям рицарските  битки по безбройните му кули. С мама и татко  си правим 

пътешествие с малка лодка покрай морския бряг. Кратка почивка и вече въртим 

педалите на водното колело. 

    Сладка умора обзема премалялото ми тяло и лягам на хавлията. Затварям очи и 

огнени пламъци танцуват радостно  под  клепачите ми. После ги отварям и под 

козирката на лятната си шапка гледам театъра на малките бели облачета. Оприличавам 

ги на фигурки на животни или странни същества, които се срещат, разговарят и 

продължават по своя път.  И пак хуквам към водата, където ме очакват нежните , топли 

вълни…. 

     Отварям очи. Стаята е притихнала в полумрака на съботен, късен следобед. Но 

сякаш не ми е вече толкова студено. На лицето ми се е върнала една забравено 

усмивка от летния ден на плажа. Сякаш далече някъде чувам плясъка на вълните , 

които ме викат и обещават слънце, игри и забава.  

    Чакай ме, мое море! Зимата ще е кратка, щом пазя спомена и любовта към теб! 

                                  

 



                    Петър Събинов Хазърбасанов- 2а клас 

Първо място за поезия на национален литературен конкурс  

                            " Морето, морето, морето"- Варна

 



                         МЕЧТА 

 

Всеки знае  този чуден свят- 

необятен и безкрайно непознат, 

на морето, примамливо,магнетично 

 и за всички толкова обично. 

Златни рибки в него плуват, 

весели  делфинчета  лудуват. 

Със вълни пенливи си играят 

за добри приятели мечтаят. 

Тайно царство в дълбините скрило 

с водна пелена се е завило. 

Свят на морски феи и русалки, 

на чудовища и рибки малки. 

Аз от приказките само зная, 

но за този чуден свят мечтая. 

Че за мен морето е магия, 

дето много искам да разкрия!  

                         

 

                      

 

 

 

                              

 

 



                    Александра Живкова Жекова- 4а клас 

                Трето място за поезия на национален литературен конкурс 

                                       " Морето, морето, морето"- Варна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОРЕТО Е ЖИВО 

Обичам , обичам на морския бряг 

във ранното утро да скитам. 

Вълните ме дърпат закачливо, 

следите ми  трият игриво. 

Очите ми вика безбрежното синьо, 

където морето с небето се слива. 

Небето е пусто в безкрайното синьо, 

морето танцува , защото е живо. 

Защото танцуват във него безбройни,  

акули  зъбати, корали и раци, 

чудовища морски със дълги мустаци, 

пеещи калмари, игриви скариди,  

оранжеви риби, сивооки сирени  

и октоподи от дирижиране уморени. 

А над вълните, прегръщащи морския бряг 

глъчка се носи и детския смях 

се вдига високо със водния прах, 

и стига  чак до безкрайното синьо,  

където небето се слива с морето. 

Небето е пусто в безкрайното синьо. 

Морето танцува, защото е живо. 

                                                                           

                                               

                                               

 



             Стефани Банчева Стефанова- 3б клас 

Поощрителна награда национален литературен конкурс  

                       " Морето, морето, морето"- Варна 

 

 

 



                                                МОМЧЕТО – РИБА 

 

    Живял някога един баща. Той имал трима синове. Къщата им била на брега на морето.Имали 

една стара рибарска лодка, с която ловели риба и така се прехранвали. Когато си почивали, 

трите момчета обичали да плуват сред морските вълни, да се гмуркат и да играят със златния 

пясък на брега. 

   Най-малкият син бил мълчалив и различен. Той с часове можел да седи на скалите и да се 

наслаждава на безкрайната морска шир. Когато се прибирали вечер уморени от морето, той 

никога не се къпел. Баща му се карал, но той казвал, че иска да бъде солен. Обичал аромата на 

морската вода с дъх на водорасли и миди и заспивал упоен и щастлив от него. 

   Дните край любимото му море минавали бързо един след друг. Тялото на момчето, което 

обичало толкова много морето, бавно започнало да се покрива с люспи. Разтревоженият баща 

се чудел на какви лекари да го заведе, за да му помогнат. Ходил и при разни билкари и баячки, 

но нямало полза от нищо. Момчето все повече заприличвало на риба. То по цял ден седяло на 

скалите и слушало като омагьосано песента на вълните. После се гмуркало в сините им 

прегръдки и не излизало от водата с часове. 

    Една сутрин момчето дошло на скалите , за да посрещне изгрева над морето. Обичало много 

да гледа как първите слънчеви лъчи озаряват като прожектори заспалото небе и как после 

тържествено слънцето изплува от водите окъпано и в цялата си огнена сила огрява света и 

морето трепти и заблестява в позлата от радост. 

    Но каква била изненадата му, когато видяло на скалите една русалка. Тя стояла точно на 

неговото любимо място и сякаш го чакала. Вятърът развявал дългите и руси коси, а очите и 

блестели , като синевата на водата. Щом го видяла , тя му помахала с усмивка, сякаш го викала  

и се гмурнала във водата.  

   Момчето не се замислило нито за миг. Веднага се втурнало към скалите и скочило след нея. 

   Никой повече не го видял. Само един стар рибар, който станал свидетел на тази среща, 

разказал на всички какво се случило. Баща му и братята му тъгували дълго, търсили го 

напразно, викали го от скалите, после чакали морето да изхвърли мъртвото му тяло. Но и това 

не се случило.  

   След година този стар рибар разказвал отново, че е видял момчето и русалката на скалите. 

Държали се за ръце и изглеждали много щастливи. Момчето- риба го видяло, помахало му за 

поздрав и заедно с нея изчезнали под вълните. Дали е истина или си измисля не знам, но е 

сигурно поне, че момчето е там, където се чувства щастливо. 

                                          

 

 



                                      Петко Ивайлов Русев- 4б клас 

          Поощрителна награда на национален литературен конкурс  

                                 " Морето, морето, морето"- Варна

 

 



                                         МОРЕТО НЕ Е ДО КОЛЕНЕ 

     -И като влизаш с този дюшек в морето , много внимавай! Не се отпускай по гръб и не 

затваряй очи, защото може да заспиш. Да не ти се случи същото като на мен преди много 

години. Морето не е до колене , да знаеш. Малко да се отдалечиш от брега и ще ти покаже 

истинското си лице.  - говори ми дядо, докато помпи и надува новия ми дюшек на плажа. 

    Много обичам дядо. С него си прекарвам най- забавното време.И сега събуди отново 

любопитството ми. Дядо има хиляди истории за разказване. Предусещам пак нещо интересно 

и бързам да го попитам. 

- Какво ти се  е случило, дядо? Моля те, разкажи ми! 

  Дядо обича да разказва. Изтупваме хавлиите за пореден път, лягаме един до друг и докато се 

печем под жаркото слънце, дядо подхваща своя разказ.  

¬    - И аз като тебе , много обичам морето. Обичам свежата му прохлада в горещия ден, 

соления му , лепкав вкус по кожата , обичам да плувам, да слушам песента на вълните му, тук 

се чувствам спокоен и щастлив. За мен морето е като приятел. 

- И аз така се чувствам , дядо! Тук е най- хубавото място на света! 

    Дядо се усмихва многозначително и продължава. 

     -Да, така е! Но морето има и друго лице, което не искам никога да опознаеш. Слушай как се 

случи това на мен. В оня ден , преди повече от 20 години, когато бях още млад и неразумен, 

яхнах дюшека и заплувах напред – назад край брега. Плясках с ръце и крака във водата и 

сребърните пръски образуваха около мен слънчево кълбо.Чувствах се страхотно, аз и моят 

приятел- морето, играехме и се забавлявахме чудесно. То ме поклащаше в прегръдката си, 

вълните ме издигаха и спускаха, като водна люлка в лунапарк. 

     Изморен се отпуснах на дюшека, затворих очи и веднага съм задрямал. Вълните ме отнесли 

навътре в морето. Когато се събудих, брегът не се виждаше. Около мен се поклащаха тежки и 

тъмни води, които бяха студени, непознати и страшни. Сърцето ми лудо заби. Малкият дюшек 

беше единствената ми надежда за спасение. Не знаех в каква посока да греба, бях уплашен и 

отчаян. 

     Изведнъж се изви силен вятър. Черни облаци затулиха небето. Вълните се надигнаха. 

Обикаляха ме от всички страни и сякаш искаха да ме погълнат. Седях на колене и стисках 

тънкия край на дюшека. Заплаках с глас, но той дори не се чуваше от страшния грохот на 

тежките, водни маси около мен. Морето , моят приятел , се беше превърнало в огромно 

чудовище и се готвеше да ме погуби.  Виках, плачех, и стисках очи всеки път, когато над мен се 

надвесваше огромна, черна вълна и ме обливаха ледени, водни пръски. 

     Не знам колко е продължил този ужас, но бурята утихна тъй внезапно, както и започна. 

Небето се проясни, вълните потънаха и пред очите ми се простря необятна синева. И там , 

някъде далече на хоризонта, съзрях зелено петънце. Това беше брегът на спасението. Сега вече 

плачех от радост  и легнал на дюшека гребях с пълни сили. 



     Наистина беше остров, само че  в Турция. Когато наближих брега ме посрещнаха рибари с 

лодката си. Извадиха ме премалял и останал без глас. Един от тях знаеше български. Едва 

разказах какво ми се е случило. Нямах сили да стоя на краката си. Те ме приютиха в една 

рибарска хижа, нахраниха ме с най- вкусната рибена чорба и повикаха един капитан на кораб, 

който ме докара  обратно в България.  

    Аз оттогава, легна ли на дюшека, очи не затварям. За тебе не знам, но те предупреждавам! 

   И дядо ме хвана закачливо за носа, както обичаше да прави.  

       Замислих се над разказа му. Какво ли не е преживял този мой дядо! Дали всичките му 

истории са верни? Понякога си мисля, че фантазира, ама знам ли…. 

       Много се залежах на пясъка. Грабвам дюшека и се втурвам към моя приятел- морето. Лягам 

на въздушната си възглавница, яхвам вълните, пляскам силно с ръце и около мен се образува 

кристално кълбо от водните пръски. Потъвам, издигам се с всяка вълна , която ми праща  

морето. 

     И когато умората ме обзема и искам да се отпусна на дюшека и да затворя очи, се сещам за 

разказа на дядо….Я по- добре да си легна аз до него на хавлията, че знае ли човек с какво може 

да го изненада морето! 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 



                   Александър Никифоров Никифоров- 2в клас 

            Първо място за поезия на национален литературен конкурс  

                                      " Рождество на Спасителя"

 

                                           



                  

 

                                                                                                                                                                                                                              

Рождество 

Снежинки бавно падат в тиха нощ. 

Покриват улици , дървета, къщи. 

Блести градът във бяло и разкош 

от коледна украса ,лампи, свещи. 

Накипрена на градския площад 

блести елхата в коледна премяна.   

Край нея хора- пъстър хоровод, 

и всички са с лица засмяни. 

Огряна в радост и от светлини 

разтваря църква старите си двери. 

Днес празник е за всички добрини, 

Денят на Святото рождение! 

Полита звън на празнични камбани, 

Ликува в радост цялата  земя! 

Празнуват хора своята  надежда - 

Спасител Бог се ражда за света!  

 

                                                                                                                                                                                                                        

                             

 

 

 



                        Петър Събинов Хазърбасанов- 2а клас 

            Второ място за проза на национален литературен конкурс  

                                   " Рождество на Спасителя"  

 

 



                                        ЕЛХАТА НА МАРИЯ 

    Наближаваше Коледа. Всички хора  бяха радостни и щастливи. Възрастните пазаруваха като 

луди и всеки ден мъкнеха към къщи пълни торби с удоволствия и радост. Децата въодушевено 

си споделяха кой какъв подарък си е поръчал и как ще посрещне светлия празник на 

Рождеството.  

    Само Мария стоеше мълчаливо на чина си в класната стая и слушаше с тъга веселото 

бърборене на съучениците си. За нея нямаше да има празник. Майка и от година беше 

прикована на легло от тежката, нелечима болест, а баща и работеше далече , в една мина ,  

принуден да замине от безработицата в малкия им град. Той щеше да се прибере в деня на 

празника и двамата набързо и някак си щяха да спретнат една скромна трапеза, за да 

посрещнат  празника, който толкова много обичаха.   

    В часа на класа децата разказваха какво е Празникът за всеки от тях. Когато дойде редът на 

Мария, тя каза, че Рождеството  е празник за всички християни  по света, защото се ражда 

техния Спасител.  Трябваше да каже и една дума , с която го свързва. Мария каза думата 

„елха“. Красивото , накичено с разноцветни лампички и весели фигурки дърво, 

олицетворяваше и светлината  в тъмното, и топлината в студа, и  радостта от празника, и 

благодарността на хората, и радостта от подаръците. То беше символ на здраве, на безсмъртие 

и щастие.  

   На чина до нея стоеше Даниела. Когато Мария каза с какво свързва тази дума, Дани стисна 

силно ръката и. Само тя знаеше, че Мария тази Коледа няма да има елха, заради мъката и  

безпаричието. Мария благодарно я погледна за подкрепата  и очите и се напълниха със сълзи. 

  След няколко дни дойде Коледа. Бащата на Мария се върна и двамата набързо напазаруваха 

и приготвиха трапезата. Вдигнаха мама от леглото и наместиха отслабналото и тяло между 

възглавниците на дивана. Опитваха се да се шегуват,  да намерят друга тема освен нещастието 

и болките на майка и. Изведнъж ярка светлина блесна в прозореца  и весели гласове подеха  

коледна песен . 

   Мария и баща и скочиха изненадани  и дръпнаха завесите. Под прозореца им грееше в целия 

си блясък  огромна, коледна елха. По нея премигваха разноцветни светлини, а под клоните и  

имаше купчина с опаковани  подаръци. Около коледното дърво, подредени в кръг, 

потропвайки в снега, пееха с пълно гърло съучениците и учителката на Мария. Те се усмихваха 

доволни и радостно и махаха. Мария не дочака баща си, а буквално излетя по стълбите и отиде 

при тях. 

   Всички я прегръщаха, целуваха и потупваха  весело. Мария се почувства толкова обичана и 

подкрепена в тъжния празник, че се разплака. Децата я затрупаха с подаръците, които всеки от 

тях и беше приготвил. Тя плачеше и се усмихваше едновременно , а сърцето и преливаше от 

радост и любов. 

    Когато баща и намери сили и думи да благодари на децата, учителката им каза гордо: 

    -Те научиха най-важния урок от Рождеството! Коледа значи да бъдем добри един към друг!                                                              



                                                            

                            

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 



                   Теодора Петкова Славова- 5б клас 

Второ място за проза на национален литературен  конкурс  

                                  " Рождество на Спасителя“ 

 

 



                                                    Коледно чудо  

     В студения, зимен следобед вятърът блъскаше със всичка сила едно малко безпомощно 

момиче. Разпилените му черни коси закриваха светло- зелените очи, насълзени от вятъра и 

болката, свита в сърцето му . Аника вървеше натъжена, нищо не я радваше. Не чуваше 

фученето на вятъра в ушите си, не усещаше и студа. Сякаш някой беше взел душата й и  оставил 

само тялото. Пред очите й беше образът на баща  и самолетната катастрофа…  

    Мислеше за миговете прекарани с него, за щастието, което беше изгубила безвъзвратно. 

Семейството й също беше съсипано. Никой вече не се усмихваше в техния дом. Дали завинаги 

ще е така? Всеки ден се молеше Бог да върне щастието в дома им и веселия блясък  в очите на 

близките й. 

     Улиците на малкото градче бяха украсени, от прозорците на къщите се виждаше коледната 

украса. Семейството на Аника беше забравило за наближаващите празници, за Рождеството на 

Иисус, за Коледа… Мислеха само за злополуката, отнела любимия й баща.  

    Аника не усети кога пристигна до вкъщи. Вятърът спря да я блъска и сякаш нежно погали 

косата й. Тя погледна нагоре, точно над нея премина самолет и остави бяла следа в синьото 

небе. Светът около нея беше пълен със знаци, които и напомняха за катастрофата. 

    Тя влезе в тихия им дом и уморена и премръзнала  легна да си почине. Затопли се и се 

отпусна с тъжните мисли. В полусън сякаш видя  блестяща коледна елха, край нея цялото й 

семейство – всички заедно и щастливи празнуваха. А тя – качена върху леглото си, пееше 

коледни песни…Баща и беше най- големия почитател на нейния талант. Той от сърце се 

радваше на тези семейни концерти и лудо и ръкопляскаше. След това заедно гледаха небето и 

търсеха Витлеемската звезда. Разказваха си историята за раждането на Иисус Христос и се 

радваха на Коледата. 

    Майка и влезе в стаята и всичко свърши. Аника се събуди още по- тъжна и с онази буца в 

гърлото, която и пречеше да диша. Как искаше още веднъж, само веднъж поне да види баща 

си и да му каже , че много и липсва и го обича…  

     Докато лежеше, потънала в тези мисли, Аника реши да зарадва мъничко поне семейството 

си. Извади събраните пари от касичката си, облече се и излезе. От пазара купи мъничка, жива 

елхичка. Отнесе я у дома, скри я на тавана и я украси  с изработени от нея играчки и гирлянди. 

На върха й сложи коледната звезда и дръвчето засия! Трябваха й още няколко шишарки, за да 

довърши украсата за Коледа.  

     В деня на Рождеството  отиде до парка, за да ги събере. Денят беше студен, но слънчев.Тя 

събра малко шишарки и седна на една самотна пейка. Затвори очи и се отпусна, с лице към 

слънцето, което нежно я галеше с топлите си лъчи….Изведнъж силна светлина се появи зад 

клепачите и в нея  видя баща си. Беше облечен в бели дрехи, вървеше към нея. Когато 

приближи достатъчно близо , той и се усмихна, разтвори ръце като за прегръдка и устните му 

прошепнаха:“ Обичам те , принцесо!“  Само той я наричаше така…. Сърцето и заби лудо. Не 

искаше да отвори очи и видението да си отиде. Искаше и се още миг да задържи скъпия образ 

зад клепачите. 



   Шум на реактивен самолет я стресна. Ярката светлина и образът на баща и се разтопиха и тя 

отвори очи. Лицето и още беше обърнато към слънцето. Бялата следа на самолета беше 

опънала  една дълга пътека в небето. Самолетът се виждаше като малка точица. Изведнъж той 

смени посоката си, завъртя се няколко пъти в небето и бялата му следа нарисува сърце…..“ 

Татко, татенце…..“- повтаряше Аника и сълзи на радост обляха лицето и. Знаците, които се 

опитваше да разчита в последните дни , вече и говореха. По пътя към дома тя не спираше да 

благодари на Спасителя, че и позволи още веднъж да види баща си- красив, усмихнат и 

щастлив. 

   Вечерта семейството  й се зарадва на изненадата, която Аника им подготви с  празничната 

украса и коледното дръвче. Но никой от тях не знаеше защо на върха му , вместо звезда, Аника 

беше поставила едно голямо , бяло , хартиено сърце.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 



                 Наталия Чанева Христова- 4в клас 

         Първо място за проза на национален литературен конкурс  

                                "Любовта в нас"- Варна 

 

                                 



                                                         ТОПЧО И ПРЪЧИЦА 

      Странна е моята баба. На осми март аз и подарявам подарък и картичка , а тя вади и ми 

дава една малко найлоново пликче с три семенца в него. Каза ми, че ако мога да отгледам 

цвете от тях, значи вече съм жена.  

     Нямах търпение да посадя семенцата.  Всяка сутрин тичах до прозореца да им гледам 

саксийката. Поливах я на три дни. Говорех им, завъртах чинийката към слънцето и чаках с 

нетърпение да видя какво ще стане. Минаха много дни и миг преди да се отчая и откажа от 

грижите за празната саксия, поникнаха две тънки ,  зелени стръкчета.  Направо крещях от 

радост , щом ги открих сутринта. Най- после от моите грижи и любов за първи път се беше 

родило нещо истинско и живо. Чувствах се безкрайно щастлива и веднага се обадих на баба по 

телефона. Питах я какво е растението , но тя ми каза, че е изненада. Каза ми още, че ако добре 

се грижа за него , то ще ми се отблагодари с много радост и красота.  

   От този ден нататък всичките ми дни бяха такива. Нямах търпение да се прибера от училище 

и да видя колко са пораснали моите зелени надежди. Дадох им и имена- Топчо и Пръчица. 

Едното беше по- късичко и дебеличко, със зелено топченце на върха, а другото беше почти два 

пъти по- тънко и дълго от него. 

     Те растяха с часове. Извисиха се нагоре прави и стройни, цветът им се промени, станаха 

тъмно- зелени и пукнаха нежни листенца. Радостта ми беше голяма, на всички разказвах за тях, 

приятелките ми и баба знаеха колко листенца имат и колко са големи, как се изправят сутрин 

към светлината и как вечер уморено навеждат главички за сън. Бяха толкова прекрасни, нежни 

, изпълваха ме с нежност, гордост и обич. 

   Докато един ден гадната Мария от моя клас не каза, че си измислям. Каза, че е детинско  да 

отглеждам  и да говоря на трева. Реших да и докажа , че имам такова растение и то е 

необикновено и невероятно красиво. 

    На другия ден гордо понесох саксията в училище. Топчо и Пръчица поклащаха крехките си 

листенца в такт на моите забързани и категорични стъпки  към класната стая, където щях да 

натрия носа на Мария. Влязох, поставих внимателно саксията на чина си, погалих Топчо и 

Пръчица и им прошепнах да не се страхуват. Зачакахме Мария. Останалите деца в стаята 

седнаха и зачакаха и те. Настана необичайна тишина в класната ни стая и напрежението се 

понесе във въздуха. След минути вратата се отвори  и аз се изправих. Мария ме погледна с 

пренебрежителен поглед и подигравателно отбеляза , че днес съм си донесла и тревата на 

училище.  

- Нищо не разбираш! – развиках се аз- Това трева ли е , погледни, погледни, виж 

листенцата, виж съцветията , които се образуват, това е някакво прекрасно цвете, което скоро 

ще разцъфне!- грабнах аз саксията и я затиках пред  очите и. 

-  Ще разцъфнат по- скоро на баба ти налъмите!- изсмя се Мария и махна с ръка към 

саксията. 

     Не усетих, не разбрах как тя я докосна, дори не много силно и саксията падна на земята и се 

разби на парчета. Звукът от чупенето на глината отекна право в сърцето ми, взриви мозъка ми, 



замъгли очите ми и аз направо обезумях от внезапната и силна болка за това, че някой 

наранява скъпите ми растения. Започнах да крещя, да блъскам, да дера , да щипя Мария , но и 

тя отговори със същото. Виках, плачех и скубех косата и, докато не дойде запъхтяна класната и 

не ни разтърва. Не можех да престана да плача. Разрових парчетата от саксията и купчинката 

пръст и измъкнах от там двете стръкчета. Пръчица беше цяла и невредима, но Топчо беше 

пречупен наполовина. Беше мъртъв завинаги. Мария беше убила без да и трепне окото едно 

безкрайно скъпо за мен същество. Сърцето ми се сви от болка и ревнах почти с глас. Никой не 

беше в състояние да ме успокои. Класната се опита да говори с нас, но така и не разбра защо 

съм донесла саксията в училище.   

    Много по- късно осъзнах, че причината за това беше наранената ми гордост.  Никой не 

трябваше да се съмнява в думите ми, както и това , че обичаните от мен неща са специални, 

необикновени и единствени. 

   Какво стана с Пръчица ли? Тя наистина ми се отблагодари с радост и красота. Превърна се в 

красив синчец, който дълго време  красеше стаята ми на прозореца. И както каза баба, щом 

можах да отгледам цвете, значи съм жена  и дори съм готова да се влюбя. А вече  и научих   

това – онова за любовта…. 

                                                                                 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 



                          Стефани Банчева Стефанова- 3б клас 

Първо място за поезия на национален литературен конкурс  

                                   "Любовта в нас"- Варна    

                    

 



                          Моята рибка 

 

Татко подари ми рибка 

в кръгъл, бял буркан.  

Вместо коте, да не къса 

новия диван. 

Тя ме може да говори. 

Перки пляска и мълчи. 

Как със нея да играя 

в скучни дни? 

Рибката ме гледа тъжно. 

 Чак ми става жал. 

Как не искам да живееш 

с толкова печал! 

Ти си пъстра и красива. 

И самотна много, знам. 

Затова ще те даря със обич 

огромна като океан. 

 Ще те храня, ще ти пея. 

Само ми се усмихни! 

Вместо тебе ще говоря, 

ти щастливо ще мълчиш!  

                                                           

 

 

 

 



             Теодора Петкова Славова- 5б клас 

 Второ място за проза на национален литературен конкурс  

                                          „ Любовта в нас“ 

          



                                         Писмо до моята любов 

    Здравей, моя първа любов! Добре дошла в живота и в съня ми! Не те 

очаквах толкова рано. Не мислех, че точно сега е моментът. Аз още плача 

за баща си… Не мислех, че ще е  точно онова момче, което не познавам. Не 

мислех, че ще се чувствам толкова объркана, развълнувана, изплашена и 

щастлива едновременно.  

    Огромна е твоята сила и власт над мен. Ти караш сърцето ми лудо да 

бие, когато се разминаваме с него в училищния коридор .Ти пълниш очите 

ми със сълзи, когато той дори не ме поглежда. Ти си голямата топка в 

гърлото ми , когато мисля, че е влюбен в друга. Ти си блясъка на слънцето 

в синия му поглед, който стопля самотната ми душа. 

    Ти си тази, която ме побутна и прошушна в ухото ми да падна на 

стълбите пред него. Ти си тази, която го накара да ми подаде ръка и в 

неговата загрижена реплика да чуя възторжения концерт на радостта в 

ушите си. В това негово докосване беше събрано цялото щастие на света, 

аз не виждах и не чувах нищо около мен, освен очите му, освен гласа 

му….Дори не разбрах какво ми каза, не помня и какво му отговорих, чак 

след часове видях , че коляното ми кървеше…  

    От тогава му пиша писма. Събирам си ги в чекмеджето на бюрото. Може 

би един ден той ще ги прочете и ще ми се смее. Но виновната си ти. Затова 

сега пиша и до теб. С никой друг не бих могла да споделя това. Караш ме 

да върша откачени неща, чувствам се глупаво, изпълнена съм с тревога и 

очакване. И още хиляди чувства- срам, свян, радост, щастие, обич , 

полет…Дори и такива непознати чувства, толкова силни, че още няма 

измислени думи за тях.  

   Аз не познавам достатъчно това момче. Ако един ден го опозная, може 

би ще видя истинското ти лице. А може и да се разочаровам и ти да си 

отидеш от живота ми преди още да си дошла. Ако пък  той не ме 

забележи, така и ще останеш в сърцето ми- несподелена, наранена и 

много тъжна. Никой не знае това.  

    Самата аз не знам да ти се радвам ли или да се страхувам от теб. Ти 

стана неизменна моя спътница- когато уча, пиша, говоря, спя, ти си 



неизменно в мислите ми. Вечер свиваш крака и присядаш до мен на 

леглото. Гледаш ме как рисувам очите му. Те изгряват с графитена сила и 

пронизват мозъка ми. Ти ме прегръщаш и двете потъваме в този черно – 

бял поглед. Там, в моя сън, той ще ме забележи, ще ме погледне влюбено, 

ще хване ръката ми и ще сподели моите чувства. 

    Но сутринта влизам премаляла в училище, двете с теб минаваме край 

него, той се обръща и вдига очи към часовника на стената. Дали е 

забелязал чувствата ми или просто гледа часовника? Срамува ли се от теб 

или е безразличен? Кажи ми, моя любов, поне само това ми кажи? Вижда 

ли ме той, чува ли тътенът на сърцето ми, когато се разминаваме, 

подозира ли за моите чувства и може ли да ме обикне един ден? Как ще се 

преборя с всичките въпроси, с всичките чувства , с всичката болка… 

    Уж си любов , а от теб ме боли. Уж ме раняваш, а те желая повече от 

всичко. Ти си новото , непознатото чувство, което ме разтърсва и променя. 

Но аз те искам, чакам те, дори да ми причиняваш болка. 

    Добре дошла, моя първа любов! Добре дошла в живота и в съня ми! 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



                    Петър Събинов Хазърбасанов- 2а клас 

              Трето място за проза на национален литературен конкурс  

                                         "Любовта в нас"- Варна 

                                          

 



                                                   Любовта в нас 

     Беше на следващия ден след моя празник. Празнувах рождения си ден преди обяд с 

приятелите, а вечерта с  моето семейство. Смях, забава, игри, подаръци… Чувствах се 

специалeн и много обичан. Бях щастлив и все още под влиянието на радостта си и на 

следващия ден, когато отидох на училище. Но той се превърна в най- черния  ден , който съм 

преживявал.  

    Започна като всички други в родното училище.  В края на последния учебен час се включи 

сигналът за бедствие. Отначало помислихме, че е  поредното учение. Нямаше нищо 

необичайно, нямаше  паника, за нас беше като игра, в която да покажем нужната бързина за 

напускане на сградата. Всъщност,  докато не излязохме на двора , всички мислехме така. Там 

някой каза, че покривът се е запалил. Ученици и учители се  отдалечихме  от училищната 

сграда все още не вярващи в това, което виждахме. Тежък, черен дим излизаше от няколко 

места между керемидите.  Беше  зловещо. Мартенското небе беше слязло ниско над покрива и 

сякаш искаше да притисне и предотврати пожара. Димът се стелеше по покрива, вятърът го 

завърташе и чертаеше с него злокобни кръгове. Ние треперехме изплашени и даже не 

говорехме. Само от време на време някой смел , треперещ глас се опитваше да ни обнадежди 

казвайки, че   ще дойде пожарна кола  всеки миг.  

     И тя дойде. Точно когато първите огнени езици започнаха да се изплезват на събралото се 

множество от хора  и да танцуват дивия си танц. Пожарникарите вдигнаха стълба и заливаха с 

вода горящия участък. Но надеждите ни за спасяване на училището дори нямаше време да се 

родят. Изведнъж огънят проби и в другия край на покрива. И там затанцуваха пламъци и 

огнени пръски подпалиха небето.  Дойде втора пожарна, после трета, четвърта, накрая и пета 

кола. По улиците и двора вече течаха реки от черна вода, а пламъците се извисяваха високо в 

небето. Огромни, диви чудовища, пред които хората изглеждаха безсилни и нищожни.  

Тълпата от хора се олюляваше и преливаше ту отпред, ту отстрани, ту отзад на сградата. Чуваха 

се само  стонове и треперещи гласове,  подвиквания  на полицаи, пожарникари , учители, 

граждани и родители, дошли да приберат децата си.  

         Аз , едно от тези деца, като всички тях, бях онемял от ужас. Случващото се пред очите ми 

беше огромно бедствие. Грандиозният спектакъл на пожара  разтърсваше цялото ми същество. 

Не можех да повярвам, не исках да повярвам, че всичко това се случва. Една огромна буца 

нарастваше всяка минута в гърлото ми и аз не можех да преглътна. Сърцето ми биеше лудо, 

заедно с него пулсираше цялото ми тяло. В мигът, когато изгорелият отвътре покрив не 

издържа и рухна, рукнаха сълзите ми. Просто извираха  от очите ми,  от сърцето ми, 

задушаваха ме….. През прозорците се виждаше как рухват таваните на всички стаи една по 

една, всеки тътен взривяваше мозъка ми и ме караше да стена от мъка. 

     Гореше не само сградата, гореше моят живот, моите спомени, моите чувства, моите усилия, 

успехи и радостни мигове.  Горяха емоциите, любовта , труда , грижата на приятелите ми , на 

учителите, на леличките.  Гореше първият ми учебен ден, най- красивият, най- вълнуващият 

миг,  горяха първите ми часове в които се учех да чета и пиша, горяха междучасията, горяха 

делниците и празниците, неповторимите и щастливи мигове. Горяха рисунките ни, пролетната 

украса от цветна  хартия  , направена с толкова радост и любов,  гореше нашата стая, гореше 



моят чин…..нещо в мен се гърчеше и умираше заедно с тях. Осиротявах, оставах без дом, без 

чин, без приятели, без спомени! Всичко това изгаряше с писъци и пукот,  с трясък и тътен, който 

отекваше направо в сърцето ми.  

   Никой не си тръгна до полунощ. Дотогава продължи борбата със стихията. Тълпата се 

пораздвижи, когато пламъците утихнаха и само отделни светлини останаха да проблясват в 

ослепелите, обгорели прозорци.   Мама и татко се отказаха да настояват да си тръгна. Стоях 

като забит в земята. Изгорял, опустошен  и празен, като моето училище......Сълзите бяха 

свършили, думите бяха безсмислени….. 

    Болката за него ни обедини. Любовта към него ни даде сили. Нужни бяха само няколко дни 

да се окопитим. Огромната подкрепа на  хората  роди в нас надежда , че то може да възкръсне. 

Тя ни даде сили и крила. Тя ни върна усмивките и изтри чернилката от пожара в душите ни. 

Всички правехме каквото можем  и каквото беше нужно за почистването,  за преместването 

във временна сграда.  Възстановиха учебните часове и  почти всичко тръгна постарому. Но ние 

не бяхме същите. Бяхме загубили нещо скъпо и свидно, оценихме още повече мястото и 

значението на  родното училище в сърцата си. Искахме всички да разберат, че духът му е жив в 

нас , че пазим традициите и успехите му. Че ние, неговото бъдеще ,сме тук и ще го върнем към 

живот отново. Доре започнахме да учим повече и успехът ни стана по- висок отпреди. 

    С помощта на много хора моето училище възкръсна. Точно като птицата феникс. По- красиво, 

по- свидно,  по- модерно и по- гордо. Всеки ден прекрачвам прага му с вълнение и любов. 

Благодаря , че точно то е моето училище! Старая се да съм достоен  за него. И за хората, които 

се обединиха и го построиха отново. За хората, които доказаха , че Любовта е най- голямата от 

всички стихии! 

                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



             Александра Живкова Жекова- 4а клас 

  Поощрителна награда за поезия на национален литературен конкурс                                 

                                    "Любовта в нас"- Варна  

                                                           

                                                                                      



                                                            Томас 

    Беше един от онези  пролетни дни, в които слънцето гали света, полудял след дългата зима. 

Във въздуха жужаха всевъзможни насекоми, в младите корони на дърветата цвърчаха птици, 

по улиците звъняха весели велосипеди и детска глъч се носеше отвсякъде. С мама и кака 

вървяхме към нашата градина, за да се погрижим за новите си растения.  Бяхме въодушевени, 

весели , като пролетта около нас. 

   Изведнъж възторжената пролетна  глъч беше прорязана сякаш от писък на болка и ужас. Това 

беше мяукане на малко котенце. След миг  то се повтори и сякаш всичко наоколо притихна, 

изплашено от този плач. С кака се втурнахме към близките храсти и веднага го открихме. То 

беше се свряло в ъгъла на мокър, стар кашон. Някой го беше оставил там, с надежда да бъде 

спасено. Това беше най- сладката котешка  муцунка, която  сме виждали. Сиви и кафяви линии 

очертаваха тигърски краски по лицето и тялото му.  Очичките му бяха сини и разширени от 

ужаса и липсата на майчината защита. Беше съвсем мъничко, почти бебе.  

     Когато посегнахме да го вземем, то милото, се опита да се защити с нокти и зъби. Одраска 

ме, но аз не се изплаших. Знаех, че ако го оставя , може да не го вземе друг и да умре тук от 

глад. Продължих  да упорствам да го погаля и не след дълго  то ми позволи. Извадих го от 

кашона и го показах на мама. Тя никога не разреши  на кака и мен да си вземем коте у дома. 

Казваше , че  три деца са и  достатъчни.  Знаех, че пак ще откаже, но започнах така да и се моля, 

че почти се разплаках.  Двете с кака не спирахме да и говорим, докато тя накрая , отегчена от 

нас или умилена от сладката муцунка , която я гледаше от моите шепи,  не махна с ръка и не се 

съгласи да го вземем за малко у дома, само  докато му намерим стопанин. 

     Това беше един от най- щастливите дни в живота ми. Котето се гушна в мен още по пътя и 

заспа. В къщи му направихме легло в стария панер на баба. Нахранихме го с топло млечице с 

един капкомер. И то се разигра. Направо полудя от радост. Скачаше по ръцете ни, ако искахме 

да го погалим, нежно хапеше пръстите ни и ги биеше с лапичка,  дебнеше краката ни зад всеки 

ъгъл, криеше се под масата и от изненадващите му  атаки , къщата се тресеше от смях. Беше 

весело, весело, весело  и забавно.  

     Всеки бързаше да се прибере у дома и да си поиграе с него. Вече не се карахме постоянно с 

брат ми и сестра ми, бяхме щастливи да си измисляме  игри, в които малкият ни противник 

винаги беше победител. Котето ни обединяваше, правеше ни по- добри един към друг. Нищо 

вече не отказвахме на мама, когато ни помолеше, защото тя позволи да имаме мечтания 

домашен любимец. Тя самата също стана неузнаваема. Уж не обичаше котки, а толкова 

грижливо го хранеше с капкомера, бъркаше му каша и го къпеше. Може би затова котето най- 

много обичаше нея.  Каквото и да правеше, хукваше винаги след стъпките и към кухнята.  Щом 

тя спреше за миг, котето  с нокти се изкатерваше със светкавична бързина до рамото и и 

търкаше главичка в лицето и. Мама не го гонеше, а се заливаше от смях и очите и грееха от 

обич. За търсене на друг стопанин въобще не се споменаваше. Котето категорично и 

безвъзвратно  беше спечелило и нейното  сърце. Най- строг към него беше татко. Той 

неуспешно се опитваше да го дресира като куче . Обаче всичките им тренировки завършваха с 

весела битка, в която накрая се включвахме и ние. Малкият ни тигър отстояваше 



твърдоглавието си като истински войн и даваше да се разбере , че той определя правилата и 

края на играта. 

        След месец го нарекохме Томас. Като героят от анимационното филмче „ Том и Джери“ 

Той приличаше на Том, държеше се като Том , лудуваше и ни веселеше като него. 

       Най- обичах вечерите, когато котето уморено от лудешките си игри , се сгушваше в леглото 

до мен и чакаше да го галя по главичката. Ако престанех само за миг, то  ме побутваше с 

лапичка да ми подскаже да продължа. Дълго го галех, говорех му нежно, разказвах му моите 

момичешки работи, а Том мъркаше разбиращо и ме подкрепяше във всичко. 

   Дните с него минаваха весели и щастливи.  Вече нямах много време за таблета и компютъра. 

Обичах това малко същество с цялото си сърце. То изпълваше живота ми с нов смисъл. За 

първи път имахме домашен любимец . За първи път откривах любовта,  цялото щастие от нея , 

но и отговорността  да се грижа за живо същество, чиито живот зависеше от мен.  Заради 

неговата  котешка обич, всеотдайност и вярност, аз бях готова да направя всичко необходимо . 

Заведох го при съседа – ветеринар, който ми обясни какви грижи са му нужни, направи му 

имунизация и му даде някакви хапчета. Научи ме каква храна да му давам и каква не трябва да 

яде.  Даде ми много ценни съвети как да се грижа за него. Тук научих , че любовта е 

отговорност. Че за да обичаш и да бъдеш обичан, трябва да се грижиш за другия. 

       Томас вече е на три години. Стана дебел и умен котарак,  истински господар на къщата. 

Всички продължаваме да се въртим около него , да го обичаме,  да му угаждаме, да му 

прощаваме пакостите. В замяна на това, той вярно ни чака и ни посреща един по един на 

вратата на дома, гали се в краката ни, ближе ръцете ни  и никога не ни отказва да го погалим 

или да поиграем с него. Всеки го гушка и му говори нежно, а той мърка съпричастно. 

Подозирам , че знае тайните на всеки от нас, които му споделяме насаме, но нищо не издава. 

Томас е любимецът на дома. Четвъртото  дете на мама.  Моят брат, приятел и  пазител на 

тайни. Моята нова обич, нежност, грижа и отговорност! Томас е любов! 

                                                                                                                    

               

 

 

 

 

 

 

 

           



         Александър Никифоров Никифоров-2в клас 

          Второ място за поезия на Национален литературен конкурс 

                                       „ Моите детски мечти“

 

 



                                            ОБИЧ 

Моята мечта голяма 

 ме приспива вечерта. 

Виждам се с престилка бяла 

лекар най- добър в света. 

Да лекувам със усмивка 

с блага дума , с чуден лек. 

И веднъж дошъл при мен 

да оздравява болния човек. 

Хапче на деца да давам 

също, ягодов сироп. 

Витамини да раздавам 

с надпис розов“ Болкостоп“. 

Да ме чакат на опашка. 

Всеки тръгвайки да е щастлив 

и с усмивка да ми казват: 

„ Докторе, да си ни жив!“ 

Че на татко тъй му казват. 

Моят татко е хирург. 

Все го гледам как се радва, 

щом спасява някой друг! 

Като него ще помагам 

аз на хората в беда. 

Здраве ще им подарявам, 

те на мене- обичта! 

                                      

 



                      Теодора Петкова Славова- 5б клас 

           Първо място за проза на Национален литературен конкурс 

                                       „ Водата- извор на живот“  

  



 

                                                                 АЙДА 

   Жаркото слънце се спря в небето точно над малките  къщички на селото на бедуините и 

огнените му лъчи сякаш отново запалиха сламените им покриви. Айда посегна към кожения 

мях с водата, за да отпие няколко глътки прохлада, но като видя колко е олекнал, дръпна 

ръчичка обратно и реши да поизчака. Това беше последната вода за пиене на семейството. 

Баща и и братята и със сигурност бяха по- жадни от нея. Изворът на оазиса, в които живееха 

пресъхваше. Водата му стана кална и оскъдната и вадичката му ставаше все по- тънка преди да 

потъне в пясъка. 

    Днес се събираше съвета на старейшините. След много опити да спасят водата, вече 

назряваше решението семействата да напуснат родното място, обречени на гибел. Айда беше 

само на 8 години, но баща и беше и разказал, че далече от тук има много Голяма вода. Имало и 

други по- малки води, които хората наричали реки и те също били пълни с вода. Малкото 

момиченце не можеше да си представи толкова много вода, защото за нея  водата 

представляваше само кладенецът на селцето. И един малък извор, от който камилите пиеха 

вода. Понякога камилите и децата влизаха в калната му локва, къпеха се и играеха до насита. 

Но това се случваше рядко, защото възрастните ги учеха, че водата е много ценна и от нея 

зависи животът им. 

   Решението беше взето. Семействата трябваше да потърсят спасение в чужди и непознати 

земи. Айда заплака. Не искаше да изоставя скъпия , роден дом. Той беше нейния свят, тук бяха 

всичките и спомени, щастливите и дни, камилите, големия , зелен гущер , който живееше в 

корените на високата палма. Какво щеше да стане с това място, щом изворът пресъхне и хората 

си отидат? Сърцето и се свиваше от мъка и сълзите се стичаха по черното личице. 

   На другия ден всички натовариха оскъдната си посуда на камилите и рано сутринта, преди 

още да изгрее слънцето, поеха на запад. Вървяха дълго. В часовете на непоносима жега 

спираха за няколко часа, правеха заслони , в сянката на които да си почиват. Водата в кожените 

мяхове беше недостатъчно и всички се измъчваха. Нощите бяха студени и те ги прекарваха 

край огньовете в разговори и песни. Така мина цяла седмица. 

  Един късен следобед излезе вятър, който донесе странен и непознат аромат във въздуха. 

Айда не можеше да разбере дали и харесва или  не. Но прохладата му със сигурност даде сили 

на всички. Възрастните казаха, че Голямата вода е близо и не трябва да спират. Още преди 

слънцето да потъне в пясъците, пред очите на всички се простря безкрайна, синя шир. Тя се 

полюшваше така, че на Айда и се зави свят. 

      Океанът беше пред тях. Момичето онемя от тази гледка. Дъхът и спря и сърцето и лудо 

заби. Трудно и беше да повярва на очите си. Отначало бавно и несигурно потопи краче във 

вълните, които сякаш я дърпаха да поиграе с тях, после нагази в синята му хладина и след 

минути вече тя и морската вода бяха едно цяло. Тялото и тръпнеше от студената му прегръдка , 

но тя се чувстваше невероятно щастлива от това ново изживяване. Дълго игра с вълните заедно 

с другите деца, докато стана съвсем тъмно. 



   Пътят им продължи още няколко дни все по брега на океана. Айда непрекъснато откриваше 

непознати растения, дребни животни и причудливи насекоми и птици  във въздуха. Мъжете 

уловиха риби, които се оказаха невероятно вкусна храна. Накрая стигнаха до един голям град, с 

големи бели къщи и много хора по улиците. Те бяха облечени странно , говореха странно и ги 

гледаха странно.  Няколко дни бедуините живяха в покрайнините на този чуден град и след 

това продължиха пътя си още на запад.  

   Светът около тях се промени. Нямаше ги безкрайните пясъчни дюни, всичко наоколо ставаше 

все по- зелено и красиво. Айда за пръв път видя толкова много и толкова красиви цветя. 

Красиви , стройни дървета със зелени корони и много непознати животни. По пътя си на 

няколко пъти пресичаха малки рекички с чиста и сладка вода. Най – накрая спряха дългия си 

път в една рядка горичка. Пъстрата и сянка приюти гостоприемно умореното племе. Наблизо , 

в основата на бели , ниски скали, обрасли целите в зеленина , бликаше изворна вода.  

   Избраха това място да останат да живеят тук. На Айда много и харесваше. Беше красиво, 

зелено и пълно с живот. Вдъхновяваха я пеперуди и птици, пъстрите полски цветя и ромона на 

сребърната  рекичката край новото им селище, пълна с дребни рибки.  

   Вечер Айда лежеше в зелените треви и гледаше звездите. Само те бяха същите. Айда ги 

питаше какво става с нейния оазис, с палмите и гущерът в корените им. Стоят ли още 

сламените къщи  или са потънали в безводието на пясъчната пустиня? Защо изворът им потъна 

в пясъците, защо обрече на гибел малкия им , тих и спокоен свят.Беше и мъчно, но беше 

щастлива тук. 

    Тук имаше вода. Много вода. Толкова много, че стигаше да дарява живот всеки ден на 

тревите, пълни с бубулечета, на цветята, храстите, дърветата, птиците , животните и хората. И 

дори имаше толкова много, че децата от селището всеки ден можеха да се къпят до насита в 

бистрата рекичка. Айда не можеше да се насити и нарадва на това безценно богатство, което 

тук имаше в изобилие.  

   Тя щеше да живее и да отгледа децата си тук, да им разказва за пустинята и оскъдната вода, 

за тежкия живот и малкото радост в онези земи, в които щастлива порасна, незнаейки за този 

щедър дар на природата. Щеше да ги научи да обичат и ценят водата , която е най- важното и 

ценното за живота на всички живи същества 

                                                

 

 

           

 

 



                Валентин Валентинов Железов- 2в клас 

         Трето място за проза на Национален литературен конкурс  

                                    „Водата- извор на живот“    

 

                                                

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 



                                                       ИЗВОРЪТ 

     Вървяхме с часове покрай малката река, докато стигнем до извора. Не усетих умората от 

дългия път, защото нямах търпение да видя откъде започва пътя си реката. За пръв път щях да 

видя истински извор.  

     Зад един завой на реката, тя просто свърши изведнъж. Озовахме се пред високи скали, в 

основата на които имаше малък вир. Оттам извираше водата, идваща от недрата на 

планината.Тя беше бистра и много чиста. Толкова чиста, че изглеждаше синя. В нея, като 

сребърни стрелички, проблясваха телцата на дребни рибки. По пясъчното дъно на извора се 

бяха образували малки кратерчета, от които ясно се виждаше как извира водата. Беше красиво, 

впечатляващо и вълнуващо за мен. На левия бряг имаше голямо дърво, в сянката на което си 

устроихме пикник. Денят беше слънчев и топъл. Починахме си, похапнахме от мамините 

вкусотии и пак отидох до водата. Не можех да се нарадвам на това вълшебно място. Седнах до 

извора и вперих очи в него. Представих си пътя на водата, която дълго се е лутала в 

подземните реки, докато намери тук мястото , от където да започне дългия си кръговрат. Вече 

съм ученик и знам , че водата е на милиони години, на толкова, колкото е земята. Тя обикаля с 

хилядолетия небето, водните басейни , подземните реки и моретата  и дава живот на живите 

организми. 

       Край мен летяха дребни пеперуди, пчелички и всякакви пролетни насекоми. В клоните на 

дърветата цвърчеше пъстър, птичи концерт. В тревите под краката ми пълзяха мравки, 

гущерчета и малки , бели охлювчета. Навсякъде около мен кипеше живот. Всички тези живи 

същества, както и големите дървета в гората край реката, черпеха живот от нея. Сигурно нощем 

тук идват и горските животни- зайчета, лисици, чакали, дивите свине и дори елените. Нито 

един от тях не би оцелял без водата на тази река. Татко ми разказа, че тя всъщност е малък 

приток на по- голяма река и нейният дълъг път през гората и полето свършва в язовир Камчия. 

А той водоснабдява почти цялата област с питейна вода. Значи водата, която извира сега пред 

очите ми , може би довечера ще потече от чешмата у дома и ще утоли и моята жажда…. 

     Само за миг си представям, че този извор можеше да не блика тук. Или един ден просто да 

изчезне. Какво би станало с животните, растенията и всички нас, ако всички извори един ден 

пресъхнат? Гледайки тази чиста вода, осъзнавах ясно всичко, което учех в училище и бях гледал 

в някакви предавания. Хората трябва да са много отговорни за нейното опазване, за да 

продължи животът на земята. И колкото повече гледах водата, толкова повече в мен се 

пораждаше едно ново, непознато чувство, едно желание, което може би щеше да се превърне 

в най- голямата ми мечта. 

       - Татко, как се казват хората, които се грижат за водата на планетата?- провикнах се аз към 

родителите си, седнали в сянката на дървото. 

        - Хидроинженери, синко.- отвърна татко с усмивка. 

       - Тогава,…искам да стана хидроинженер!- изправих се аз. 

       Мама и татко се разсмяха и лицата им грейнаха щастливи. Дългият път до извора беше  

изпълнил целта си. 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 



                   Петър Събинов Хазърбасанов-2а клас 

Трето място за проза  на Националния Синодален конкурс на Българската 

патриаршия "Воскресение Христово"   

 

                                                                                        

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БОБИ 

        Пролетната ваканция е най- прекрасна на село. Там слънцето грее по- топло, небето е по- 

синьо, градините са пълни с цветя, а хората – винаги усмихнати. Обичам селото на баба и дядо. 

Тук съм прекарал много щастливи дни с тях и с приятелите си. Както и най- хубавите празници- 

рождени дни, юбилеи, коледни и пролетни празници.  Тук видях истински коледари, истински 

кукери и истински лазарки. Тук научих много за християнските обичаи и нашата вяра. 

       След няколко дни е Великден. Всяка вечер с дядо и баба сядаме на масата и правим 

планове как ще се  подготвим за празника, как ще посрещнем гостите- моите родители и 

семейството на вуйчо. Имаме много приготовления- сладки, курабии, козунаци, червени яйца и 

обредна пита. За всяко от тях си има традиция и значение. Дядо ми разказва предания и 

притчи за Иисус, жертвал живота си  за спасението на хората.  Заспивайки всяка вечер гледам 

лика му от иконата на стената. И Той ме гледа, някак благо, насърчително и сякаш всеки 

момент ще ми се усмихне. Обичам образа Му. С него съм пораснал в този дом. Той е част от 

топлината, любовта и подкрепата му към мен. 

       Днес е Велики четвъртък. Най- вълнуващият ден. Ще боядисваме яйцата. Знам как се прави 

това много добре. Обичам да го правя заедно с баба и да ви кажа, съм майстор в тази работа. 

Има си тънкост ,като всяко нещо, направено с желание и любов. Трябва да знаеш как и колко 

да ги вариш, колко да ги държиш в боята, как да смесваш цветовете за пъстроците, как да ги 

излъскаш после с вълнената кърпа, че да грейнат- златни като слънцето, зелени като тревата, 

сини като небето, жълти , като нарцисите в бабината градинка, или пъстри като дъгата. Но най 

красиво и важно е първото яйце- червеното. Кърваво-червено, като кръвта на Иисус, която 

капела от челото му под трънения венец. Ярко и огнено като любовта и саможертвата му в 

името на нашето спасение. Баба рисува кръст на челото ми и с него и сякаш самият Бог ме 

благославя. Белязва ме с кръв, с любов и вяра. С червените капки на челото заприличвам на 

Него по пътя към Голготата. Иска ми се и аз  да помагам на всички, да им дарявам надежда и 

обич. Колко ли силен трябва да бъдеш, за да обичаш хората повече от себе си?  Колко голямо 

трябва да е сърцето ти, за да имаш добрина и милост за всички?   

       Докато лежа в леглото в слънчевото утро  и размишлявам, загледан в иконата, чувам гласа 

на Боби. Той е моят приятел от селото. Живее с баба си в една малка къщичка на края на 

улицата. Боби няма майка. Загубил я е още като бебе. Баща му работи някъде в чужбина и се 

връща много рядко . Боби е много добро дете. Скромен, тих, много умен, но винаги тъжен. 

Днес следобед имаме уговорка да караме колелата на стария стадион. Защо ли е дошъл 

толкова рано? Скачам с радост и го посрещам на вратата. 

       Баба му счупила кошницата с яйцата. Събирали ги от няколко седмици от четирите кокошки 

в двора им. Днес станали рано, за да ги боядисат. Баба му не му позволила той да донесе 

кошницата от избата. Но нали е вече стара и не вижда добре, спънала се на прага, изпуснала 

кошницата и яйцата станали на омлет. Оставил я да плаче. Излязъл, за да не я гледа, а и защото 

на него му домъчняло. Великден и без друго не бил голям празник за тях. Никой не идвал и те 

никъде не ходели….защо им били тези яйца….Но гласът на Боби трепереше. Неговата болка 

сякаш преля през очите и гласът му, стисна ме за гърлото и ме прободе в сърцето. 



        Предложих му да помогне на мен и баба в боядисването на яйцата. Той се съгласи и очите 

му грейнаха. И се започна ритуалът. Цапахме, мазахме, писахме и пъстрихме. Станаха яйца за 

чудо и приказ. Напълнихме панерите с шарените  яйца- златни като слънцето, зелени като 

тревата, сини като небето, жълти , като нарцисите в бабината градинка и пъстри като дъгата. 

Тъгата изчезна от лицето на Боби, смехът му звънна и радостта в очите му се върна. Празникът 

в душата му беше се върнал. Възкресението в неделя щеше да е възможно. 

         Когато и последната яйце блесна излъскано като стъклено, Боби си тръгна с малка 

кошничка с пъстри яйца, къдрав козунак и ароматни курабийки- дар от моята баба. С грейнали 

очи той ни благодари и полетя към къщи да зарадва старата си баба. 

          Върнах се уморен в стаята си. Още едно вълнение от подготовката за празника беше 

изпълнено. Изпълних и приятелския си дълг. Легнах в леглото доволен от себе си и погледнах 

иконата с Неговия лик. Следобедното слънце весело и любопитно надничаше през прозореца и 

огряваше  иконата над кандилото.  Сигурно за това тя цялата сияеше като позлатена. И зад 

благия и насърчителен поглед, който ме гледаше от нея,  мога да се закълна, че Бог  

одобрително ми се усмихваше….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 Мария- Магдалена Стоянова Иванова- 3б клас 

Поощрителна награда за поезия  на Националния Синодален конкурс  

 на Българската патриаршия "Воскресение Христово"   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 ВЪЗКРЕСЕНИЕ 

Бият празнични камбани! 

Празник днес голям събра ни. 

Ден Велик за християни! 

Бог воскресе! 

 Слава  донесе! 

Славим святото Му дело! 

И сърцето – силно, смело, 

саможертвата приело. 

Бог воскресе!  

Любов донесе! 

Смърт с любов се побеждава. 

Греховете ни прощава. 

Милост всекиму дарява. 

Бог воскресе!  

Надежда донесе! 

За спасение  с надежда 

Бог към правда ни повежда. 

Пълни с радост са сърцата! 

Бог воскресе!  

Празник донесе! 

Пейте празнични камбани! 

Грейте весели, засмяни! 

Бог Спасител се завърна! 

Христос воскресе!  

Воистина воскресе! 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



Александър Никифоров Никифоров – 2 в клас 

            ПЪРВО МЯСТО ЗА ПОЕЗИЯ  на Националния конкурс за  

   православна поезия и проза „Христос возкресе- радост донесе”- 2017  

 

                                        

 

 

 

 

 

 



 

 Христос воскресе- радост донесе 

В празнично утро 

градът се пробужда. 

Слънце залива 

в злато простора. 

Птичките славят го. 

Пеят камбаните. 

Тръгват към храма 

усмихнати хора. 

Поздрав отправят си  

 с радост в сърцето. 

Пак имат Спасител, 

от кръста възкръснал 

при тях да се върне 

за помощ, където  

го чакат с надежда  

и вяра в сърцето. 

Празнични, весели 

пъстри букети  

в ръцете понесли. 

С радост  в душите, 

и вяра възкръснала, 

че любовта  Му 

не умира на кръста. 

„Христос воскресе“- 

пеят сърцата! 

„Воистина воскресе“- 

отвръщат  децата. 



                 Александър Никифоров Никифоров-2в клас 

ПЪРВО МЯСТО за проза на Национален литературен конкурс " В търсене 

на талисман за щастие"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                ТАЛИСМАН ЗА ЩАСТИЕ 

           В едно малко селце, близо до планината, живееше  бедно семейство. То имаше болна 

дъщеря. Момичето не можеше да се движи. Внезапна и тежка болест го прикова към леглото, 

когато майка му умря и никой не можеше да помогне. Лекарите бяха безсилни и не даваха 

никакви надежди. Бащата не искаше да се примири и не спираше да търси помощ от билкари и 

знахари, които обещаваха, но не успяваха да помогнат. Той  ходеше на реката всеки ден, 

ловеше риба, продаваше я на пазара и така оцеляваха. 

    Един ден край реката мина непознат старец. Той седна до тъжния баща да си почине. 

Разговориха се и бащата му разказа мъката си. Старецът се замисли дълго, поглаждайки  

брадата си. После го посъветва да тръгне по света и да намери талисман, който да излекува 

дъщеря му. Бащата не можеше да остави детето си и да замине, затова само тежко въздъхна. 

   Но от този ден нататък , той постоянно мислеше за някакво чудо. Дали наистина можеше да 

има такъв предмет, който да му донесе късмета , детето му да проходи отново. Какъв ли 

трябваше да бъде този талисман, къде можеше да го намери?...Непрекъснато си задаваше тези 

въпроси, окрилен от плахата надежда за дъщеря си. Започна да гледа на света с други очи, 

търсеше знаците на съдбата във всичко около себе си. 

    Веднъж, както стоеше на брега, ярък слънчев лъч проби облаците и озари лицето му. Той 

вдигна очи нагоре  и видя от небето да пада  перце от птица. В него трепна внезапна надежда и 

той реши, че сивото перце е дар от небето. Щом само кацна на рамото му, може би това е 

талисманът за щастие.  

    Взе го и го занесе в дома си. Постави го до дъщеря си. Тя взе перцето в слабите си ръчички и 

го погали. Бащата и разказа приказка за дивия гълъб. Как напролет се връща в старото гнездо, 

събужда гората с песента си, пее любовни песни, отглежда децата си и живее щастливо в 

сините простори на родната земя. Докато слушаше думите на баща си, момичето се усмихна и 

бледа розовина покри бузите му. Тази вечер то заспа с усмивка, стигнало в ръка перцето на 

гълъба. 

    Бащата искрено вярваше , че е намерил в това перце талисмана за щастие, защото неговото 

най- голямо щастие беше здравето на детето му.  

      Но след няколко дни, на брега на реката, той намери странен, червен камък. Гладък и ярък, 

в него проблясваха многоцветни кристали и сякаш го викаха да го вземе. Бащата спря изумен 

от красотата му и в същият миг осъзна, че може би точно този камък е истинския талисман, 

който търси. Той беше необикновен, различен и със сигурност…вълшебен. Занесе го на болното 

момиче и вечерта до късно му разказва приказката за чудния камък, стар колкото света. 

Преминал през векове и епохи и станал свидетел на древни велики събития. Роден в 

планината, но преживял страшни ледове и бури, порои и свлачища в дългия си път през реки, 

водопади и морета, изгладили грапавината му до съвършена мекота, преди да стигне в онзи 

ден до брега на тяхната река. Момичето слушаше с широко отворени очи и си представяше 

всички събития, през които беше преминал този чуден камък, докато стигне до реката. 



Представяше си всичко това и се усмихваше радостно. То откриваше света чрез перцето на 

гълъба, чрез пътя на червения речен камък. Чудни бяха тези талисмани наистина, с мисълта за 

които момичето потъна в сладък сън, който я отведе в пролетната гора, после в планината и 

накрая в топлата прегръдка на слънчево море. 

      След още няколко дни рибарят намери малко кученце, изхвърлено в реката. Извади го 

полуудавено, разтри премръзналото му телце, стопли го с дъха си и го отнесе у дома на 

болното момиче. Тя толкова много му се зарадва! Каза на баща си, че това е най- прекрасния 

талисман, който може да и донесе. Направиха му легло в един голям,стар  панер, в който 

сложиха и перцето на гълъба и речния камък. Момичето по цял ден галеше мъничето, гушкаше 

го и му разказваше колко голямо ще стане, как ще играят двамата , ще тичат в гората при 

гълъбите и на реката, да търсят вълшебни камъчета. 

   Ден след ден щастливото момиче изправяше снага, научи се да сяда в леглото, а накрая и да 

се изправя. Една сутрин, когато се подпря на рамката на леглото и неуверено застана на крака, 

малкото кученце залая радостно, заподскача пред нея, подканяйки я да направи първата 

крачка. Момичето се страхуваше, краката и трепереха, сърцето и лудо заби и тя безпомощно се 

обърна да потърси опора в леглото зад себе си. Ръката и докосна стария панер и в него се 

претъркулиха  червеното  речно камъче и перцето на гълъба. Кучето настоятелно лаеше пред, 

сякаш и казваше:“ Давай, можеш, ще го направим заедно…“Тя стисна в ръка перцето и камъка , 

затвори очи, обърна се напред и си представи простора, в който лети гълъба, слънцето, белите 

облачета над песенна от птици гора, реката, прииждаща от планината пенлива, бурна река със 

стръмни зелени брегове и пъстра поляна в долината край нея, на която подскача нетърпеливо 

и я чака нейното палаво мъниче…Момичето отвори очи и уверено направи първата си крачка 

след години тежко боледуване.  

   Бавно, в продължение на дни и седмици,  то се научи отново да ходи. Бащата беше 

безкрайно щастлив. Всяка вечер той излизаше на двора, сядаше на дървената пейка до 

вратата, гледайки звездите. Благодареше на съдбата за споходилото го щастие. Питаше се дали 

талисманите върнаха болното му дете към живота? Каква беше тяхната сила и вълшебство? 

…Или това бяха най- обикновените неща от истинския живот, който летеше, плуваше, дишаше и 

живееше край нас? Който събуждаше желания, пориви, любов и мечти?  

      Това всъщност нямаше голямо значение в годините. Малкото кученце порасна и остаря в 

двора на бащата. Момичето се омъжи, замина далече и заживя щастливо. Бащата запази 

перцето и речния камък до края на живота си, чудейки се  бяха ли вълшебни, или не бяхa……… 

 

 

 

 

 

 



Петър Владимиров Крумов- 3б клас 

ТРЕТО МЯСТО за проза на Национален литературен конкурс 

 " В търсене на талисман за щастие"                                            

                                                  

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



                                             Моите талисмани  

         Веднъж отидох на стадиона с приятели. Играхме мач дълго време. Много се изморихме. 

Налягахме на моравата край стадиона, а около нас- килим от детелини. Всички си спомнихме 

поверието, че четирилистната детелина носи късмет. Заровихме носове в тревата и дълго 

търсихме своя талисман. Аз я намерих. Бях много горд с късмета си. Отнесох я у дома и я 

притиснах между страниците на учебника по математика. На следващия ден тя трябваше да ми 

донесе късмет на контролната работа. Заспах усмихнат и абсолютно убеден в утрешния си 

успех с този сигурен талисман в учебника. 

         Обаче, късметът ми изневери. Още като ни даде контролната госпожата, ми стана ясно, че 

резултатът няма да е добър. Така си и стана- изложих се повече от всеки друг път. Разсърдих се 

на детелината , но не я изхвърлих, така си и пожълтя между страниците на учебника. Залегнах 

здраво над тетрадките и скоро поправих оценката си. 

         Друг път, прибирайки се от магазина, намерих едно малко сребърно зайче. Сигурно се 

беше откъснало то някое колие, или от украшението на чанта или дреха. Много му се зарадвах. 

Бях сигурен, че ще ми донесе късмет във всичко. Носех го със себе си навсякъде. Стисках го в 

джоба на екипа си и преди футболния мач със отбора на Бургас. Но…..ни биха здраво. Срещата 

се оказа пълен провал. А зайчето се оказа в чекмеджето на бюрото ми със всевъзможни 

непотребни джунджурии. 

        Мечтата, обаче, за талисман за щастие не ме напускаше. Колекцията ми растеше постоянно 

и в нея прибавих камъче от пещера, перо на орел от планината, синьо оченце от Турция, 

морски таралеж от някакъв остров, пясък в шишенце от Сахара, яйце от гранит,  красива жълта 

мида от черноморието.  

        Всички тези дребни нещица  събуждаха в мене надеждата за съдбовна помощ и късмет в 

дребните ми проблеми. С някои от тях ми се случваха щастливи събития, други ми носеха 

разочарование. Въпреки това, бяха моите съкровища.  

       И до днес грижливо ги събирам в чекмеджето и обичам да си ги разглеждам. Те са 

свързани с моите спомени, с моите надежди, успехи или неуспехи. Всеки от тях има своя 

история, свързана с моя живот. 

         Понякога си мисля, че това са съвсем обикновени предмети и мога да разчитам само на 

моя труд, постоянство и желание за успех. Но вътре в себе си дълбоко вярвам, че те носят и 

магическа сила. Затова не се отказвам да ги събирам. Очите ми винаги търсят необикновените, 

различни неща, които крият в себе си някакво вълшебство. Те ме привличат мълчаливо,  

вдъхват ми надежда и увереност, че мога да сбъдна всичките си мечти и желания. Имам нужда 

от моите талисмани.  

                      

 

    



Мария- Магдалена Стоянова Иванова  

Грамота и награда на Националния литературен конкурс 

на Общобългарски комитет "Васил Левски"

 

 



                                   ТОЙ ЖИВЕЕ В МЕН 

    Беше един необикновен зимен ден. Ден, който няма да забравя никога. Бях първокласничка. 

Всеки ден в училище за мен беше като празник. Имах нови приятели, добра и мила учителка, 

непрекъснато научавах нови неща. Нямах търпение да се прибера у дома и да ги споделя с 

родителите си. Преди няколко дни им изрецитирах всичко, което учителката ни разказа за 

Васил Левски. Те се погледнаха и се усмихнаха загадъчно. 

  В този неделен ден мама ме събуди по- рано от обикновено. Каза ми, че с татко имат 

изненада за мен. Скочих от леглото и набързо закусихме. Обичам изненадите, които мама и 

татко ми правят. Те измислят невероятни неща, за да ме зарадват. 

   Качихме се в колата и потеглихме. Още като тръгнахме, разбрах къде отиваме. Мама ми каза, 

че ще посетим родната къща и музея на Васил Левски в родния му град. Пак им разказах 

всичко, което знаех за него. Че е борец за свобода, че е рискувал живота си за това дело, че бил 

снажен, синеок и красив мъж, който бил с весел характер и обичал да пее. Рисувах им с думи 

образа на герой, който беше съвсем нов за мен и ми беше много интересен. 

   Карлово се оказа красиво, малко градче, затрупано от сняг и смълчано в зимния ден. Спряхме 

близо до родната къща на Васил Левски. Посрещна ни голяма , дървена порта. В мига , в  който 

тя се отвори, сърцето ми заби лудо. Внезапното вълнение ме прикова пред дълга мраморна 

плоча с надпис“ Национален музей Васил Левски“. Почувствах се на много специално  и 

необикновено място. Плахо пристъпих по калдаръмените плочи и прекрачих прага на един 

скромен, български дом отпреди повече от век.  

  Тук ли е живял този тъй велик герой? В тези две малки, обикновени, бедни, прихлупени 

стаички? Между тези стени беше кънтял детския му глас, те бяха приютявали мислите и 

плановете му, бяха свидетели на най- обикновен живот на най- обикновен човек. Дом, който 

не прилича на нашите домове сега. Огнище, трикраки столчета, ниска масичка, някакво 

дървено , твърдо легло и пъстри, засмяни черги върху старите , скърцащи дъски на пода. 

Скромно, чисто, българско и някак много мило и свидно. Две стаи. Килер. И скривалище. 

Мястото, спасявало живота му много пъти.  

  После в музея видях много негови снимки, документи, вещи и дрехи. Пристъпвах бавно 

между експонатите и той сякаш оживяваше малко по малко пред мен. Този герой не беше 

измислен като Батман. Татко ми четеше надписите под снимките и обясняваше стъпка по 

стъпка за плана  и действията му за Освобождението на България. Не беше комикс, нито филм, 

нито книга. Той беше истински, пред мен бяха нещата, които беше докосвал, миговете от 

живота му, запечатани на черно- белите фотографии. Всичко, което повтарях като папагал след 

учителката си, чак сега сякаш стигна до ума и сърцето ми. Когато застанах и пред стъклената 

кутийка с отрязания му и запазен червеникаво- рус кичур коса, вече бях премаляла от 

бушуващите в мен чувства. Сякаш сам той застана пред мене и ми се прииска да му кажа 

нещо…да знае, че съм тук, че се възхищавам и прекланям пред всичко, което е направил, че 

жертвата му не е била напразна,че Родината му е свободна, благодарение на неговото дело, че 

децата като мен днес растат щастливи и обичани… 



    Той ме гледаше от огромния портрет на стената и сякаш  една лека усмивка в ъгъла на 

устните  му ми казваше, че ме вижда и чува мислите ми. Очите ми се напълниха със някаква 

болка, липса или радост от мига, в който осъзнах , че двамата с него сме едно. Не можех да 

определя това чувство тогава, не мога да го определя и днес, след  4 години. Чувствам го със 

сърцето си, близък, обикновен и необикновено велик с идеите и саможертвата му. 

    Левски е моят герой. Не в модерните стихове, в снимките на календарчетата, в портретите му 

на тениски и ключодържатели, а този, който тогава открих в Карлово, в бедния скромен дом, в 

черно-белите снимки, в отрязания кичур коса и снимката на изправената му , горда снага до 

бесилото. Истинския, обикновен човек, който е имал смелостта да се изправи срещу цяла 

империя и да пожертва младостта и живота си за народа и поколенията като мен! 

   Ако  още не сте посетили Карлово и неговия музей, тичайте там! Ще намерите истината за 

Него, за себе си и за България! 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   

 



 Симона Иванова Младенова   

Грамота и награда на Националния литературен конкурс 

на Общобългарски комитет "Васил Левски" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКЛОН ЗА ЛЕВСКИ 

Иде празник, светла дата! 

Празник свиден и велик, 

за Апостола на свободата. 

Славим  светлия му лик! 

Славим делото велико 

за народна свобода. 

Той отдал живот и сили, 

за да има светлина. 

За да има мир и радост 

вред по цялата земя. 

Левски дал сърце и младост, 

жертвал своята съдба. 

Нямал страх от враговете 

и пред трудности не спрял. 

Тайни комитети правил 

и плана велик създал. 

Будил умовете и сърцата, 

палел в тъмното искра. 

Вдигал бунт във робство черно 

за мечтана  свобода. 

Дал живота си в борбата, 

но спечелил цял народ. 

Вярата била посята  

и спасени чест и род. 

Иде празник! Светла дата! 

На бесило славно днес е ден!  

Пред Апостола на свободата, 

Благодарност да сведем! 



           Теодора Петкова Славова- Първа  награда за есе в 

Национален литературен конкурс „ Обичам те, море“-

Варна     

 

                                           ЗА ПИКСЕЛИТЕ И МОРЕТО 

              Пикселите са много важна част от ежедневието ни- те са  в 

компютрите, телефоните, таблетите, мониторите  на  

телевизорите. Няма  начин  поне  веднъж  да  не  сте  се  питали  

колко  пиксела  имат  очите. Тълкуването  на  този  въпрос  е  

различно  при  всеки  човек. Аз  смятам  дори, че е малко  

странно. Не  съм  нито  учен, нито  разбирам  много  от  зрението  

на  хората, но  все  пак  ми е  интересно  дали  очите  имат  

пиксели?  

    Лежа си на плажа и гледам морето. Ако бях някакъв монитор, 

сигурно щях да успея да разгранича всички нюанси на цветове и 

багри на морската вода в близост, в далечина и в дълбочина. Но 

аз съм най- обикновено момиче на 10 години, което онемява от 

възхищение всеки път, когато дойде на морския бряг. Златото на 

слънцето и пясъка, преливащото синьо в зелено, в мастилено , в 

изумрудено, в розово- лилаво вълшебство на прегръдката на 

водата с брега , лекото поклащане на цялата тази необятна шир, 

танцуваща с хоризонта, от която ти се завива свят и губиш 

равновесие. Лягаш отмалял на пясъка, а над теб препускат 

развели белите си гриви млади облаци по яркосиньото небе, 

което там някъде се гмурва в морето….. Откъде толкова 

разделителна способност на обикновеното човешко зрение да 

улови цялата тази фантастична цветова фиеста! 

  Забранявам си да мисля за високите технологии и се отдавам  за 

пореден път на удоволствието да почувствам морето със 



всичките си простички сетива. Вглеждайки  се  в него, виждам  

вълните  като  красиви  момичета  в  сини рокли с къдрави бели 

волани, които  вятърът  повдига  и  танцува  с  тях  в  ритъма  на  

прибоя. Във водата под тях в същият приказен ритъм поклащат 

белите си полилеи медузите, а  ята  от малки рибки  се стрелкат 

помежду им и ги аплодират, пляскайки  с опашчици.  Истински 

морски бал! От тук са започнали всички приказки  за морето, за 

цар Нептун, за малката русалка…..Защото не е важно колко са 

пикселите на човешкото око, а какво човек може да види със 

сърцето си! 

    Около мен е пъстра , човешка глъч. През притворените ми 

мигли се процеждат оранжевите слънчеви лъчи, а с тях детски 

възторжени викове, мъжки доволни закачки и кокетен женски 

смях. Морето има за всекиго по нещо. Всеки тук е дошъл с 

очаквания и си тръгва доволен. Тези дребни човешки радости не 

могат да се измерят или покажат с пиксели. Целувката на 

знойното слънце,, хладната прегръдка на водата, смехът, който 

завира във водните пръски на вълните, адреналинът, който 

взривява вените ти! Трябва да си преживял морето, да си се 

докоснал до всичките му удоволствия , за да го почувстваш като 

живо същество, което те чака и обича. Същество също като теб и 

мен- със своите приливи и отливи, със своите радост и тъга, със 

своята благост и гняв. 

    Това , че рядко виждам морето, не ми пречи да бъда негов 

приятел и да мисля за него всеки ден. Знам, че и то ме обича, 

защото всеки път, когато се връщам при него, то радостно плисва 

в краката ми и свежда глава, като приятел, на който съм липсвала 

дълго. Сядам до него на брега, галя водите му  и си говорим без 

думи. То ме разбира и аз го разбирам.  Изпълва ме цялата, 

дарява ми спокойствие и  нежност. С думи даже ми е трудно да 



изкажа чувствата , които то събужда в мен. Никоя картина, с 

колкото и пиксела да е тя , не би могла да отрази това, което 

чувствам. 

     Пикселите може би ще свършат страхотна работа един ден, за 

който не искам, ама никак не искам да съм права. Ако всички 

живеещи и почиващи на бреговете на Черно море бъдат още по- 

безотговорни и глупави и продължават да не опазват и да 

замърсяват водите му, един ден само на дисплеите  с милиони 

пиксели, живеещите след нас ще могат да го видят в цялата му 

красота и съвършенство. Нима големите хора не виждат и не  

разбират това? Или и малкото  пиксели на очите им  са 

превърнати в доларови знаци или нямат сърца , за да обичат 

истински!  

               Теодора Петкова Славова 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


