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ЧЕСТНОТО ПЕТЛЕ
Николай Хаджистойчев

Денят беше слънчев и топъл. Всичките животни от стопанството се разхождаха из двора 
и се радваха на хубавото време. Само кокошката лежеше в полога  и с нетърпение очакваше 
да се измъти и последното яйце. 

– Отмести се, че ми е тясно! – каза едно сърдито гласче. 
 Кокошката се ослуша, но не дочу нищо повече и се настани по–удобно в топлия си полог.
– Ама, че си тромава! Отмести се, казах!
Кокошката  учудено се надигна от полога и погледна под себе си. Беше се излюпило  и по-

следното  пиленце, което незнайно защо беше много сърдито и недоволно. То скочи пъргаво 
на земята и огледа майа си от краката до гребена.

– Не стига, че си тромава, а си и проскубана. – отсече новоизлюпеното пиле. 
Кокошката онемя с отворена човка, а пилецето важно излезе на двора.
Времето минаваше, пиленцето растеше и се превърна в младо красиво петле, което мно-

го се гордееше  със себе си и непрекъснато повтаряше:
– Аз съм честно петле и винаги казвам само истината.
– Ама, че сте смешни! С тези малки гребенчета и къси опашки изглеждате направо нелепо. 

–  повтаряше той на сестрите си.
– Гласът ти е  отвратителен, а досадното кукуригне всяка сутрин направо ме подлудява! 

–  ядосваше се петлето на петела.
– Ходиш важно из двора и си толкова надут, че направо ще се пръснеш. –заявяваше пет-

лето на пуяка. 
– Ядете като прасета, чак ушите ви са пълни с храна, а миризмата от калта, в която се 

въргаляте  направо ме отвращава. – обиждаше  петлето  малките прасенца.
– Чудя се, кое е по–грозно – големите ти уши, или големите ти зъби? – подигра-

ваше се петлето на магаренцето.
– Безцелното ви скачане и бутане из двора пречи на приятната ми разходка! 

– викаше петлето подир малките козлета.
– Глупава си и дебела. Където минеш – всичко претъпкваш. – нагрубяваше 

петлето кравата.
– Стар си и беззъб, ставаш само за бостанско плашило. – казваше петлето 

на кучето.
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– Голям си подмазвач. Като видиш човека, започваш да му се търкаш в краката за залъче 
храна. – думаше петлето на котарака.

Горката майчица кокошката се опитваше да вразуми рожбата си, но петлето не я чува-
ше,  то се гордееше с това, че e честно петле и винаги казва само истината.

Един ден младото петле реши, че животните  в двора не заслужават присъствието му 
и честните му думи. Той прелетя оградата и тръгна по горската пътека в надеждата да 
срещне  някой, който да  оцени  честносттта му. Не щеш ли, насреща му иде  лисицата. 

 –Уха, – извика петлето,– много сте красива! Опашката  Ви е великолепна!
– Благодаря! – усмихна се хитро лисицата.
– Зъбките Ви са подредени, като бисерчета, а гласчето ви е направо 
медено.– продължи петлето възхитено.
Хитрата лисица само това и чака. Тя покани петлето на гости и 
оттогава никой нищо повече не чу за петлето, което винаги 
казваше само истината.
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ДрАКОНъТ, КОйТО СЕ КъПЕ
Кристиян Асенов

Някога – не знам кога, в един ден – точно в този ден, се разхождах в 
гората.

Беше лято и птичките пееха своите песни. Изведнъж видях нещо 
необичайно - едно голямо, много голямо, дърво. То приличаше на то-
пола, но листата му бяха розови. Това не беше всичко. Между розо-
вите листа видях къща. Тя имаше стени от дърво, покрито с листа, 
вместо мъх; три триъгълни прозореца с различни размера; врата, из-
градена от малки речни камъчета и сламен покрив.

Зачудих се на кого е тази странна къща и плахо се приближих. В 
този момент в гората се разнесе рев:

- А-а-а-г-р-р-р-р-р! – и след това - Водата е студена, ледено сту-
дена!!!

Побързах и се скрих зад най-близкия храст. Откъде ли дойде този 
рев? И после разбрах - от къщата на дървото.

Останах скрит в храста, но нищо повече не се случи.
Любопитството ми надделя. Приближих се до дървото с къщата, 

обгърнах го с ръце, после и с крака и започнах да пълзя нагоре. Когато 
стигнах до високите клони, ги използвах за стъпала и бавно и внима-
телно се заизкачвах по тях. Няма да повярвате какво видях вътре. И 
аз не повярвах на очите си, но ето - пред мен стоеше ДрАКОН.

Драконът имаше големи очи и остри зъби, а на главата му се виж-
даха и рога. Беше покрит със зелени люспи по гърба, а коремът му 
беше гладък и светлосин. Крилата му бяха свити до тялото и под 
тях се показваха ръце с криви нокти. Межд крилата му - по целия 
гръб до опашката се виждаха триъгълни шипове. Краката му изглеж-
даха тромави и тежки и също бяха с остри нокти.

Той стоеше в средата на къщата до нещо червено с формата на 
обърната черупка от гигантска костенурка.

Надникнах още малко през триъгълния прозорец. Отвътре къщата 
на дракона изглеждаше изненадващо просторна и уютна. Имаше го-

II 
награда

9-12
години



10 11

ляма дървена маса с шест крака и два стола до нея. Близо до масата видях шкафове и мивка. 
В другия край на къщата имаше легло, покрито с плетено одеяло от горски мъх и цветя. 
Имаше още библиотека с книги и люлеещ се стол.

Не знам колко време съм стоял така загледан и безмълвен. Усетих тревожно чувство. В 
този момент двете големи червени очи на дракона погледнаха в мен.

Искаше ми се да изкрещя и да побегна, но стоях там вцепенен от страх.
Преди да се се усетя, голямата му ръка се протегна към мен и ме вкара през прозореца, 

от който надничах.
Очаквах да ме изяде... затворих очи и се отпуснах в ръката му. Вместо да ме схруска, той 

ме постави внимателно на леглото и се отдалечи.
Не смеех да помръдна. Обмислях дали съм видял нещо в къщата, което мога да използвам 

като оръжие, за да се защитя.
Докато лежах отпуснат в меката завивка, чух стъпките на дракона да се приближават.
- Не ме погубвай!!! Моля те! – прошепнах аз.
Драконът не ми отговори, а продължи да идва към мен. Не се стърпях и отворих очи. Това 

го накара да спре. Отвори уста и видях много ясно всичките му остри зъби.
- Няма да ти направя нищо лошо. – каза драконът – Ядосан съм, защото не мога да си 

стопля вода за ваната, а искам да се изкъпя.
Аз се изправих бавно в леглото и го огледах – наистина имаше нужда от баня: люспите по 

гърба му бяха много кални, а под ноктите на ръцете и краката му имаше тревички и малки 
камъчета. Гигантската червена коруба се оказа вана, пълна със студена вода.

- Казвам се рис и трябва да се изкъпя, за да си намеря приятелка. – каза той докато ся-
даше на единия стол, загледан през прозореца. – От всички дракони останахме само аз и 
един женски дракон – Вики. Драконите, както и вие – хората, обичат да общуват. Тъй като 
живея тук сам, аз не общувам с никого. Обиколих на длъж и на шир цялата земя и не се спрях 
докато не намерих Вики. За съжаление тя ми каза, че съм много мръсен и не иска да говори с 
мен докато не се изкъпя. И ето ме сега съм тук пред тази вана със студена вода и не знам 
как да я стопля.

Историята му беше невероятна и ми си прииска да му помогна.
- Защо не стоплиш водата с огън? – попитах аз.
- Нямам кибрит.
- А защо ти е кибрит? Ти не си ли дракон?
- Дракон съм.
- А не знаеш ли, че можеш да издишаш огън?
- Никога не съм го правил! – отговори изненадан той.
- Тогава опитай – поеми въздух и духни към ваната.
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Драконът се замисли, напълни бузите си и се обърна към ваната.
Когато отвори голямата си уста, от нея излезе огнен дъх и червената вана стана още 

по-червена от топлината. Водата вътре забълбука.
Драконът толкова се зарадва, че се задави с остатъците от огъня, които вместо през 

устата, излязоха през носа му.
- Браво на теб, момче! Идеята ти е страхотна. Благодаря!
- Няма за какво. – засрамен казах аз – радвам се, че помогнах.
Той се повъртя още малко из стаята. Подготви си сапун - кора от червено дърво и хавлия, 

изплетена от листа на коприва.
Потопи във ваната първо един пръст, после ръката си, а накрая цопна в нея и капчици от 

топлата вода стигнаха и до мен.
Драконът беше щастлив и очите му вече не изглеждаха толкова страшни. разказа ми 

колко е бил самотен и как му е липсвало общуването. Каза, че и преди е срещал хора, но никой 
друг не се е опитвал да го разбере.

Така става, когато си нямаш компания – ставаш сърдит и страшен.
Той вече беше чист и готов да излети, за да се види отново с Вики.
Хвана ме с големите си ръце и размаха криле. Свали ме от дървото и пак ми благодари за 

помощта.
Докато излиташе към небето, аз викнах след него:
- Ако пак имаш нужда от приятел, с когото да си поговориш – може да разчиташ на мен. 

Довиждане!
...
Дали рис и Вики са станали приятели ще разберем скоро!
Очаквайте продължение ...

ВъЛшЕБНИЯТ АЛБУМ
Стефания Спасова

Винаги се чудя къде живеят спомените, а отговор ми даде моята стара прабаба. Това се 
случи в един зимен ден, когато снегът валеше, прозорците приличаха на бяло платно,  изрису-
вано от пръстите на зимата. Беше красиво, а ние си седяхме в кухнята, на печката къкреше 
боб, а аз се досетих за бабиния албум и изтичах да го намеря. Тя го криеше на тавана в стара 
кутия. Отидох до баба и приседнах до нея с албума в ръце.

–  Бабо, какво има тук? Защо този албум е толкова скъпоценен за теб? - попитах аз.
–  Ех , бабиното ми, албумът е като дом на спомените, но не е единственото място, къде-

то да ги пазиш. Ти сам си създаваш спомени и ги пазиш в сърцето си. Както когато бях малка 
и тичах пред мамината къщурка, берях цветя от градината и чаках приятелите си, за да 
отидем и да играем на жмичка в градината до старата църква. Когато срещнах прадядо ти 
и се влюбихме, беше красив момент в моя живот, който винаги ще живее в душата ми.  Дори 
когато ходехме из тесните улички на стара София и събирахме кестени из под дърветата 
с моите приятелки денят от обикновен се превръщаше в необикновен празник. Всички тези 
спомени сама си ги създаваш и винаги ще бъдат в сърцето ти при всички обстоятелства. А 
в този албум те оживяват, чрез снимките - отговори ми тя и взе да разлиства албума от 
нейната младост. 

Тогава една черна сянка се появи над албума и скочи върху него. Оказа се, че черният ни 
котарак Мърчо си мисли, че албумът е играчка. За малко да го скъса с острите си нокти. 
Беше добре, че албумът остана невредим и успях веднага да го придърпам към сърцето си. 
Баба се скара на Мърчо и той замърка, сякаш искаше да се извини.  Баба стана и спря котло-
на на печката.  Взе кърпа и улови дръжките на тенджарата и я сложи на масата. Аз държах 
албума и прабаба отново седна до мен. Тя продължи да ми разказва за случки от младите ѝ 
дни и скъпоценни години. Всяка нейна дума си я представях на живо и бе много красиво. На 
една от снимките баба е ученичка, а на ризата си има бяла плетена на една кука яка. Кра-
сива е. На следваща снимка я виждам уловена от окото на апарата как върви по улицата, 
а на главата е с модерна шапка с периферия и елегантно манто. Прилича на жена излязла 
от старите ленти. Дори зимата притихна, за да чуе историите на прабаба ми. Всяка една 
снимка сякаш оживяваше пред любопитните ми очи. Гледах как тя е била малко момиче и как 
заедно с най-добрата йв приятелка са танцували, как са се разхождали из парка с прадядо ми. 
Дори имаше фотография на бабата на Мърчо. Как стои на припек пред външната врата и 
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блажено спи. Тя е била доста грациозна и шарена котка на черни ивици. Научих от снимките, 
че прадядо ми е служил в армията и е бил смел офицер.  Видях как прабаба държи в ръцете си 
новороденото си внуче – моята майка.  

Докато тя ми разказва, забелязвам, че по прозореца са накацали врабчета. Явно подслуш-
ват какво ми разказва баба. До ъгъла на печката се е свил стар щурец, който отдавна жи-
вее под нея и той наднича любопитен също като мен.  Лека по лека облаците се разсейват, 
снегът спира да вали  и слънцето се показва. Фините лъчи обливат кухнята и всичко светва 
докато картините от скреж по стъклата започват да се топят. И заприличват на сълзи, на 
бисерни и светещи звезди, които градят мостове от минало към настояще и от настояще 
към бъдно. Имам чувството, че всяко същество на планетата иска да чуе историите на 
моята прабаба. Дори и небесните светлици.

 Баба затваря последната страница на албума, а от очите й се отронва сълза. Тя сияе по-
добно фар, който сочи пътя към спомените, които не умират. Онези, най-скъпите и светли 
от живота на човек.

След като се наобядвахме с боб, овкусен с ароматни подправки като джо-
джен и чубрица, аз отидох на тавана и намерих непопълнен албум, ся-

каш прибран от грижливи ръце за мен. Взех го и си помислих, че той 
е перфектен, за да запазя своите спомени живи, както прабаба 

ми запази своите вълшебни мигове в нейния избелял от време-
то албум и в сърцето, което винаги помни. 
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тръгне на училище.  Затова още на другия ден се дотътрила до кварталното школо, влязла в 
първата класна стая и тайно се настанила на перчема на едно момче. Когато часът започ-
нал тя се стаила и заслушала в захлас урока! Да, да, точно в захлас, разбира се, защото урокът 
бил за взаимовръзките в природата и как всеки вид на земята има принос за екологичния 
баланс! „Ето,“, казала си тя наум, „права бях да мисля, че и въшките и хората сме част от 
екологичното равновесие! Проблемът е, че сме си загубили местата в това равновесие...!”... 
Отнесла се въшката по мислите си, та чак забравила, коя е и къде се намира. Защото, ако 
за нея урокът бил интересен, то за момчето, макар, че си било най-нормално момче с мозък, 
това бил поредния скучен час. И вместо да използва разсъдъка си за да научи нещо полезно, 
то тайничко се забавлявало с игрички на смартфона си. 

В един момент, обаче, учителката забелязала, че момчето не внимава и веднага приложи-
ла първата мярка според училищния правилник при такива ситуации, както се казва. То се 
стреснало, та чак подскочило. И въшката се стреснала на свой ред, изпуснала се от перчема 
му и тупнала точно върху смартфона!

- Въшка, въшка! – писнало момичето от съседния чин!
- Къде е? Къде е? – първо отговорило момчето с перчема
- Да я хванем...! Убийте я!.. – завикали всички.
На мига избухнала неукротима суматоха! Всички в стаята наскачали да уловят и убият 

нелегалната ученичка, а тя от уплаха едва успяла да прогледне през светлините на екран-
чето и светкавично се добрала до първата възможна дупчица на устрой-
ството! шмугнала се там, и повече не се показала! 

- Излизай, гадино! – завикало момчето и затръскало 
телефона си за да изкара въшката навън.  – Само 
да те хвана и ще те смачкам!...

„Ей, какво глупаво момче! Готов е да ме 
убие без въобще да ме попита коя съм, 
каква съм...!“ , помислила си въшката, 
„Само да знаеше, колко съм умна! 
Каква комбина щяхме да бъдем – 

ОТ ГЛАВА НА ГЛАВА
Елица Ганева

Моля, моля, не бръчкайте вежди срещу името на приказката! Ще обидите главната героиня, 
тя ще се скрие по-рано, отколкото трябва, и тогава нищо няма да разберете от нейната 
история! И ще е жалко, … жалко не само за вас!... Просто сложете ръка на уста и насочете по-
гледа си по-нататък, защото краят наистина ще ви изненада много повече от заглавието!

И така, историята започва от всеизвестния израз „В главата му има само бръмбари!”. 
Въпросът е, че тези бръмбари не са какви да е, а си имат конкретно име – въшки! Тук спор 
няма. Точно те най-много обичат главите на хората, особено на децата, и в това няма нищо 
случайно! Причината се крие в следната случка:

Колкото и примитивни и противни твари да са въшките, случват се природни чудесии 
и с тях, като тая, в един най-обикновен ден най-ненадейно от най-обикновена гнида да се 
пръкне въшка с мозък! Нейните по-големи братя и сестри изобщо не разбрали, че тя е нада-
рена по такъв уникален начин! То и нямало как, нали са безмозъчни! Но, все пак забелязали, че 
има доста по-голяма глава от всяка друга новоизлюпена въшка! И веднага я обявили за грозна, 
недъгава и никому ненужна в борбата им за оцеляване сред хората! Също като приказката 
за Грозното патенце, но с тази разлика, че нашата въшка с мозък не седнала да окайва со-
циалната си изолация, ами вкарала таланта си в действие! Или с две думи казано – сръчкала 
пипето си да мисли що да стори!

Мислила, мислила и накрая измислила! решила, че мозъкът ѝ е даден за да опознава света, 
а не просто по цял ден да се забавлява, да лентяйства, да се разкарва от мол на мол,... (уф, 
исках да напиша  „от глава на глава и от косъм на косъм”). Ще изучава природните закони 
и ще търси начин и въшките и хората да живеят в мир заедно! Виждате ли, това се казва 
умна въшка! Още с появата си на света, от чуждия опит е разбрала, че хората я мразят, и 
че трябва да промени това! Така стигнала до заключението, че като за начало ще е добре да 
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друго си е да разполагаш с два мозъка в час или на контролно!“ А ученикът продължавал да 
се гневи, че въшката не излиза и тогава решил да я убие с острието на пергела си. Вкарал 
го в дупчицата и зачовъркал напористо. При тези обстоятелства за въшката нямало друг 
път освен да влезе още по-навътре в телефона. Провряла се някак си през гъст лабиринт 
от пролуки и изведнъж се озовала в нещо ново и съвсем различно! Точно като за същество с 
извънредна дарба, съдбата ѝ предложила вход към един наистина необятен свят – този на 
новите дигитални технологии! 

Малко е да се каже колко очарована останала от този късмет нашата героиня, как на 
мига забравила за глупавия си преследвач и веднага се захванала да сърфира из интернет. 
„Как да не се влюбиш в тая технология?!“-възкликнала си наум въшката, „тук никой не ме 
преследва, нито пък прекъсва уроците с лоша дисциплина!“ А, като споменах за дисциплина – 
всеки знае какво следва за нейните нарушители! В този случай, госпожата отнела телефона 
на момчето с намерението да го предаде лично на родителите му.

И така, без повече притеснения за живота си, нашата въшка с мозък започнала да търси 
информация по своя въпрос. Първият сайт, на който попаднала бил този на самото училище. 
Оказал се пълен с всевъзможни данни за учениците – имало дори и статистика за въшките! 
Така нашата героиня за своя радост открила, че тук, в този клас тя съвсем не е единстве-
ната по рода си! Имало още поне 5 нейни посестрими с постоянна регистрация и други 2 
пътешественички, които често мигрирали напред-назад  от глава на глава! „Ей, че яко!“ – по-
мислила си въшката, “Сигурно и те са ученолюбиви като мен, щом идват на училище! Трябва 
да се свържа с тях и заедно да обединим усилията си!“. Веднага впрегнала всичките гънки и 
гънчици на мозъка си да реши проблема. И понеже който търси, намира – скоро открила пра-
вилния ход! Просто и лесно, на бърза ръка хакнала телефоните на две тройкаджийки, които 
в час слушали музика от интернет! Всеки знае как го правят - с малки слушалки, естест-
вено – точно толкова естествено, колкото и по такива слушалки въшките да стигнат до 
телефоните на свой ред, като нашата умница! Така те станали три, и с утроени усилия се 
впуснали по пътя на общата си кауза. Излезли от училищния сайт и затърсили други по-пол-
зотворни страници. Минали през няколко университетски сайта, където изчели и проучили 
всички налични лекции по темата. И когато прочели, че ние ги смятаме за паразити, които 
само вредят със съществуването си, те наистина силно се възмутили!

- Как е възможно? – възкликнала нашата въшка с мозък – Защо хората хем смятат, че вся-
ко живо същество на земята участва в еко-равновесието, хем в същото време нас, въшките, 
ни определят като вредни паразити?!

- Да, и то не само нас, дето сме най-близо то тях, но и листните въшки, и изобщо всички 
наши роднини! – добавила втората;

- Та нали ако не сме ние, няма кой да ги кара да се чешат по главите и по този начин да 

размърдват мисловната дейност на мозъците си?! – извадила неоспори-
мо доказателство третата;

- Точно така! Ето тук пише, че този вид съжителство се нарича „сим-
биоза от вида мутуализам, а не паразитизъм” – открила и точните на-
учни термини първата

- Те просто не могат да мислят без нас! И ако не могат да мислят, 
значи с нищо повече не са от другите живи същества ...

- И все още не са го осъзнали! ...   ...  ...
Това огромно откритие подействало на въшките като летящ старт 

към следващото ниво на информация. Извисили се в небесата от на-
учно-изследователски сайтове и заработили още по-усърдно по своята 
цел...

 Какво станало още по-нататък е трудно да се опише с прости 
думи! Но, всичко е въпрос на логика – нашата героиня изобщо не си е и 
помисляла да се връща обратно в клас, особено след като привлякла и 
други като нея в дигиталния свят. За по-малко от час тя разбрала, че 
нито училището е по размера на въжделенията ѝ, нито пък е добре дошла 
там! Просто и ясно – различните нямат място в училищата! Това всеки 
го е виждал със собствените си очи! Освен това, за разлика от класната 
стая, в интернет царува свободата, нищо, че покрай полезното гъмжат 
и всякакви противни твари - бъгове, червеи, вируси… ! Не, не ви плаша 
неоснователно – вече сте се убедили, че всички тези гадини са по-умни 
от нас, обикновените хора! Защото нашата цел в живота е нищо повече 
от удоволствия и забавления, от което мозъците ни тотално закърня-
ват! Така че, срещнем ли ги, ние сме наистина безпомощни! Безпомощни 
ще бъдем и когато въшката с мозък и нейните последователи намерят 
отговора на въпроса „Къде са местата ни в природата?“ И определено 
ще се окаже, че нашето е някъде там по-ниско от тяхното. Тогава ние 
ще трябва да оцеляваме чрез молби за мир и живот по техните правила! 
Няма как просто, по-умния да не спечели!

 Страшничко, а? …
* * *
Това е тя, историята за умната въшка, нейните посестрими – бръм-

бари в главите ни и нашите цели в живота. 
Дали има начин тая история да си остане само приказка?
Свалете си ръката от устата и за последно се почешете по главата! 
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ПрИНцЕСАТА И рАЗБОйНИКъТ
Теодора Андонова

   

Имало едно време един цар и една царица. Те живеели и управлявали своето царство мирно 
и справедливо. Имали една дъщеря, която скоро щяла да навърши пълнолетие и вече била за 
женене. царят и царицата обявили  новината, че ще търсят мъж за дъщеря си сред най-бла-
городните момци в цялото царство. 

Идвали много кандидати за ръката на принцесата, но никой от тях не  успял да ги 
впечатли. Едни били много надменни, други необразовани, а трети прекалено самоуверени . 
Скоро претендентите за ръката на принцесата свършили и царят започнал да се притес-
нява, че няма да намери достоен за нея. Времето летяло, а царицата и царя вече остаря-
вали и искали дъщеря им да се омъжи. Те искали да е най-добрия, защото той ще е бъдещия 
цар. Искали да оставят народа си в добри ръце. царят мислил дълго, не могъл да спи цяла 
нощ, за да измисли най-доброто решение. Той решил какво да направи. На следващата су-
трин споделил с царицата своето решение, а тя го одобрила. Заедно попитали и принцеса-
та, тя също го харесала. 

   царят свикал всички свои съветници на кръглата маса и им казал:
   - За да намеря добър и мъдър съпруг на дъщеря си реших да направя турнир, който ще се 

проведе догодина през месец май, когато е рождения ден на принцесата и да се състои от 
два етапа. Първият ще се проведе през първата седмица от месеца, като  във всеки един 
ден от седмицата участниците ще бъдат изпитвани по граматика, реторика, диалектика, 
геометрия, аритметика, астрономия и музика. През втория етап от състезанието млади-
те кандидати ще трябва да докажат своите физически способности по фехтовка, стрелба 
с лък, езда, лов, плуване, шах и поезия. В края на турнира, на рождения ден на принцесата ще 
се разбере и победителя.  Единственото условие е да участват абсолютно всички момци от 
всички краища на страната без значение от техния произход.

   Съветниците изслушали своя цар и след дълго размишляване върху идеята му, един от съ-
ветниците се надигнал от мястото си и казал, че според обичаите не е прието млади мъже, 
които нямат аристократичен произход да бъдат допускани да се състезават в такива тур-
нири и че не може така да определя бъдещето на принцесата, а след време и на целия народ.  

   Останалите съветници, които го слушали внимателно се съгласили с него. Много от 
тях не били съгласни, защото техните синове не били одобрени преди време за ръката на 
принцесата. За това били против някой простосмъртен да се ожени за принцесата. Но един 
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от най-мъдрите светци в кралството, който изслушал внимателно идеята на царя се 
изправил и на висок глас казал:

  - Мили, братя, всички ние сме поданици на тази земя и нашия създател ни обича 
и закриля по равно. Мисля, че не произхода е от значение, качествата, които прите-
жава човек. Също така хората от народа са по-способни да се справят с проблемите, 
защото всеки ден се борят с тях. Техните несгоди са ги направили по-силни, калени и 
мъдри, способни да се справят с трудностите. Аз съм съгласен с мъдрото решение на 
царя. Нека другата година на рождения ден на принцесата да изберем най-достойния 
за нейната ръка и за престола.

След като чули това, останалите съветници нямали какво повече да кажат и взели 
единодушно решение турнирът да се състои. На него ще могат да присъстват  всички 
младежи, които вярват в силите и мечтите си.
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Не далече от царството, в гората живеели група разбойници. Те се прехранвали като 
ограбвали преминаващите по пътя, водещ до царството. Един ден дебнели зад храстите и 
очаквали следващата си жертва. В този момент по пътя минавал керван и разбойниците 
излезли от скривалището си. Главатарят им  казал да си дадат всичките пари,  но в този 
момент от кервана слязъл възрастен мъж, обърнал се към главатаря на бандата и казал:

- Недей да постъпваш толкова лошо с нас. Ние сме се трудили цяла година, за да произве-
дем нещо, да го продадем после на пазара и да спечелим някоя пара, а ти идваш и ни вземаш 
всичко. Щом се имаш за толкова хитър и силен, защо не отидеш да покажеш способностите 
си догодина на турнира, който организира царят, за ръката на дъщеря си.

Главатарят на групата разбойници след като чул тези  думи, решил да пусне кервана без 
да им взема нищо. разбойниците се прибрали  в пещерата, която обитавали, а главатарят 
се отдал на размисли. След известно време главатарят свикал разбойниците, раздал им 
всичко, което били откраднали и ги пуснал да си вървят по родните места, а той се отпра-
вил към най-близкия манастир, където ще може да научи всичко, което ще му бъде необходи-
мо за да участва в турнира на царя. Когато пристигнал в манастира, разбойникът разказал 
за това, че иска да получи знания, за да стане по-добър човек и да загърби своето минало, но 
всъщност той не споделил истинската причина за която бил тук. В замяна на това той им 
дал една торба с жълтици. След като го изслушал монахът му отвърнал, че той не може да 
вземе такова важно решение сам, за това трябва да се посъветва с другите монаси.  Ста-
рият монах събрал останалите и им разказал за посещението на разбойника и за неговите 
намерения. След като го изслушали всички в един глас заявили, че не можели да имат вяра на 
един разбойник и не са съгласни, защото вълкът козината си мени, но нрава не. Изслушал ги 
старият монах и казал, че ще трябва да дават винаги шанс на всеки, който се е разкаял за  
живота, който е водил преди и че сега ще сторят това и ще наблюдават сами промяната.

И така разбойникът останал да живее и да се обучава в манастира, но със условието да 
има свой наставник от монасите. Малко по-малко с всеки изминал ден той трупал знания по 
граматика, реторика, диалектика, геометрия, аритметика, астрономия и музика. Научил се 
да свири на един от най-красивите и романтични музикални   инструменти-арфата. Влагал 
цялата си енергия, за да успее да получи знанията, които са му необходими, за да спечели 
турнира. Успял и да спечели доверието на монасите, но тайно от тях, се подготвял и за със-
тезанието през втората седмица от турнира, където ще покаже своята физическа издръж-
ливост и способност. Стремял се да се усъвършенства напълно.  Не далече от манастира, 
където разбойникът получавал знания, започнали приготовленията за турнира. Всички били 
много развълнувани за предстоящото събитие. Младите момци се подготвяли от сутрин 
до вечер и всеки се надявал той да е победител. Времето малко по-малко летяло, лятото 
минало, дошла лютата зима, след нея настъпила и дългоочакваната пролет, дошъл и месец 

май. Оставали два дни до турнира. От всички краища на кралството започнали да идват 
млади момци, за ръката на принцесата, дошли и много хора само за да гледат зрелищното 
събитие. Дошло време  и разбойникът да напусне манастира и да се отправи към турнира. 
Той се сбогувал с монасите, на които им било много тъжно, защото свикнали с него. Те вече 
били сигурни, че той си е научил урока и се е променил.

Всичко било готово за турнира. Дворът на замъка, където щяло да бъде състезанието бил 
празнично украсен и пълен с хора, очакващи старта на турнира. Младите момци, които ис-
кали да се състезават били над  100 души, те били нетърпеливи да видят своите противници 
и да започнат двубоите.  Всички състезатели се събрали в големия двор на царския дворец, а 
публиката заела местата си. Излезли и царят, царицата и принцесата. Те заели своите цен-
трални места. царят за последен път обяснил как ще протече турнира, седнал на мястото 
си и дал знак с ръка за да започне . 

Първото изпитание било по граматика. Всички състезатели заели своите места, седнали 
на една дълга маса, а един от съветниците на краля им дал задачата. разбойникът от нача-
ло бил много притеснен, но не след дълго се успокоил и се заловил с мисленето по задачата. 
Минали няколко часа от началото, а много от участниците се отказали. Преди да залезе 
слънцето обявили края на първия състезателен ден. Тези, които били останали до края пре-
дали своите работи на съветниците и се прибрали в палатките си. На следващия ден, рано 
сутринта, отново всички се събрали за следващата задача, която  била по реторика. Отново 
някои от момците се отказали, а други продължили до залез слънце. Така протичали и оста-
налите състезания от първата седмица на турнира.

Последния ден се състезавали по музика.  Всеки един участник се появил пред царското 
семейство и съветниците, за да покаже музикалния си талант. Едни пеели, други танцували, 
дошъл  редът и на разбойникът. Той излязъл със своя любим инструмент , който усвоил пер-
фектно, а именно арфата. Започнал да свири най-нежната и романтична музика, която   ня-
кой, някога бил чувал. Всички били въодушевени от неговия талант. Започнали да се чудят от 
къде идва този младеж. Най-очарована, разбира се била принцесата, която слушала в захлас и 
вече имала своя фаворит сред участниците. След като разбойникът изсвирил своята песен, 
той вдигнал очи и засякъл погледът на принцесата. Двамата дълго се гледали, а публиката 
не спирала да ръкопляска. 

Вечерта, когато се прибрал в своята платка, разбойникът не преставал да мисли за прин-
цесата, а това му давало още повече сили да продължи в следващия етап. Дълго не могъл да 
заспи и решил да се поразходи на чист въздух. Докато вървял , видял една сянка да приближава 
към него. Когато се приближил към светлината, той зърнал един възрастен човек. В първия 
момент не могъл да си спомни от къде го познава, но не след дълго се сетил, че това е ста-
рецът, който за малко щял да ограби преди турнира. След дълго мълчание, старецът казал:
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- Е, момче, значи си ме послушал. Знаех си, че си умен и смел, че имаш добро сърце и, че ще 
оставиш миналото назад.

-  Дълбоко се разкайвам, старче, за грешките си. Моля те не ме издавай пред царя и наро-
да. Искам да завърша започнатото, честно и съвестно – отговорил разбойникът.

 - Не се бой, аз няма да те издам. Ти си човек, който иска да е добър, а и не познавам по-та-
лантлив музикант от теб – отвърнал старецът.

На следващата сутрин започнал втория кръг от турнира, на който участниците щели 
да покажат  своите физически възможности. Първата задача била по фехтовка.  Повечето 
от участниците се справили доста добре. Дните минавали, задачите привършвали, дошъл и 
големият ден. Последната задача била по поезия. Всеки участник трябвало да каже най-кра-
сивото стихотворение, по случай рождения ден на принцесата. От всички събрани впечат-
ления и отговори на задачите, царското семейство и съветниците щели да изберат най-до-
стойния. Всички с нетърпение очаквали да чуят изборът им.  След дълго чакане излезли в 
дворцовия двор и царското семейство. Принцесата била много по-красива от обикновено. 
Тя пленявала всички с красотата си, но единствения, който търсела бил разбойникът. Тя 
се надявала в този ден , той да се представи така добре, както до сега и баща и да избере 
него. разбойникът също не можел да откъсне очи от принцесата, с всеки изминал ден все 
повече мислел за нея и в този голям ден я виждал още по-прекрасна от преди. Започнало и 
последното изпитание. Всеки от участниците трябвало да представи свое стихотворе-
ние. Повечето се отказали, а други не впечатлили царското семейство, освен едно-това на 
разбойникът. Той излязъл, застанал гордо пред всички, погледнал право в красивите очи на 
принцесата и изрицитирал  своето стихотворение. Словата на младия мъж разчувствали 
всички. От всякъде се чували ръкопляскания, дамите от публиката се просълзили от кра-
сивите му думи изпълнени с много любов, но най-развълнувана била принцесата. Сърцето и 
биело учестено, не спирала да се усмихва и гледала момъка в очите с цялата любов на която 
е способна. На всички станало ясно, че този младеж е най-достоен в цялото царство и, че 
двамата с принцесата се обичат. Принцесата с мъка откъснала поглед от своя любим и се 
обърнала към баща си:

 - Това е моя избраник, татко. Справи се с всички изпитания най-добре, а и открадна мо-
ето сърце. 

разбойникът бил много щастлив от споделената любов на принцесата. С риск да я изгуби, 
той решил да си признае за миналото, за да може съвестта да му е чиста и да продължи 
напред. Макар и сърцето да му се късало, че неговата любима би могла да го отхвърли, той 
застанал пред царя, поклонил се и казал:

- царю, Честити, аз много обичам вашата дъщеря и бих искал да се оженя за нея, но преди 
това искам да призная кой съм и какво съм правил преди. 

разбойникът им разказал цялата си история, а когато свършил, зачакал с притаен дъх от-
говора на царя. царят погледнал към принцесата и й кимнал с глава, за да каже какво мисли.

- Това, че ни разказа кой си и не ни излъга, те прави още по-достоен и честен мъж. Човеш-
ко е да се греши, но винаги трябва да осъзнаваш грешките си и да се стремиш да ги попра-
вяш и да ставаш по-добър човек. Аз вярвам, че ти си се поучил от грешките си и няма да ги 
повтаряш. Обичам те и те приемам такъв какъвто си.

Момъкът замаян от щастие, погледнал принцесата с цялата любов, която изпитвал към 
нея, приближил се и й целунал ръката. А царят приел волята на дъщеря си и се зарадвал, че е 
намерил толкова искрен и достоен мъж.

След няколко дни в царството се вдигнала сватба за чудо и приказ. На нея присъст-
вали всички- от най-богатите, до най-бедните. А принцесата и разбойникът 
заживели щастливо до края на дните си…                                    
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ПрИКАЗКА ЗА ЯйЧИцЕТО
Зерин Мурад Чобан

Имало едно време една баба. Тя живеела самичка в малката си къщичка, със своята котка, бя-
лата си козичка  и едно малко пиленце, което й снасяло всеки ден по едно яйчице. С яйчицето, 
бабата си застройвала супичката, правела принцеси на внучката си когато й гостувала, или 
го продавала и си купувала нещо с паричките.

Един ден яйчицето си казало:
-Еее, стига вече! Всеки ден – чук-чук,  чупят ме и ме ядат! Омръзна ми! Ще избягам! Искам 

да се поразходя, свят да видя! Искам да отида край реката на пикник. Козичката толкова ми 
е разказвала за реката, за воденицата, че там има бистра водица, зелена тревица, пъстри 
цветенца, има и пшеница и царевица в близките ниви.

И започнало яйчицето да се приготвя. Намерило си малка раница, слънчеви очила, шапка с 
козирка и маратонки. Приготвило си и сандвич и шише с вода.

На следващия ден пилето снесло яйчицето и отишло да си търси червейчета на бунище-
то, козичката отишла на паша край реката, бабата в градината окопавала картофите, а 

котето се препичало на слънце. Яйчицето си казало:
-Сега или никога! Тръгвам!
Обуло си маратонките, сложило си шапката и слънчевите очила, нарамило раничката и се 

търкулнало към вратата. Оттам се огледало да види къде има по-мека тревичка за да скочи 
без да се счупи и скочило в пачата трева отпред. След това се търкулнало към портата.  Тя 
била от  дъски, между които имало пролуки и яйчицето се промъкнало от там и се търкулна-
ло на улицата.  Търкаляло се надолу по тревичката , която расте край пътя, за да не се счупи. 
Така стигнало до портата на съседите. Там стояли две кученца, майката Сузи и нейното  
паленце Джафтрик. И двете много се зарадвали на яйчицето и взели да го разпитват:

-Яйчице, къде отиваш така?
-Аз, приятели, отивам на пикник край реката! Там има бистра водица, зелена тревица, 

пъстри цветенца,  има и пшеница и царевица в близките ниви. А за вас сигурно има много 
кокалчета оставени от хората, които ходят там на воденицата  да мелят брашно. Хайде, 
елате с мен! Ще поритаме топка на ливадата, ще поплуваме в реката и ще берем цветя.

-Ама ние не можем да дойдем!- казали й кученцата.- Ние пазим къщата, портата е заклю-
чена, а нашият дядо отиде на рожден ден на внучката си, която става на две годинки, и й 
купи за подарък едно червено елече.

-Нищо няма да й стане на дядовата къща, ние бързо ще се върнем!- казало яйчицето.
-А как да излезем? Портата е заключена!- казали кученцата.
-Елате до гаража! Там мрежата на оградата е сложена по-нависоко! Аз също ще я повдигна 

малко и вие ще излезете.
И така станало. Кучетата излезли на улицата и тръгнали.  Яйчицето крачело отпред и 

сочело на къде да вървят, след него вървяла Сузи, а накрая весело подскачал Джафтрик. Така 
стигнали до градината на другите съседи, там видели техният петел- голям, ален, със злат-
ничко по края на перата на опашката. Бил сърдит, ровел ожесточено в торта, вадел черве-
ите и ги хвърлял без да ги яде.
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-Хей, Петльо, защо си толкова сърдит? И защо си сам? Къде са кокошките?- попитало яй-
чицето.

-Затова съм сърдит, защото ми е скучно, защото съм сам. Всички кокошки снасят яйца 
или мътят пиленца и аз останах сам, а вие къде отивате така?

-Ние отиваме на пикник край реката- там има бистра водица, зелена тревица, пъстри 
цветенца, има и пшеница и царевица в близките ниви. Хайде ела с  нас, щом ти е толкова 
скучно!

Петльо това и чакал, скочил на мрежата, оттам на пътя и тръгнали.
Отпред вървяло яйчицето, а след него Сузи, после Джафтрик , а накрая марширувал Пет-

льо и пеел:
„Ние сме войници ще вървим напред.
Леви, десни, леви, десни ще вървим напред!”
Така стигнали до следващите съседи. Там портата също била заключена, а до мрежата 

стояли три големи бели гъски.
-Ей, гъски, какво правите и  защо сте в къщи? Вие нали по цял ден обикаляте селото, кой 

ви затвори така?
-Ами, в къщи сме, защото стопанката ни затвори, а тя отиде на работа в детската 

градина да готви на дечицата. Нас ни затвори, защото се уплаши, че колите, които карат 
бързо ще ни прегазят. Затова ни е много тъжно!- казали гъските. –А вие къде сте тръгнали?

-Ние отиваме на пикник край реката. Там има бистра водица, зелена тревица, пъстри 
цветенца, има и пшеница и царевица в близките ниви. Хайде елате с нас!- казало яйчицето.

-А как ще излезем?- попитали гъските.
-Няма проблем, ние ще повдигнем мрежата и вие ще излезете! Хайде, приятели, помагай-

те!- казало яйчицето и всички дружно повдигнали мрежата и гъските излезли на пътя.

И тръгнали: отпред  яйчицето сочело посоката, после вървяла Сузи, след нея подскачал 
Джафтрик, после Петльо вървял и си пеел:

„Имаме си пушки от папура дръжки.
Леви, десни, леви, десни ще вървим напред!”
И най накрая вървели трите бели гъски.
Така стигнали до последната  селска къща. От тясната плетена от клони ограда пог-

леднала една овца и казала:
-Мее, къде отивате приятели?
-Ти защо не си на паша?- казало яйчицето.
-Аз днес родих едно агънце, затова не можахме да отидем на паша, но то вече заякна и 

можем да дойдем вас. А вие къде отивате?
-Ние отиваме на пикник край реката. Там има бистра водица, зелена тревица, пъстри 

цветенца, има и пшеница и царевица в близките ниви. Ще ритаме топка на тревата, ще 
плуваме в реката, е си наберем цветя и ще се върнем, хайде елате с нас!- казало яйчицето.

Овцата побутнала агънцето и то скочило на пътя при нашите приятели, след него ско-
чила и майка му.

И тръгнали: отпред  яйчицето сочело посоката, после вървяла Сузи, след нея подскачал 
Джафтрик, после Петльо вървял и си пеел:

„Имаме си кончета от върбови клончета.
Леви, десни, леви, десни ще вървим напред!”
После една след друга се клатели трите бели гъски, след тях вече вървяла овцата, а до 

нея подскачало агънцето и заедно с него подскачала и мартеницата, която му направили и 
вързали на вратлето сутринта преди да отидат на училище децата на стопаните.

Така стигнали до края на селото. На една ливада там пасяло най-симпатичното мага-
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ренце на света. То било вързано с дебело въже и било много ожадняло. Като видяло нашите 
приятели веднага започнало да им се моли:

-Приятели, много съм жадно, моля ви помогнете ми да отвържа въженцето и да отида да 
пия вода на реката!

А вие къде отивате? Може ли да дойда с вас?
-Добре магаренце, ще те отвържем!- казало яйчицето. –Ние отиваме на пикник край река-

та и разбира се, че ще дойдеш с нас! Там има бистра водица, зелена тревица, пъстри цветен-
ца, има и пшеница и царевица в близките ниви. Ще ритаме топка на тревата, ще плуваме в 
реката, е си наберем цветя и ще се върнем.

Отвързали магаренцето и тръгнали заедно. Отпред вървяло яйчицето, , после вървяла 
Сузи, след нея подскачал Джафтрик, после Петльо, после трите бели гъски една след друга, 
след тях вървели овцата и агънцето, а най накрая вървяло сивото магаренце. Така стигнали 
до реката и отдалеч още видели воденицата. Когато наближили яйчицето ги събрало и им 
казало:

-Приятели, сега всички си намерете място да се скриете, защото аз съм чувало от козич-
ката, че в тази воденица през нощта се събирали глутница вълци, носели откраднатите от 
стадата козички и агнета, хванатите в гората зайци и сърнички и ги ядяли, затова аз ще 
отида до воденицата и ще проверя какво има вътре.

Всички го послушали и се скрили, кой зад храстите, кой в царевичните ниви, а яйчицето 
се търкулнало и отишло до вратата на воденицата, надникнало под дъските и видяло, че 
вътре няма никой. Свирнало на приятелите си и те веднага дошли при него.

-Вижте- казало яйчицето- огнището е още топло, тук е горял огън, има и остатъци от 
храна, значи снощи вълците са били тук. Искате ли да им устроим капан и да ги прогоним 
оттук?

-Добре- казали всички- кажи ни какво да правим.
-Аз- казало яйчицето- ще се заровя в пепелта на огнището. Като дойдат вълците ще 

почнат да ровят в огнището. Аз ще гръмна и ще напълня очите им с пепел. От едната стра-
на на огнището ще се скрият Сузи и Джафтрик, а от другата- овцата и агънцето, Петльо 
ще се качи на тавана да наблюдава пътя и ще ни каже като види вълците да идват. Зад 
вратата ще се скрие магаренцето, а от другата страна гъските. Хайде всички да заемат 
местата си!

Всички го послушали и веднага заели местата си. След малко Петльо казал:
-Приятели, по пътя идва един хилав вълк и носи в устата си съчки. Явно ще разпалва огъня. 

Заемете местата си и бъдете в готовност за атака.
Вълкът влязъл, оставил съчките и започнал да рови в огнището. Тогава яйчицето изпукало 

като бомба и напълнило очите му с пепел. Вълкът започнал да вика и тръгнал надясно, там го 

нападнали двете кученца и почнали да го хапят. Вълкът хукнал на другата страна, а там го 
нападнали агънцето и овцата и го намушкали с острите си рогца. След това той хукнал към 
вратата, а  там го нападнали гъските и хъс-хъс- оскубали космите по дупето му с човките 
си. Накрая магаренцето му хвърлило един голям ритник и вълкът изхвърчал на пътя, чак от 
другата страна на реката. Хукнал да бяга колкото го държат краката и скоро срещнал голе-
мите вълци. Като го видели те го попитали:

-Ей, слабак, запали ли огъня? Какво правиш тук?
-Братя, бягайте да бягаме! В тази воденица вече няма живот за нас, там има войска!
-Каква войска бе страхливец, какви ги говориш?
-Има, има войска! В огнището гръмна бомба и ми напълни очите с пепел. Войнишките 

кучета ми нахапаха краката с острите си зъби, имаше и войници с боздугани, въртяха ги 
и ме намушкаха с острите им шипове, а до вратата, бръснарят бръснеше войниците и ме 
нападна с бръснача и ми остърга дупето. А един войнишки кон с един ритник ме запрати чак 
от другата страна на реката. Бягайте братя, да бягаме, да се спасяваме!

Слушали вълците, но не му повярвали и отишли сами да се уверят какво има във водени-
цата.

През това време нашите приятели насядали около огнището, извадили сандвичите си за 
да похапнат, а яйчицето взело окачената на стената тамбура и започнало да свири и пее. 
Преди това пък, Петльо окачил над вратата един козяк, за да го помислят вълците за одра-
на вълча кожа. Яйчицето запяло:

„Елате вълци, елате
единия от вас одрахме, кожата му окачихме.
Всички ви ще одерем…
Слушали вълците, слушали, па си плюли на петите и избягали през девет планини в десета, 

и повече никога не се върнали в тази воденица.
Така яйчицето и приятелите му спасили селото от лошите вълци.
Поплували в реката, ритали топка на зелената трева, набрали си букетчета от красиви 

полски цветя и всички се върнали навреме у дома.
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Участници, училища, награди,  
жури? - според мен имената на журито могат да дойдат и някъде отпред.


