Ще ти разкажа
приказка

Национален
детски конкурс за
авторска приказка
2020

Национален детски конкурс
за авторска приказка
2020

Ще ти разкажа
приказка

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столична община - продуцент, 2020
Нели Горанова - редактор, 2020
Сияна Захариева, художник, 2020
Станислав Георгиев - коректор, 2020

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
ЗА ДЕТСКА АВТОРСКА ПРИКАЗКА
„ЩЕ ВИ РАЗКАЖА ПРИКАЗКА”
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Драги участници в конкурса за детска авторска приказка „Ще ви разкажа приказка”!
За мен, като председател на журито, и за членовете на журито Петя Йотова, Нели Горанова, Станислав Георгиев и Биляна Балева, срещата с вашите приказки беше голямо и прекрасно
изживяване. Голямо – защото имахме щастливата възможност да прочетем повече от 700 ваши
приказки, долетели до нас от всички крайща на родината ни. Прекрасно – защото вашата смела
фантазия, вашето свежо чувство за хумор и искреното ви споделяне ни подари един прекрасен
приказен свят.
Представете си – в един период от време, когато неведнъж край нас звучаха строгите и сурови думи, породени от мрачно световно премеждие, ние четяхме вашите сърдечни и светли
приказки! Вие бяхте не само творчески интересни за нас - вашите приказки бяха за нас чудесно
доказателство, че жаждата за духовност в пролетните ви души е по-силна от временните
мрачни вести. Особено ни зарадваха приказките на най-малките. Не само защото те бяха кажи-речи двойно повече от приказките на по-големите, а и защото често ни изненадваха със
своите учудващи хрумвания и интересни образи. Разбира се, немалко на брой ярки творби имаше
и сред приказките на по-големите. Скоро ще прочетете отличените от нас приказки и ще се
убедите в моите думи.
Но нека кажа и това: уважаемото жури сериозно се затрудни как да определи най-добрите
творби – толкова много на брой бяха наистина интересните приказки! За всяка награда, за всяко
поощрение, ние обсъждахме по няколко ваши творби. Затова, когато четете вече наградените
приказки, имайте предвид, че поне още толкова на брой бяха твърде близо до отличието. Така е
навярно при всеки литертурен конкурс – отличията никога не стигат...
Но една дарба, казва народът, мирна не стои. С отличие и без отличие (засега!) тя никога няма
да загуби мечтата си за нови творчески полети.
И така – да поздравим наградените в конкурса автори на детски приказки най-сърдечно, а на
всички, заедно да си пожелаем нови вдъхновения и хубави случки в живота!
До нова среща в следващото издание на Националния конкурс „Ще ви разкажа приказка”!
Ваш: Георги Константинов, писател,
председател на журито на Националния конкурс
„Ще ви разкажа приказка”

Възрастова група 9 - 12 год.
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НИКОЛАЙ ХАДЖИСТОЙЧЕВ
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Имало някога някъде едно малко село, сгушено под склона на висока планина. Когато някой пътник влизал в селото, той веднага забелязвал огромна и
богато украсена къща, в която живеел богат селянин със своето семейство.
А на излизане от същото това село всекиму се набивала на очи друга къща –
малка и скромна. Тук живеел беден селянин с жена си и децата.
В това селце никой не оставал без слънчева топлина и ласка – ни беден,
ни богат. Всяка сутрин, когато Слънцето изгрявало, то милвало с лъчите си
бедната къщурка, а когато залязвало – погалвало богатата къща.
В една такава сутрин, докато Слънцето се показвало иззад високата планина, то се закачило за върха ѝ. Огромен слънчев къс се отчупил и се търколил
надолу към селото. Спрял се направо пред вратата на бедната къщурка. Децата, които играели на двора, видели големия златен къс и веднага го отнесли
вкъщи при баща си. Като видял златото, бащата казал:
– Това богатство не е наше, а на този, който го е изгубил. Затова търколете златото към залеза и когато Слънцето се спусне, то ще си го намери и
ще си го прибере.
Децата така и направили. Засилили златния къс към залез слънце, но той
се спрял на другия край на селото точно пред голямата порта на богатата къща. И тук децата, които играели на двора, видели златото и бързо го
отнесли вкъщи при баща си. Като видял огромния къс злато, очите на бога-
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таша заблестели по-силно и от самото Слънце. Той извикал с радостен глас:
– Сега съм още по-богат! Сега всичко в къщата ми ще е от злато!
Така и станало. Леглата, на които спали стопаните на къщата, станали
златни, приборите за хранене – златни, пейките за сядане – златни, масите
– златни, абе – всичко станало златно...
А Слънцето гледало отгоре, докато преминавало по небето, гледало и все
повече се разгорещявало. Точно преди да залезе, горещото ядосано Слънце
жегнало житната нива и от нея се търколила гореща пита хляб. Катурнала
се питката направо към селото и спряла пред портата на златната къща в
краката на пребогатия вече селянин. Той дори не посегнал към хляба, за да го
вземе, а рекъл:
– Ха! Проста пита хляб. За какво ми е? Само ще загрози златната ми маса,
която е отрупана с баници и краваи.
Ритнал питката с крак и тя продължила пътя си, като спряла на другия край на селото пред скромната врата на бедната къща точно в краката
на бедняка. Навел се бедният човечец, взел питката от земята, нежно я почистил от праха и я отнесъл вкъщи, като я поставил по средата на масата.
И това видяло Слънцето... На вечеря семейството седнало на трапезата
и всеки получил парче от топлия хляб. А какво било учудването на всички,

когато на сутринта заварили питката отново цяла и топла, все едно току-що изпечена и недокосната.
А Слънцето, разлютено от постъпката на богаташа, повикало на гости
сестра си Вихрушка. Върлувала Вихрушка с пълна сила цял ден и цяла нощ. На
сутринта, когато Слънцето отново изгряло, видяло посевите унищожени,
плодните дървета повалени, а градините опустошени.
Скоро в богаташката къща свършили баниците и краваите и останала
златната маса празна. А бедняшката къща винаги ухаела на прясно изпечен
хляб и масата никога не оставала празна.
Дочул богатият селянин за вълшебния хляб. Събрал цялото злато от къщата и го понесъл към бедняшката къща с надеждата да го замени за чудната пита хляб. Посрещнал го беднякът, изслушал го и му казал:
– Не ти искам златото. То не е твое, ни то пък е мое. На Слънцето е. И хляба не мога да ти дам. Той не е мой, нито пък ще е твой. На Слънцето е. Но ще
ти дам един съвет. Златото, което носиш, върни на Слънцето и го помоли
за прошка.
Така и станало. Покатерил се мъжът нагоре към върха на планината със
златото на гърба. Седнал на самия връх, изморен, и зачакал Слънцето да
изгрее. Надникнало Слънцето иззад планината, видяло оклюмания селянин
и запитало:
– Кое е по-скъпо, златото или хлябът?
Богаташът отговорил:
– Хлябът е по-скъп от златото, Слънце! Моля те, вземи това, което е
твое, и върни това, което е наше – посевите, плодните дървета и пълните
градини. Прости, че се полакомих за злато и не уважих хляба!
Така Слънцето си върнало откършения къс и отново заблестяло на небето – цяло, ярко и щастливо, греещо еднакво за всички, а селото продължило
да живее живота си. Тук вече няма бедни, а само богати, защото хлябът е на
почит във всяка къща, а това прави всеки дом богат .
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Възрастова група 9 - 12 год.
ВТОРА НАГРАДА
МАГДАЛЕНА ЧОМПОЛОВА

ВИТОШАН
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Витоша отново е облякла снежна премяна. Величествените ѝ върхове
блестят в кристална белота. Дълбоко в недрата ѝ, в най-дълбоката пещера,
спи нейният повелител Витошан. Горските обитатели не нарушават спокойствието му, защото знаят, че това ще го ядоса. А разгневи ли се владетелят, става страшно! Само човеците не се съобразяват. Дупчат планината,
секат горите, заливат с бетон склоновете ѝ. Отвреме-навреме Витошан се
пробужда и промърморва, че е време да ги вразуми, но после отново потъва в
сън.
– Жии-жу! Жууу! – чу се тъничко гласче.
Нещо парна Витошан по бузата. Той скочи като ужилен, развилня се и
закрещя:
– Кой смее да ме буди? Що за нахалство?
– Не се гневи, Владетелю! Ние сме! Пчеличките!
– Какво сте се разжужали? За вас няма ли зимен сън? И какво правите в
пещерата ми? – още по-ядосан изфуча Витошан.
– Помогни ни, татко Витошан! Замръзваме! Нямаме си вече кошери! –
жужаха наоколо рояци пчели.
– Какво пак се е случило? И не така всички в хор. Нищо нe разбирам! Говори
ти, царице Жижу!
– Хората! Те са виновни! – с треперещо гласче заговори Жижу. – Първо ни
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напръскаха с някакъв отровен
дъжд. После ни събориха кошерите. Разчистиха поляната ни,
за да излеят поредното си бетонно чудовище! Много от нас
не оцеляха. Сега си нямаме домове. Няма къде да отидем!
– Ах, тези неразумни същества! Сега ще ги науча! – скочи Витошан и тъмен облак се
изви около него.
– Не, не бива! Не се гневи, Повелителю! – замолиха се пчелите. – Те, хората, не разбират,
че без нас не може! Мислят си,
че сме им нужни само заради
сладкия мед. Не знаят, че без нас
много видове ще загинат, ако не
опрашваме цветовете им.
Но вече бе късно. Нищо не
можеше да спре разбушувалия се Витошан. Едри канари
се откъсваха от върховете на
планината и със страшна сила
се търкаляха по склоновете ѝ.
Увличаха след себе си повалени
дървета и храсти. Красивата
доскоро снежна покривка се про-
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пука, превърна се в лавина и заплаши да смаже ширналия се в подножието
град.
Пчелите разтревожено закръжаха. После роякът се организира в строен
танц. Започнаха да плетат здрави мрежи от восъчните пити. Бързат.
Трябва да укротят падащите лавини, иначе с хората е свършено. А планината е пълна с туристи, които празнуват Коледа. Има и много деца, които
очакват Дядо Коледа с шейната.
На помощ се притичаха всички горски обитатели. Ловко разгърнаха готовите мрежи и уловиха лавините. Вече смирен, Витошан учудено наблюдаваше случващото се. Не вярваше на очите си. Наранените и пострадалите да
спасяват злосторниците!?
– Жижу, какво правите! Защо им помагате?
– Как защо, Повелителю! Ние всички сме твои рожби. Трябва да се научим
как да живеем заедно и да се уважаваме. Хората не са лоши, но и много още
имат да учат!
С мисълта, че царицата-майка е права, Витошан се отправи към пещерата си. Ще прекара буден до пролетта, за да намери начин да помогне на
пчелите и да вразуми тези човеци.
А в планината хората празнуваха Коледа. Най-радостни бяха децата.
Получили своите подаръци от Дядо Коледа, се замеряха със снежни топки.
Спускаха се с шейни и ски по белите писти. Правеха снежни човеци. Никой от
тях не разбра какво бедствие ги бе отминало.
Само един малчуган любопитно задърпа баща си:
– Татко, татко! Виж, това пчелички ли са?
– Пчелички ли? Не, момчето ми! През зимата няма пчели. Това са танцуващи снежинки – развеселен каза бащата.
В този миг нещо го жилна по лицето. Бащата замахна с ръка и учудено
вдигна поглед. Над тях се рееха безброй искрящи снежинки, прозрачни и леки,
съвсем като крилца на пчелички.
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Възрастова група 9 - 12 год.
ТРЕТА НАГРАДА
ЙОАНА ПАВЛОВА

МНОГОЗНАЙКО И ВСЕЗНАЙКО
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Имало едно време две зайчета. Те били братчета. Живеели в къщичка близо до гората. Едното се казвало Многознайко, а другото – Всезнайко. Многознайко бил много любознателен и работлив. Обичал да помага на всички.
Всезнайко пък бил мързелив и не искал да научи нищо ново, защото мислел, че
знае всичко.
Един ден Многознайко попитал Всезнайко:
– Братко, ще ми помогнеш ли да направим супа от моркови?
Всезнайко отговорил:
– Не мога, братко, направи я ти, а аз ще те гледам и мога само акъл да ти
давам вместо помощ, защото който има акъл – не трябва да работи!
Всяка сутрин Многознайко ставал рано и започвал да прави закуска, а
Всезнайко спял до късно и ял от приготвената от Многознайко закуска.
После отивал в гората и се излежавал на поляните цял ден, докато Многознайко се трудел.
Един ден Многознайко попитал Всезнайко:
– Братко, ще ми помогнеш ли да насадим зеле в градината?
Всезнайко отговорил:
– Не мога, братко, работи си сам, а аз ще те гледам и мога само акъл да ти
давам вместо помощ, защото който има акъл – не трябва да работи.
Минало лятото. Настъпила есента. Станало по-студено и всички за-
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почнали да събират храна за зимата.
Един ден Многознайко попитл Всезнайко:
– Братко, ще ми помогнеш ли да съберем дърва за зимата?
Всезнайко отговорил:
– Не мога, братко. Ти ги събери, а аз ще те гледам и мога само акъл да ти
давам вместо помощ, защото който има акъл – не трябва да работи.
Отишли на поляната. Многознайко събирал дърва, а Всезнайко се излежавал. Дошъл Ежко-Бежко и ги попитал:
– Зайчета, кой ще ми помогне да събера ябълки и круши и да ги занеса до
вкъщи?
Всезнайко отговорил:
– Не мога, Ежко! Събери ги ти, а аз ще те гледам и мога само акъл да ти давам вместо помощ, защото който има акъл – не трябва да работи.
А Многознайко с удоволствие приел.
Вечерта двете зайчета се прибрали и легнали да спят. На сутринта
отишли отново на поляната. Многознайко събирал дърва, а Всезнайко се
излежавал. По едно време се задала Баба Меца и ги попитала:
– Зайчета, кой от вас ще ми помогне да събера ягоди и малини и да ги занеса
до вкъщи?
Всезнайко отговорил:
– Не мога, Бабо Мецо! Събери ги ти, а аз ще те гледам и мога само акъл да
ти давам вместо помощ, защото който има акъл – не трябва да работи.
А Многознайко с удоволствие приел.
Дошла зимата. Вече само Многознайко ходел за дърва в гората, а Всезнайко
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лежал вкъщи, защото навън било студено.
Един ден Многознайко решил да даде урок на Всезнайко. Сутринта Многознайко не направил закуска на брат си. Всезнайко станал късно и като видял, че няма нищо за ядене, попитал:
– Братко, къде е закуската?
– Който не работи, а само акъл дава – не трябва да яде! – отговорил Многознайко.
– Добре тогава! Аз сам ще си намеря някой, който да ме нахрани! – казал
сърдито Всезнайко и излязъл навън.
Отишъл в гората и почукал на вратата на Ежко-Бежко. Той му отворил и
Всезнайко попитал:
– Ежко, ще ме подслониш ли при теб и може ли с нещо да ме нахраниш?
Ежко му отговорил:
– Ти не ми помогна, когато имах нужда, а само акъл искаше да ми дадеш,
затова сега се оправяй сам!
Всезнайко продължил по пътечката и така стигнал до къщата на Баба
Меца. Бил много уморен и гладен. Почукал на вратата и Баба Меца му отворила.
Тогава Всезнайко попитал:
– Бабо Мецо, ще ме подслониш ли при теб и може ли с нещо да ме нахраниш?
Баба Меца му отговорила:
– Ти не ми помогна, когато имах нужда, а само акъл искаше да ми дадеш,
затова сега се оправяй сам!
Всезнайко продължил да върви по пътечката. Изведнъж видял светлинка
от прозорчето на една къщичка. С последни сили стигнал до нея. Застанал
пред вратата и почукал. Отвътре се показала Кума Лиса. Всезнайко я попитал:
– Кума Лисо, ще ме подслониш ли при теб и може ли с нещо да ме нахраниш?
Да знаеш обаче, че не мога с работа да ти се отплатя, а само акъл мога да ти
дам.
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Кума Лиса отговорила:
– Аз акъл си имам и не искам, а и такива като нас, които имат акъл – не
трябва да работят!
– И аз това казвам на всички, които ме молят за помощ! – казал Всезнайко.

16

Кума Лиса го поканила да влезе и да се стопли, защото вече имала план как
да го изяде.
– Всезнайко, аз ще сложа водата да заври и ще направя вкусна супа, а ти си
легни и поспи. Като е готова, ще те събудя, за да хапнем заедно.
Всезнайко се съгласил. Легнал да спи, без да подозира какво е намислила
Кума Лиса.
През това време Многознайко започнал да се притеснява за братчето си.
Тръгнал да го търси в гората. Стигнал до къщичката на Ежко-Бежко и почукал на вратата. Ежко му отворил и Многознайко го попитал:
– Ежко, виждал ли си брат ми, Всезнайко?
Ежко отгорил:
– Видях го, обаче не го подслоних, защото той не ми помогна, когато имах
нужда. А ти тогава ми предложи помощта си, затова сега ще дойда с теб да
го потърсим.
Двамата стигнали до къщичката на Баба Меца и почукали на вратата.
Баба Меца отворила и Многознайко я попитал:
– Бабо Мецо, виждала ли си брат ми, Всезнайко?
Баба Меца отговорила:
– Видях го, обаче не го подслоних, защото той не ми помогна, когато имах
нужда. А ти тогава ми предложи помощта си, затова сега ще дойда с теб да
го потърсим.
Тримата вървели, вървели и стигнали до къщичката на Кума Лиса.
Надникнали през прозорчето и видели как Всезнайко спи, а лисицата се
облизва, готова да го нападне и изяде. Тогава Баба Меца разбила вратата.
Ежко Бежко се свил на кълбо, търкулнал се и набол лисицата. Многознайко
събуди Всезнайко. Двамата благодарили на Ежко-Бежко и Баба Меца и бързо
побегнали към своята къщичка.
От този ден Всезнайко научил урока си. Той разбрал, че трябва винаги да
помага на другите, когато имат нужда от неговата помощ, а не само акъл да
дава. Защото, който помага, и на него се помага, а който само акъл дава – се
правя сам!
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ПЪРВА НАГРАДА
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ПОЧЕРНЯЛОТО ПАЯЧЕ ПЕПИ
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Недалеч оттук, малко на юг, на морето, в Бургас в един храст точно на
плажната ивица, скрито от жегата в клоните си живее малко паяче. Казва се
Пепи – с шест ръце, с пет очи, но бяло на цвят. Пепи обича своя дом. Никой не
го безпокои. Има достатъчно здрави клони в храста, за да си оплете мрежа,
на която да се закача по някоя мухичка от време на време.
И така му минаваха дните. Често поглеждаше през клоните на своя храст
и виждаше как хората идват бели на плажната ивица, а си тръгват черни,
изпечени от слънцето. Пепи много искаше да промени нещо във външния си
вид и затова реши и той да отиде на плаж, за да си хване тен.
Слънцето започна бавно да слиза от небето и да се скрива зад планините.
Хората събираха своите кърпи и кремове против изгаряне, а децата ставаха
от пясъка и тръгваха с кофи и лопатки под ръка. Пепи цял ден наблюдава хората какво си носят и затова реши да си направи списък с нужните неща, за
да може утре и той да отиде на плаж.
> Плажна чанта
> Топка за игра с приятел
> Чадър
Внимателно излезе от храста и стъпи върху хладния пясък. Започна лека-полека да върви към „капанчето“, построено на плажа. След пет минути стигна и видя, че върху бара в малка чашка има събрани няколко сгънати
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чадърчета, които слагаха в мелбите и коктейлите за красота. Паячето се
усмихна – намери най-трудното нещо от списъка. Пусна дълга паяжина, по
която започна да се изкачва с лекота и за пет секунди вече се намери до чашата с чадърчета. Качи се върху нея и започна да си избира цвят.
– Жълто? – Не, ще се слива с пясъка и някой ще го настъпи. Синьо – не, ще
привлече някоя птица и тя ще ми го вземе. А, розово не! – то е за момичета.
Зеленото ще бъде!
И така Пепи се сдоби с чадърче, което сложи върху гърба си и закрепи с
малко паяжина. Докато слизаше от барплота, забеляза, че в един от про-

цепите между дъските се е заклещило едно калпаче от жълъд. Това ще бъде
неговата чанта! Веднага щом слезе, отиде до процепа, вмъкна се вътре,
сграбчи с всичките си шест ръце калпачето и започна да дърпа колкото сила
има. Дърпа, дърпа толкова силно, че едри капки пот избиха по лицето му. И
изведнъж – ХОП! калпачето излезе и Пепи падна назад с него. То беше страхотно за плажна чанта – голямо и удобно. Започна да става тъмно и звездите се появиха в небето. Това не тревожеше Пепи, защото откри най-трудните неща от своя списък. Оставаше само топката. Той вървя доста
дълго. Излезе от пясъка и влезе в Морската градина и за негово щастие това,
което търсеше, беше точно пред него – голямо дърво липа. Имаше под себе
си неразцъфнали топченца, паднали от клоните му. Пепи си избра едно и се
отправи натоварен към своя дом. След като стигна, ги нареди на паяжината
си и сладко-сладко заспа.
На сутринта се събуди рано, още в шест часа, защото нямаше никакво
търпение и не можеше да губи нито минута повече. Изми си зъбите, събра
си плажната чанта. Вътре сложи топката, капка роса за вода и сушени мушици за обяд. Взе чадърчето си на гърба и се отправи към морския бряг. Щом
стигна мокрия пясък, заби чадърчето си, оправи си чантата и реши да се поразходи, за да разгледа съкровищата, които морето е изхвърлило предната
вечер. Докато вървеше, намери една мидена бяла черупка, която беше три
пъти по-голяма от него и толкова много му хареса, че в петте му очи се появиха сълзи. Реши да я използва за лодка. Не можеше да чака специална покана,
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затова изтича набързо да си вземе чантата, остави чадърчето и се качи в
черупката –лодка, като преди това малко я бутна във водата. Толкова много му хареса да се носи по вълните като пират, че забрави да следи за брега и
без да се усети, вече се намираше по средата на морето, без да знае накъде е
брегът. Погледна уплашено наляво и надясно, но нищо не се виждаше освен
необятната шир. Тогава започна да плаче.
Милото паяче, никой не може да го чуе и да му помогне (дори аз, тъй като
съм само разказвач).
Плака, плака, изплака си сълзите. Искаше да се върне у дома, при своята
паяжинка, на своя пясък.
Изведнъж на повърхността забълбукаха балончета. Пепи спря да плаче.
Сега го беше страх, защото можеше някой голям звяр – акула или кит – да се
появи и да го изяде цял целеничък.
– Какво си се разциврил, бе? До дъното се чуваш... – това морско животно
спря да говори и огледа Пепи. – А-а-а, братовчеде, това ти ли си, бе? Какво се
е случило?
Това всъщност беше морският паяк Амаду, далечният братовчед на Пепи.
– Здравей, Амаду! Колко се радвам да те видя. Ще ми помогнеш ли? Искам у
дома. – И той му разказа как се е озовал тук.
– Естествено, че ще ти помогна. Само стой тук! – и той се гмурна под
водата.
Пепи отново остана сам в лодката под горещото слънцето. След два часа
Амаду се върна, но този път водеше и компания.
– Това е Урсула. Най-бързата костенурка в морето. Тя ще те закара до брега за нула време. Само ѝ кажи до кой от всичките.
– До Северния плаж на Бургас, ако може – каза срамежливо Пепи.
– Разбира се! – усмихна се Урсула. Хвана се за задната част на мидената
черупка-лодка и потеглиха с бясна скорост.
За две минути Пепи, Амаду и Урсула стигнаха брега, който беше пълен с
хора.

– Много благодаря и на двама ви, че ме избавихте от сигурна смърт. В знак
на благодарност ви подарявам моята топка от липа, за да си играете заедно
под водата и да си спомняте за мен – каза Пепи.
– Всичко за моя братовчед! – каза Амаду и двамата се прегърнаха. – Довиждане!
– До нови срещи!
И Урсула, и Амаду се гмурнаха в морето и изчезнаха. А Пепи си придърпа
лодката и започна да я влече по брега.
Чадърчето обаче не беше на мястото, на което го беше оставил. Огледа
се и видя, че се намира върху една от най-големите кули на пясъчен замък,
който беше построен от едно момиченце с розов бански и неговата майка.
Пепи прецени, че няма нужда от него, тъй като вече се беше превърнал от
бяло паяче в черно.
А и замъкът нямаше да е толкова страхотен без неговото зелено чадърче.
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ДА БЪДЕ ЦАР
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Запитал се веднъж един вълк какво би било да бъде цар на всички животни.
Но тази титла вече била заета от величествения лъв.
– Ако искам да стана цар, ще трябва да се преборя с лъва. Но той е смел и
силен. Умен е и решава всички проблеми на горските обитатели. Как ще го
надвия? – завайкал се вълкът.
Една минаваща костенурка дочула какво си приказва глупавият кумец и
му рекла:
– Кумчо Вълчо, царят Лъв може да е смел и силен, но не е непобедим. И…
да, умен е. Но я се виж и ти! Толкова си умен и интелигентен. И ти можеш да
помагаш на всички. Вярвам в твоята преценка и съм убедена, че можеш да дадеш най-умните решения на всички проблеми – присмяла се костенурката.
Повярвал вълкът на думите ѝ и решил да събере всички животни на събрание. Речено, сторено. Пристигнали всички в уречения час, дошъл и царят
Лъв. Животните очаквали с нетърпение какво толкова важно ще им съобщи
вълкът, че чак организира горско събрание.
– Скъпи приятели, събрали сме се, за да ви уведомя, че от днес нататък аз
ще бъда ваш цар. Ако някой от вас има въпроси или проблеми, моля обръщайте се към мен! – рекъл Кум Вълчан със самочувствие.
Настанала суматоха. Едни започнали да си шушукат, други – да се смеят,
трети се чудели как този глупец ще ги управлява.
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– Той за себе си не може да се грижи, та за нас ли? – негодувала мечката.
– Ще ни съсипе гората! – вайкал се язовецът.
– Какво става с теб, царю Лъв? Защо мълчиш? Нима просто ще му отстъпиш трона си?! – обадил се глиганът.
– Спокойно, спокойно, приятели мои – обадил се лъвът. Вълкът иска да ни
бъде цар. Нека. Няма нищо лошо в това. Но дали ще може да се справи с цялата отговорност, която върви редом с титлата? Ето моето предложение – обърнал се към вълка. – Ще ти отстъпя трона си за седмица. През това
време ти ще решаваш проблемите на тези, които са изпаднали в беда. Ако се
справиш – ще заемеш моето място, ако ли не – ще се върнеш към нормалното
си ежедневие.
Съгласил се вълкът без колебание. Той вярвал, че ще се справи, и смятал,
че да си цар, е лесна работа. И така седмицата започнала. Животните
заприиждали да му искат съвети. А той, с плиткия си ум, давал все глупави
решения за техните проблеми. Дошла и Баба Меца:
– Царю, помогни ми! Всеки път, когато искам да си похапна мед, пчелите
ме жилят.
Вълкът помислил, па рекъл:
– Бабо Мецо, виж каква си станала от толкова мед. Приличаш на топка.
Сладкото и без друго не е полезно. Мини на диета! Яж само горски плодове!
Обидила се мечката от тези думи. Забили се като нож в сърцето ѝ, но си
замълчала, кимнала с глава и си тръгнала.
Скоро дошъл и скунксът. Всички животни бягали от него и точно за този
проблем дошъл да търси съвет от новия цар.
– Царю, никой не иска да говори с мен. Всички ме отбягват. Много съм самотен и тъжен! Душата ме боли! Какво да направя ?
– Уфф! И се чудиш защо? – отвърнал Вълкът – Ще припадна от тази
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смрад! От кога не си се къпал? Иди се изкъпи в реката, да отмиеш тая миризма. И после няма да имаш никакви проблеми.
Обидил се и скунксът. Натъжил се от думите на вълка, но не казал нищо.
Тръгнал и се запътил към реката. А вълкът тъкмо решил, че работният му
ден е свършил, когато дотичала една малка катеричка. Запъхтяна, започнала да му се моли:
– Царю, дай ми съвет! Моля те! Сестра ми се заклещи в дупката на хралупата ми. Как да я извадя?
– А, това е лесно! – отвърнал царят. Вероятно много си я нагостила и е
преяла. Остави я няколко дни гладна и после тя сама ще мине през дупката.
Зачудила се катеричката. Доста глупав ѝ се сторил този съвет, но не
посмяла да каже нищо на царя. Тръгнала обратно към хралупата си и решила
да се обърне към другите животни за помощ. Не можела да остави сестра си
няколко дни заклещена, както я посъветвал вълкът.
Цялата седмица била много натоварена за новия цар. Всеки ден бил заринат от въпроси и проблеми, на които трябвало да търси решение. И все не
намирал правилното. Животните не останали никак доволни от работата
на вълка. Събрали се всички край неговото леговище и започнали да скандират, че си искат стария цар. Започнали да го замерят кой с каквото намери.
Дошъл лъвът при него и му казал :
– Седмицата измина. Така, като гледам, не си се справил много добре. Животните негодуват. Преди да дадеш решение на проблема на някого, Вълчо,
трябва добре да помислиш. Само у глупците езикът изпреварва мисълта.
– Не се справих, царю. Да си цар и водач на животните не била лесна работа. Не можах да им помогна. Сега всички ще ми се подиграват до края на
живота ми колко съм глупав. Вземи си трона. Не го искам. Ще замина далеч за
известно време. Сбогом.
Царят Лъв отново заел своето място. Животните прииждали ежедневно.
Кой със своя малък проблем, кой – с по-голям, но всички си отивали доволни.
Те чувствали подкрепата на своя водач и били щастливи в гората под негово
управление.
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28

Хайде ела, ще ти разкажа приказка... – каза дядо и се настани в своя люлеещ се скърцащ фотьойл, който се намираше пред почти изгасналата вече
камина.
– А за какво се разказва в твоята приказка, дядо? – попитах аз, подскачайки около камината, очаквайки с нетърпение да чуя дядовата приказка.
Всъщност това ни беше станало като обичай, неотложна част от всяка
една вечер.
С дядо живеехме сами, откакто се помнех. Той ми беше казал, че мама се
разболяла тежко след раждането ми, а след смъртта ѝ баща ми просто не
издържал и ни напуснал. Не си спомнях много за родителите си и никога не
съм се замислял много за тях. Дядо винаги се е грижел за мен, помагал ми е с
домашните, научи ме да смятам, да чета, научи ме и как да сменям изгоряла
крушка, как да сготвя любимата си лазаня и от коя страна на чинията се
слагат ножът и вилицата. Когато бях на пет, ми подари първото колело и
цял ден бяхме в парка в края на града, където пътеките бяха прави и широки
и дядо сметна за най-правилно там да се уча да го карам. Помня колко изморени се прибрахме и двамата онази вечер. Та... Почти никога не бях усещал
липсата на родителите си. До първия учебен ден в първи клас.
Бях на шест, тръгнах по-рано, защото според дядо вече бях достатъчно
подготвен – знаех азбуката и таблицата до десет, можех да чета съвсем
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гладко и да рецитирам химна без грешка. Бях развълнуван, но и леко притеснен, както всеки друг първолак, но имаше една малка разлика – всички
други деца бяха там със своите майки и бащи. Когато с дядо пристигнахме
в двора на училището, той беше изпълнен с родителите на всичките ми бъдещи съученици. Навсякъде имаше плачещи от радост майки, изнервени от
чакането бащи и развълнувани хлапета с букети, два пъти по-големи от
тях самите. Аз държах една червена розичка, овързана с хубава панделка на
точки, чиито краища дядо ми бе помогнал да накъдрим с ножица. Обърнах
се към него и той ми се усмихна плахо, виждайки тъгата в очите ми. Аз се
отърсих, усмихнах му се широко, прегърнах го силно и изтичах при другите
деца. За пръв път толкова силно бях усетил липсата на родителите си, но
знаех, че дядо се притесняваше най-много от това, даваше всичко от себе си,
а аз не исках да го натъжа.
Денят мина добре, след церемонията по откриването на учебната година отидохме да хапнем торта в сладкарницата до училището. И двамата
бяхме доста мълчаливи, особено дядо. Не отрони и дума. Усмихваше се, но в
очите му виждах съжаление.
Прибрахме се привечер и аз отидох да се измия и преоблека, върнах се във
всекидневната, където дядо седеше на своя стол срещу камината. Очите
му бяха като две езерца, на път да прелеят, в които се отразяваше умиращият пламък от огнището. Аз се затичах, прегърнах го и се разплаках. Щом
надигнах лице към него, той, със спокойния си и любящ глас, ми каза:
– Искаш ли да ти разкажа приказка?
Аз се усмихнах широко и се настаних в дядовия скут. Той започна да
разказва. Тази приказка не бе като другите. В нея не се разказва за дракони и
смели момци или пък големи бляскави дворци. Не беше като тези от детските книжки за магически създания или вълшебни царства. Беше за две обикновени деца от бедно семейство. Приказката му звучеше истинска, но също
толкова интересна.
Дядо разказваше увлекателно, но много спокойно и унасящо, че не разбрах

кога съм заспал.
Всички знаем магическото чувство, когато се събудиш в собственото си
легло, след като вечерта си заспал на дивана или пък в скута на дядо си. Събудих се и аз така, забравил за тъгата от вчера, и развълнуван за втория си
ден в училище.
Вечерта, щом се прибрах и се оправих за лягане, дядо пак ме взе в скута си и
ме пита как е минало днес в училище. Аз му разказах за новата си класна, която беше толкова мила и грижовна с всички, за новите си приятели и някои
интересни случки от деня и то с най-малките подробности. Дядо ме изслуша много внимателно, усмихвайки се толкова широко и искрено, след което
ми разказа нова приказка. Оттогава това беше станало нашето си нещо, помагащо ни да забравим всички неприятности и премеждия от ежедневието
си.
Така и тази вечер. Преди да се сгуша в дядо и да се потопя в следващата
приказка, отидох да налея чай на двама ни. Ала, когато се върнах, чух още от
вратата дълбокото хъркане на дядо. Взех едно одеяло и го завих, целунах го
по бузата и си казах: „Е, тази вечер приказката явно е от мен.“
Донесох си мъничкото столче от кухнята, седнах в него и започнах:
– Сега, дядо, ще ти разкажа моята приказка. Тя е като твоите, не е за
измислени дракони, за смели момци или големи дворци, лами... Тя е за едно
момче и неговия дядо. Това е нашата приказка... И опитвайки се да звуча така
увлекателно като него, започнах да разказвам.
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РЕЗУЛТАТИ
Възрастова група 9 - 12 години
ПЪРВА НАГРАДА
Николай Хаджистойчев ОУ „Елисавета Багряна” - гр. Сливен
за „Злато или хляб”;
ВТОРА НАГРАДА
Магдалена Чомполова 36 СУ „Максим Горки” - гр. София
за „Витошан”;
ТРЕТА НАГРАДА
Йоана Павлова 96 СУ „Лев Николаевич Толстой”, гр. София
за „Многознайко и Всезнайко”;
ОТЛИЧИЯ
Румян Димитров - 8 год. ОДК „Св. Иван Рилски” - гр. Казанлък
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Милена Целкова ОУ „Отец Паисий”- с. Долно Камарци
за „Момичето, което искало да намери щастието”;

Версавия Янкова - 8 год. ОДК „Светлини сред сенките”- гр. Казанлък
за „Мързеливия Костенурчо”;
Рая Маркова ОДК „Светлини сред сенките”- гр. Казанлък
за „Приказка за красивото цвете ”;
Теа Бонева 112 ОУ „Стоян Заимов”- гр. София
за „Вълшебното цвете”;
Иван Кондев ЧОУ „Томас Едисън”- гр. София
за „Най-ценният дар”;
Надежда Цветкова - HBSL гр. София
за „Пътуването на г-н Бизнес Пътуващ и г-жа Фантазия Пътуваща ”;
Радослав Стефанов 2 ЧОУ „Св. София”- гр. София
за „Объркана приказка”;
Лора Бакърджиева 133 СУ „А. С. Пушкин”- гр. София
за „Как царската корона за малко не падна”;
Децата от Българското училище
„Иван Вазов“ в Париж , Франция.

Възрастова група 13 - 15 години
ПЪРВА НАГРАДА Симона Василева СУ „Д-р Иван Селимински” - гр. Сливен
за „Почернялото паяче Пепи“;
ВТОРА НАГРАДА Любов-Мария Бекова ЕГ „Д-р Петър Берон” - гр. Кюстендил
за „Вълкът, който искал да бъде цар”;
ТРЕТА НАГРАДА Мария Бърдарска ГПИЕ „Мигел де Сервантес”- гр. София
за „Ще ти разкажа приказка”;
ОТЛИЧИЯ
Кирил Димов ОДК „Св. Иван Рилски” - гр. Казанлък
за „Цветовете на мечтите”;

Кристина Станкова –
Литературен клуб „Млад творец” към НЧ„Развитие“-1926“ с. Стража, обл.
Търговище
за „Бликнал извор жива вода”;
Йоана Йорданова Англо-американско училище -София”
за „Звездният миг на Сребрина”;
Ясна Гаванозова 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри” - гр. София
за „Птиците, на които не им пораснаха крила”;
Мохамад Самир Мохамад 59 ОУ „Васил Левски” - гр. София
за „Детето на змея”;

ЖУРИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Константинов - писател и поет,
гл. редактор на сп. „Пламък“, член на Съюза на българските писатели
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Станислав Георгиев - ст. експерт по български език и литература в
Регионално управление по образование – София-град
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Има един свят, който живее във въображението
на децата. Всички са го виждали, но като пораснат,
го забравят. Този свят е обърнат, но е много забавен.
Когато ми е скучно, аз отивам там…
Румян Димитров – 8 години
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