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Драги участници в конкурса за детска авторска приказка „Ще ви разкажа приказка“!

Ето че измина още една година и любимият конкурс за приказки ви събра отново, за да представи
своите (а това означава вашите!) най-добри творчески плодове. За мен, като председател на жу-
рито, а и за другите му членове – Петя Йотова, Нели Горанова, Станислав Георгиев и Биляна Ба-
лева – беше неповторимо приключение да навлезем отново в един просторен свят, където
срещнахме изблик от пролетна фантазия, изненадващо чувство за хумор, подранило разказваческо
умение. Това общуване беше за нас изключително интересно, но и не толкова лесно. Повече от
370 приказки преминаваха под погледите ни, за да можем да стигнем до най-обективните си пред-
ложения за награди. И правехме това в един познат ви период на антипандемични мерки, когато
и ние като вас разговаряхме помежду си само „он лайн“. Дни наред на екраните ни се появяваха за-
главията на множество впечатлили ни приказки – препрочитахме ги, спорехме за тях, търсехме
им място в класацията. За всяка награда, даже за всяко поощрение имаше по няколко достойни
творби. Особено голям брой сполучливи приказки ни бяха изпратили най-малките. С немалко ярки
свои творби ни зарадваха и по-големите. Навярно и вие като нас ще се възхитите на смелата
фантазия, на добрата светлина, които излъчват отличените творби. Само ще прибавя, че имаше
и други интересни приказки, отбелязани при нашия прочит като близо до отличените... Какво да
се прави – навярно при всеки конкурс отличията никога не стигат...

И така – да поздравим наградените автори на детски приказки най-сърдечно, а на всички заедно
да си пожелаем нови творчески полети 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“

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС
ЗА ДЕТСКА АВТОРСКА ПРИКАЗКА „ЩЕ ВИ РАЗКАЖА
ПРИКАЗКА“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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П
аячето Джино не можеше да заспи, защото за домашно трябваше да из-
плете паяжина. То беше още малко и всичко, което успя да изпреде, прили-
чаше на сребриста топка, която висеше безпомощно от тавана. Разплака

се, когато комарът Вито се изкиска:
– Познай кого госпожица Хър-Мър ще тупне за награда със своя чадър?
– Бедният аз, нямам никакъв талант! Не съм истински паяк – подсмърчаше Джино.
– Я помоли сестра си Стела. Знаеш ли колко паяжини е изпрела? – измърмори една

нощна пеперуда, която си почиваше върху старата прашна лампа.
Тогава Джино хукна към хладилника, където Стела хапваше сладолед страчатела

и ставаше все по-дебела.
– Стела, помогни ми с домашното. Трябва да изплета перфектната паяжина.
– Утрото е по-мъдро от вечерта, Джино. Ще измислим нещо на сутринта.
Отивайки да си ляга, Джино надзърна през телескопа на баща си и видя нощното

небе, обсипано със звезди.
– Каква прекрасна лъскава паяжина! – помисли си той.
Запълзя в тръбата на телескопа и в края му видя слънцето, което клюмаше върху

възглавница от облаци, докато бледата луна трепереше от студ. 
– Студено е! – каза тя. – Ще ми правиш ли компания? Нека се стоплим!
И двамата започнаха да скачат върху звездната паяжина. Докато скачаха, въл-

шебен звезден прах се изсипа в тръбата на телескопа и накрая се приземи върху топ-
лата памучна ръкавица в кутията с инструменти, където беше леглото на Джино.

Паяжина
в нужда се познава

Първа възрастова група 9 – 12 години

Първа награда
Ели Стоянова



– Кой е изплел тази паяжина?
– Ние – казаха звездите. – Много е лесно. Подхвърляш си топка сребрист облачен

конец докато не остане и сантиметър от него.
– Сега разбрах – каза Джино. За да изплета паяжина, трябва да си намеря при-

ятели, с които да играя.
Сбогува се със звездите и си тръгна. Телескопът обаче го нямаше. Вятърът беше

затворил прозореца и той вече не стърчеше навън. Звездите помогнаха на паячето
да изпълзи обратно долу по резервната им топка небесна нишка.

Джино се приземи в саксията на перваза, където живееше едно лале. От чашката
му се чуваше някакво хленчене.

– Кой е там? – попита Джино.
В този миг чашката на лалето се разтвори и от там се показа едно розово носле.
– Аз съм мишката Муселина.
– Какво правиш там? – попита Джино.
– Прибирах се, когато чух съседската котка да мяука пред вратата и се скрих тук.
– Не се тревожи, Муселина, котаракът е заключен в градинската барака. Слез

долу и ми кажи защо плачеш?
– Трябва да спася сестрите си, които са затворени в хладилника, където хапваха

сладолед страчатела със Стела.
– И сестра ми ли е вътре? Бързо да отваряме прозореца и да влизаме в кухнята!
– Имам по-добра идея, Джино! Да минем през мишата дупка в стената. Тунелът

под пода ще ни изведе точно зад хладилника.
Луната стоеше на стража, докато те тичаха през тунела, за да спасят бедните

си роднини от замръзване.
– Как ще отворим тежката врата на хладилника? – попита Джино.
Муселина изчезна в тъмното и се върна с полуизплетен чорап.
– Да го разплетем и да вържем единия край за дръжката на хладилника, а другия

за крака на кухненския стол.
Сръчната мишка бързо превърна чорапа в купчина конец и подаде единия край на
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паячето. Докато тя се катереше по стола, две жълти очи светнаха в тъмната рамка
на вратата.

– Тичай, Муселина, котаракът Лоренцо е тук!
Висейки на дръжката на хладилника, Джино видя как Лоренцо се нахвърли върху

бедната Муселина.
Късогледият котарак обаче не прецени разстоянието и уцели стола, който се

олюля и падна. Изпод кутията за хляб Муселина и Джино въздъхнаха облекчено, когато
конецът се опъна и вратата на хладилника се отвори.

Дебелият Лоренцо се беше проснал на пода като килимче пред камина, но бързо
скочи на крака, щом видя чиния със скумрия в хладилника. Грабна една риба и хукна об-
ратно към бараката в градината. 

Опасността премина. Джино и Муселина се втурнаха към хладилника, където на-
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мериха кутията със сладолед, но от трите приятелки нямаше и следа. Сребърна лъжица
стърчеше от кутията. С нея те повдигнаха капака и в подножието на сладоледената
планина намериха замръзналата компания – Стела, Джиджи, Фиджи и комара Вито.

– Да ги размразим! Отивам да взема одеяло – каза Джино.
В кутията за инструменти паячето видя как топлата ръкавица свети в тъмното.

Луната се усмихна в рамката на прозореца и промълви:
– Ръкавицата е пълна с вълшебен звезден прах и ще ти изпълни едно желание.
Джино я грабна и се върна при хладилника.
– Къде е одеялото, Джино?
– Хрумна ми нещо! – каза той и изсипа звездния прах от ръкавицата върху чети-

рите сладоледени кристалчета – приятелите в кутията със сладолед.
Пръв излетя комарът Вито. Но как ще излязат Джиджи, Фиджи и Стела?
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– Тичайте към лъжицата! – извика Муселина. 
Стела, Джиджи и Фиджи се изкатериха по лъжицата и изскочиха при Муселина.
Щастливи, трите мишки се прибраха у дома и разказаха на майка си за приклю-

чението.
За Джино и Стела обаче то не беше свършило, защото лампата в кухнята светна

и хазяйката Папардела изкрещя:
– Ще ви дам да разберете, гадини такива! Само да взема прахосмукачката!
– Тя прахосмукачка ли каза? Свършено е с нас, Джино!
– Грешиш! – каза Джино и изчезна.
Върна се малко преди прахосмукачката да погълне Стела. Той смело метна своята

топка паяжина в черната паст на прахосмучещото чудовище. То се задави, замята се
и накрая замлъкна.

Джино и Стела се спасиха в старата кутия за инструменти. Заспаха и сънуваха
как плетат звездни паяжини.

На следващия ден в училище госпожица Хър-Мър обясни на всички, че дори и да е
дефектна, паяжината е перфектна, щом служи за изпълнение на добро намерение!
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Б
аба Роси била една напълно обикновена баба, докато не се случило нещо,
което променило живота є.

Един ден баба Роси отишла до магазина, за да си купи нов бастун. Влязла и един
бастун в края на магазина силно я привлякъл. Той бил дървен с някаква червено-оран-
жева драскулка. Решила да го пробва и още щом го докоснала, болките є в кръста
спрели. Като че ли бил направен за нея. Зарадвала се и го купила. Прибрала се едно-
временно объркана и щастлива. Подскачала и подтичвала – неща, които отдавна не
можела. Прибрала се и си приготвила вечеря, седнала на стола и сложила бастуна до
себе си. Изведнъж нещо светнало, баба Роси се обърнала и видяла, че бастунът е ста-
нал на вилица. Стреснала се и ококорено го гледала. Хванала бастунената вилица и
решила да се храни с нея. Хапнала първата хапка с вилицата и храната станала десет
пъти по-вкусна. Баба Роси лакомо я изяла и веднага бастунът станал нормален. Ос-
тавила го до вратата и легнала да спи. 

На другия ден излязла до кварталния супермаркет да купи продукти, с които да
направи курабийки за внучка си. Купила нужните продукти и излязла. Задухал силен
вятър, бастунът се превърнал в чадър и баба Роси полетяла. След малко кацнала на
терасата на апартамента си, а слънцето грейнало по-силно и вятърът веднага спрял.
Баба Роси за пореден път се учудила. 

Всеки ден бастунът разкривал по една суперсила. Един ден баба Роси станала
от леглото и видяла, че бастунът свети много силно, хванала го и се телепортирала
в някаква голяма стая с мраморни блестящи плочки. В нея имало златен трон, на
който седял баба с корона на главата и около нея подредени в две редици баби с кос-
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Странният бастун

Първа възрастова група 9 – 12 години

Втора награда
Тереза Христова



тюми. Бабата с короната станала от трона и є подала един костюм. Казала є, че
е новият член на Лигата на супер Бабите. Баба Роси ахнала. Бабата с короната ка-
зала, че името и е Ива. Баба Ива я развела из Лигата на супер Бабите. Първата стая
в, която влезли, била огромна, с няколко картини по стените и много дълга маса,
която била претъпкана с храна. Втората стая била пълна с бастуни. Обиколили ця-
лата сграда и накрая отишли в една стая с изтребители и един голям самолет. Са-
молетът бил за мисии в екип. Ива є казала, че всички изтребители и самолетът
стават невидими и че когато някой има мисия, покривът се отваря. Завела я до ней-
ния изтребител. Всички били в различен цвят. На баба Роси бил в червено-оранжево,
също като костюма є. Изтребителят имал лазери, ракети и специални уреди за про-
мъкване. Шефката є казала, че кодовото є име е Огнената Чушка. Естествено тя
є дала уоки-токи. 

И ето че станало време за обяд. Целият екип се събрал в трапезарията с дъл-
гата маса. Бастуните станали на вилици и всички започнали да се хранят. След обяда
шефката казала, че е време Огнената Чушка да отиде на първата си мисия. Партнь-
орката на баба Роси била баба Желязка, с кодово име Сивата Котка. Нейният костюм
бил жълт, също и изтребителят є. Мисията им била да предотвратят банков обир.
Това била една от най-лесните мисии. Влезли в изтребителите и веднага станали
невидими. Изтребителите били много бързи. След малко кацнали на покрива на бан-
ката. Използвали бастуночадъра, за да отидат до близкия прозорец и пробили кръгла
дупка. Озовали се точно в стаята с големия диамант. Скрили се и изчакали крадците
да дойдат. Още не били отворили вратата и супер бабите им налетели. Ударили ги
със супер бастуните по главите и те паднали на земята. Хванали ги и ги завлекли до
изтребителите, излетели и ги пуснали точно през прозореца на килията, от която
били избягали. Огнената Чушка и Сивата Котка се върнали в Лигата на супер Бабите.
Там ги посрещнала шефката. Била много доволна от успеха им. Възнаградила ги с под-
арък, който всеки получавал след първа мисия. Взела им бастуните, докоснала ги до
своя и те станали още по-здрави и с повече суперсили. Баба Роси и баба Желязка
много се зарадвали.

10



Сега баба Роси ходи на много по-трудни мисии или със Сивата Котка, или с целия
екип, но винаги се прибира в девет, за да си гледа сериала.

Така баба Роси от обикновена баба стана супергерой.
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Ж
ивял някога един цар на име Вирус. Неговото царство било нeизмеримо
и необятно. Земите му се простирали далеч по широкия свят. Короната
му също била необикновено голяма и покривала цялата Земя. Тя не про-

пускала лъчите на Слънцето, заглушавала песента на птиците и отнемала земните
радости. 

Цар Вирус бил силен и могъщ злодей. Не обичал хората и им причинявал болки и
страдания. Те се страхували от него и се криели по домовете си. Царят забранявал
на всички да се срещат, да разговарят, да си подават ръка. Така той обрекъл хората
на самота. Някои от по-възрастните се разболели от мъка, простили се с този свят
и си отишли завинаги. 

Настъпила зимата. Земята облякла отново своята прекрасна снежнобяла пре-
мяна. Но короната на цар Вирус похлупила и скрила красотата є. Хората не могли да
се порадват, а наближавали коледните празници. Всички били в къщи със своите най-
близки. Край елхата те очаквали светлия ден с надеждата за избавление.

Оставали три дни до Коледа, а девойката Ваксина вярвала, че на Коледа стават
чудеса. Тогава тя тръгнала да търси чудото, което ще помогне на хората в това
тъжно царство.

Вървяла, вървяла и стигнала гъста, непроходима гора. Никъде не се виждала
пътечка, но девойката не се уплашила. В този миг над главата є прелетели ято
бели гълъби. Те повели Ваксина през гората и не след дълго пред тях се открила жи-
вописна гледка.

Приказка
за белите гълъби

Първа възрастова група 9 – 12 години

Трета награда
Мариян Николов
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Ясносиньото небе се оглеждало в малко езеро, а край него къщичка с вечнозелени
храсти, покрити със сняг. Три бели гълъбчета се отделили от ятото, което продължило
пътя си, и кацнали върху покрива на къщичката. Привечер девойката влязла вътре да
си почине, а след нея долетели и белите птици.

Щом влезли вътре, се превърнали в красиви момци и девойка. Те разказали на Вак-
сина, че са деца на цар Вирус. Той ги прогонил и омагьосал заедно с майка им. Цари-
цата-майка Медицина превърнал в езеро, а синовете и дъщеря си в бели гълъби. Само
вечер те отивали край езерото, да бъдат погалени от своята майка и да пият от ле-
чебните є води.

В този миг сърцето на Ваксина трепнало: дали тази вода може да лекува мъка и
тъга? По-големият брат, принц Пфайзер, прочел тревогата в очите на девойката. Ус-
михнал се кротко и казал, че тази вода може да победи всяка болка. По-малкият брат
Байонтех отишъл до езерото и донесъл вода, а сестра му Модерна откъснала една
зелена клонка от храста пред къщичката. Направила отвара и я поднесла на гостен-
ката и братята си. Лицата на всички се освежили, ободрили и на свой ред Ваксина за-
почнала да разказва за тъжното царство.

До този момент никой не знаел, че магията на цар Вирус може да се разруши само
ако хората бъдат излекувани.

Принцовете и принцесата в един глас възкликнали:
– Лечебните води на нашата майка, царица Медицина, могат да помогнат на

хората!
Неусетно настъпило утрото. Пфайзер и Байонтех разперили криле, литнали да

търсят бялото ято и всички заедно да понесат в човките си от водата на езерото
към страдащите. Те кацали по домовете на хората и носели животворните капки. По-
литали отново и отново и за три дни обиколили цялото царство.

Модерна в това време събрала дружките си – бели гълъбици, показала им вечно-
зелените храсти. С красиви пируети птиците отнасяли нежните клонки на нуждае-
щите се. Не останал нито един дом без лечебното биле. На третия ден двамата
братя и сестра им се върнали доволни в къщичката.
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Отишли да се разходят до езерото, а то побеляло от накацалите наоколо птици.
Водите му леко се полюлявали, царицата благодарила на бялото ято. Изведнъж Меди-
цина се появила в цялото си великолепие, водена от децата си принцовете Пфайзер и
Байонтех и принцеса Модерна. Магията била разрушена!

Ваксина вече вървяла по пътя към дома. Щом излязла от гората, забелязала, че
царството е озарено от необикновена светлина. Като наближила, видяла, че хората
се прегръщат, смеят се, пеят, танцуват. Спомнила си, че днес е Коледа, и отново, за
кой ли път! повярвала в нейните чудеса. Всички се прибрали по домовете си весели и
щастливи!

Навън задухал силен, мразовит вятър! Извила се ледена вихрушка! Короната на
цар Вирус се скършила и пръснала на безброй малки парченца, а самият той се пре-
върнал в ледена висулка.
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И
мало някога в един малък град висока часовникова кула. Тя била толкова
стара, че никой не си спомнял откога се издигала там. Безброй малки и
големи назъбени колела били свързани едно с друго посредством вериги и

било трудно да се разбере откъде започвали и къде завършвали. Ритмичен метален
звук наподобявал пулса на огромно метално сърце – сърцето на обикновения град.
Този ритъм не спирал никога и с него градът се будел, заспивал и живеел. А пулсът
следвал движението на три стрелки – малка, голяма и още по голяма, по които от-
мервало крачки Времето.

Времето бил неуморен и стриктен служител. Не грешало, не бързало, нито се ба-
вело, не се разсейвало и спирало за почивка само два пъти в денонощието, когато
трите стрелки се събирали в едно и поглеждали заедно нагоре – веднъж към обедното
слънце и веднъж към грейналите милион звезди. Заслужената му почивка траела точно
един единствен миг.

Жителите на този град били като всички останали хора и прекарвали живота си
както повечето хора правели – оплаквали се. Оплаквали се от всичко, което им се случ-
вало, но най-много се оплаквали от времето. За едни то вечно отлитало бързо и никога
не достигало. За други пък – се точело безкрайно и никога не минавало. Имало дни, в
които първите се оплаквали от проблема на вторите. Имало дни, в които ставало
точно обратното. Имало събития, които никак не се случвали навреме. Имало неща,
за които време никога не оставало. За всички неудобства на човеците било упреквано
времето. Никой не помни колко дълго продължило това, но постепенно хората преста-

Приказка
за хората и времето
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нали да имат истински мечти. Мечтите били заместени от намерения. Приятел-
ствата започнали да се разпадат. Ползата заемала тяхното място. Трудът, който
давал наслада, бил заменен с непрестанна надпревара. Ставали все по-редки момен-
тите на срещи за почивка, когато хората се поспирали, за да си разкажат, да се из-
слушат и да си дадат подкрепа и кураж. Подкрепата, която давали или приемали, ги
изпълвала с надежда, за да продължават пътя си уверени, но в онези времена тя била
станала истинска рядкост.

После хората спрели и да творят. Изчезнали красивите шарки и шевици, спрели
да се чуват нови мелодии и песни, дори вече не било забавно да се танцува. Никой не
създавал друго, освен нов начин за разрастване на богатствата си. Все повече деца
заспивали сами. Родителите им работели до късно и вече никой не им четял красиви
приказки. Постепенно вълшебните герои били забравени. На тяхно място се раждали
нови герои, но те със сигурност не четели приказки, а трупали пари и власт. С

18



властта, която имали, променяли хората. Ограбвали времето им, убивали мечтите им
и превръщали децата им в смешни малки възрастни, които не биха си изгубили вре-
мето в мечтаене или четене на приказки. Времето на едни попадало в джобовете на
други. Колкото и джобове да имали, времето все преливало от тях. Оказвало се при-
добивка, която трудно се управлявала, после започвала да доскучава и най-после се
превръщала в безделие. Безделието пък било приятел на лошите навици и на грешните
решения. Безделниците имали времето на хората-машини, не умеели да го управляват
и за забавление се мъчели да го убият.

Времето продължавало да върши задълженията си с обичайната прилежност, но
все по-тежки ставали прецизните му крачки и все по-често поглеждало обезпокоено
към шареното множество човеци, така тъжно погълнати – всеки от своята си са-
мота, с която всеки по своя начин се опитвал да привикне.

Понякога първите слънчеви лъчи, които огрявали часовниковата кула и били доста
бъбриви, обичали да разказват чудновати истории. Времето било чувало те да говорят
за един мъдрец, който обитавал най-старата приказка, която някога била разказвана,
записана в най-древната книга, позната на хората. Книгата била положена на най-ви-
сокия рафт в най-старата библиотека, построена от древен народ, който пък насе-
лявал най-крайната точка на ръба на Земята – точно там, откъдето всяка сутрин
първият слънчев лъч разливал светлината си върху света.

Мъдрецът познавал човешката душа така, както само който я е сътворил, можел
да познава. Той притежавал магическия инструмент, с който я успокоявал и лекувал.

Така всичко било решено. И после направено. 
Точно в средата на нощта, когато трите стрелки се слели в едно, Времето съб-

рало крачка и вместо да задвижи стрелките за начало на новото денонощие, скочило
от тях и отлетяло в тъмнината.

Останал без време, светът се събудил объркан. Дори сам разказвачът на тази
история не би могъл да каже какво точно се случвало в главите на хората, докато
времето отсъствало. Изглежда че всички отминали и предстоящи събития били раз-
дробени на малки парчета или накъсани на едро, сплетени едни с други и много обър-
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кани. Някой разказвал как слънцето и Луната разменяли местата си, как никой не идвал
и не си отивал от този свят. Друг твърдял, че розите увяхвали, докато били още на
пъпка, а дървета връзвали плод, без изобщо да са разцъфвали. Нищо не можело да получи
начало и на нищо не можело да бъде даден край.

Когато Времето разтворило прашните страници на голямата книга, всичко на-
около било озарено от блясъка на магическия инструмент на древния мъдрец. 

Словото. С него било създадено всяко начало. Дори самото Време произхождало
от него. Рецептата на всяка благодат била на страниците на Великата книга и съ-
държала няколко съставки. Всички те някога се намирали лесно, защото с тях преди
незапомнени времена Мъдрецът бил изтъкал човешката душа. Сега сигурно събирали
прах по сандъци и долапи, но Словото щяло отново да ги извади на бял свят. Щяло да
сплете венец от всички тях: мъдрост, смелост, сдържаност и справедливост, после
надежда, милосърдие и вяра, привързани всички с връв от любов. Късче от този венец
щяло да закичи всяко едно сърце. После всички щели да поспрат за кратко и щели да
се насладят на сътвореното. Всичко щяло да бъде спечелено.

Перото на нашия разказвач не описва завръщането на Времето в стария град по-
ради голямата си радост. Но ако се съди по бодрата стъпка на Времето по трите
стройни стрелки или по веселата глъчка от скупчените по площада пъстри групички
от стари и млади, или по начина, по който мъжете си стискат ръка на раздяла, или
още по блесналите очи на децата, които създават мечти от игрите си, то всичко е
ясно: вълшебната рецепта от древната книга е дала лек на всяка душа.

20



21

Щ
е ви разкажа история, изпълнена с любов. Тя ще ви накара да повярвате,
че всичко е възможно и че любовта е безгранична и винаги достижима.

Една ранна сутрин, както всеки ден птичките пеели по дърветата, хора, жи-
вотни и цветя се събуждали и подготвяли за новия ден и всичко било прекрасно. Слън-
цето бавно се показвало от хоризонта и неговите лъчи затопляли земята.
Първоначално изгревът бил аленочервен – както всяка сутрин. Но знаете ли защо?
Не? Е, аз ще ви обясня.

Слънчо бил влюбен в Луната. Почервенявал, щом я видел. Макар и да се виждали
съвсем за кратко – само по няколко минути сутрин и вечер, когато денят трябвало да
стане нощ и обратно. Възхищавал се на нейните големи кратери и на сребристия є
цвят. Той толкова много я харесвал, че когато наближавало време за тяхната кратка
среща, неговото коремче се свивало на топка и в него прехвърчали пеперудки. Никога
не знаел какво да є каже или как да я заговори. Бил пленен от нейната красота. Тайно
мечтаел някой ден да събере смелост и да разкрие чувствата си пред нея. Много се
ядосвал за своята нерешителност. Но днес измислил да пита всяко едно животно,
всяко едно цвете или човек, докато не разбере как да заговори Луната и да успее да
разкрие чувствата си пред нея.

И така денят започвал лека-полека. Слънчо се зачудил от кого да поиска съвет за
любовта. Решил да огледа внимателно земята и когато види, че някой го гледа, да
пита. Навел се добре над нея. Погледнал надясно – не, никой не гледал в него. След

Любовта
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това погледнал наляво и що да види – десетки слънчогледи се взирали в него. Той много
се зарадвал и веднага се провикнал:

– Здравейте, слънчогледи! Приятели мили, тук съм, за да ви попитам как да успея
да говоря с момичето, което харесвам, и как да разкрия чувствата си?

– Привет, привет – отвърнал му един слънчоглед, – аз също като бях срамежлив
и много притеснен. Но да знаеш, че щом є признаеш всичко, тя ще те обикне, а ти ще
си много горд от себе си. 

– Наистина ли? Само трябва да съм по-спокоен и ще се справя?
– Да. Трябва да повярваш в себе си и всичко ще се получи така както трябва. Бъди

усмихнат и ще видиш. 
– Добре. Ще опитам и ще ти кажа, когато успея. Много ти благодаря. 
– Няма за какво, приятел. 
И Слънчо тръгнал отново по света. До срещата му с Луната имало още много

време. Решил да попита и някое животинче как да се справи с любовта. Навел се от-
ново над земята, поогледал се добре и видял две бели пеперудки, които се гонели из
въздуха. Изглеждали много щастливи заедно. 

– Здравейте, красиви пеперудки. Как сте? Виждам колко сте щастливи и влюбени.
Моля ви за помощ! Как да призная чувствата си към моята любима?

Двете пеперудки кацнали на една зелена тревичка и му отвърнали с весел глас:
– Любовта е цяла наука. Много крехка и много красива – точно като самите нас

– казала му едната.
– Ние се запознахме още когато бяхме гъсеници, след това си направихме паш-

кулите на едно и също дърво, на едно и също място, един до друг. Прекарахме дълго
време заедно. Докато се превръщахме в пеперуди, си говорехме през пашкулите. Обе-
щахме си, че когато се превърнем в пеперуди, никога няма да се разделяме – разказала
другата.

– О-о-о, та това е толкова красива история! Как и аз да успея да съм като вас?
– Просто бъди себе си. Такъв, какъвто си. Попитай я за любимите є неща и инте-

реси – посъветвала го едната.



– След това є кажи няколко комплимента – допълнила другата – И това е. Не се
притеснявай – всичко ще бъде наред! 

– Много ви благодаря. Щом успея, ще дойда да ви разкажа!
– Ще чакаме с нетърпение! – извикали пеперудките и запърхали радостно с криле.
И така продължило си слънцето по пътя, но сякаш времето се движело със ско-

рост на костенурка. За накрая решило да попита един човек как да спечели сърцето
на своята любима. Поогледал се отново и видял мъж, който стоял сам на пейка на един
хълм. Стоял и се любувал на красотата на природата. Наслаждавал се на тишината
и спокойствието. Слънчо се приближил към човека и го попитал тихо:

– Здравейте! Може ли да ви попитам как да призная чувствата си към моята лю-
бима и трудно ли е това?

Човекът се обърнал с усмивка към него и му казал:
– Ела, седни до мен на тази пейка. Любовта е трудно нещо, но всеки човек или

създание я носи в сърцето си. Не мога да те науча на любов. Никой не може. Трябва да
успееш сам. Това е едно голямо предизвикателство, но повярвай ми – ще успееш. Само
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бъди себе си. Не е нужно да приличаш на някой друг. Красотата е вътре в теб. И знаеш
ли? Ти доставяш толкова много обич на хората по света. Никога не бих се сетил, че
ти си срамежлив или че не можеш да кажеш на любимата си, че я обичаш. Все пак теб
всеки те обича и всеки ти се радва. Но помни – никога не се предавай, винаги опитвай
и се старай да ставаш все по-добър. А любовта идва отвътре, от теб самия.

– Еха! Това беше много красиво. Беше страхотно! Много ти благодаря! – развъл-
нувано казало слънцето на човека.

– Няма за какво да ми благодариш, просто отиди и бъди себе си, а утре ще те
чакам пак на тази пейка, за да ми разкажеш всичко.

– Добре. Отивам. 
И тръгнало слънцето към своята среща с Луната, за да може неговата най-сък-

ровена мечта да се сбъдне. Докато бързало, колкото може, си сресало лъчите с голя-
мото гребенче, за да е по-красиво. Скоро стигнало планината, където всеки ден
залязвало и от там започвала нощта. Зад тази планина Слънцето и Луната се срещали
за кратко и точно това било времето за действие.
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Веднага я зърнал. Изчервил се отново леко, но знаел, че сега ще успее да се справи.
Луната била толкова красива. Тя също го видяла и му се усмихнала приятелски. Слънчо
се приближил към нея и є казал:

– Здравей! Как мина твоя нощ? Какви интересни неща се случиха при теб?
– Здравей и на теб! Ами, видях много интересни неща – дечица, които не искаха

да заспиват, или пък родители, заспали от умора пред своите телевизори. И аз поня-
кога присядам при тях, за да погледам интересен филм. А при теб?

– Днес две пеперудки, слънчогледи и мил човек ми даваха съвети за любовта.
– Така ли? – попитала заинтересована Луната. – И какво научи?
– Най-важното, което научих, е, че трябва да бъдеш себе си и никога да не се

предаваш, макар и любовта да е трудна и дори понякога неразбираема.
Луната му се усмихнала и дори леко се изчервила. Говорили си толкова дълго, че

за малко да забравят отново да тръгнат по света. Научили толкова много един за
друг. Оказало се, че и двамата обичали сериали, пуканки и сладолед. Обичали приклю-
ченията и научаването на нови неща. Слънчо бил толкова щастлив, че е успял да из-
пълни своята мечта. Това бил най-прекрасният ден в живота му и никога нямало да го
забрави. 

Разбира се, разказал на слънчогледа, пеперудките и човека какво точно се е слу-
чило, и те били много горди от него и се радвали заедно на неговата смелост. 

Един ден станало затъмнение и всички се досетили, че Слънцето и Луната са се
целунали. Тогава се случила тяхната първа целувка и тя била незабравима. От този
ден нататък те винаги си разказвали за своите приключения и случките, които са
преживели. Знаели, че любовта винаги побеждава, и били много щастливи заедно!

„Да бъдеш силно обичан от някого, ти дава сила.
Да обичаш силно някого, ти дава кураж!“

Лао Дзъ
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О
бичам морето. Само не си мислете, че живея край него. Не. Но всяко лято
гостувам на дядо, а неговата къща се намира в близост до морето. Той
е истински рибар. Привечер стягаме лодката и отплуваме с него в от-

крито море, за да ловим риба. 
Така се случва вече години наред. Така беше и това лято. Така се очакваше да

стане и тази нощ. Още един нощен риболов в открито море с дядо. Взехме въдиците,
стръвта, облякохме се топло и отплавахме. Беше доста тъмно, та и как иначе, като
в небето нямаше нито една звездица. Попитах:

– Дядо, защо на небето няма звезди? Без тях е много тъмно, а когато те блестят
от небето и се оглеждат в морето – нощта е светла и приятна. 

Позамисли се дядо, прехвърли въдицата в другата ръка, па ми каза:
– Ех, ще ти открия една тайна, която зная още от моя дядо. А той ми я сподели,

като ходихме заедно за риба. Слушай и запомняй. Някой ден и ти ще я разказваш на
своите внуци.

Звездите са на небето от милиони години и винаги, когато огреят небосвода, са
ярки и светли. Аз зная тайната им. Зная защо те са толкова ярки и никога не потъм-
няват. Защото през нощите, когато не са на небето, те се гмуркат в нощното море,
за да се изкъпят и отново да засияят с още по-ярка светлина. И сега, когото небето
е празно, неговите звезди се къпят в морето. Тази нощ, ако имаме късмет, може и да
уловим някоя звездичка.

Естествено, че не повярвах на дядо, но историята му все пак ме развесели. През

Тайната
на нощното море

Втора възрастова група 13 – 15 години

Трета награда
Калоян Хаджистойчев



това време на въдицата ми май се улови риба. Тя започна да се дърпа, но аз здраво
стисках въдицата и бях решен непременно да изтегля тази упорита риба. Дръпнах въ-
дицата рязко и усилията ми бяха възнаградени. Успях! 

– Изтеглих те...– казах си аз и посегнах да хвана рибата, висяща на куката. Ала
учудването ми бе безкрайно, когато на мястото на рибата съзрях една … звезда. Бях
стъписан. Гледах и не вярвах на очите си. Ами сега? Докато умувах, звездата рязко
се дръпна и ме повлече заедно с въдицата зад борда на лодката, право към морската
дъно. Помислих, че се давя, но се оказа, че мога да дишам и дори да виждам под водата.
А какво видяха очите ми... Не зная дали бих могъл да го опиша. Звезди и риби се бяха
завихрили в лудешки танци и забавни игри. Звездни игри и танци – не сте виждали
нищо подобно. Кит диджей огласяше морските дълбини с чудни музикални ритми, акули
мажоретки грациозно извиваха снага и размахваха пухкави цветни водорасли – пом-
пони, октоподи – брейк и хип-хоп денсъри – взривяваха с неподражаемите си движения,
рибите клоуни разсмиваха всички до сълзи, морските и небесните звезди се надпре-
варваха в конкурс за красота. Една звезда ме хвана за ръка и ме потегли към цялата
тази стихия, като непрекъснато ме викаше по име. 

Отворих очи. Зазоряваше. Слънцето се подаваше в далечината, като разделяше
морето от небето. Дядо ме викаше по име, като се опитваше да ме събуди. Събудих
се и помислих:

– Вече зная къде и как прекарват времето си звездите. Когато нощем не са на
небето, те са тук – в морето.
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ПЪРВА НАГРАДА
Ели Стоянова

129 ОУ, гр. София
за „Паяжина в нужда се познава“

ВТОРА НАГРАДА
Тереза Христова

НУИ „П. Пипков“, гр. Плевен
за „Странния бастун“

ТРЕТА НАГРАДА
Мариян Николов

ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив
за "Приказка за белите гълъби“

ОТЛИЧИЯ
Дарина Мартева

ЦПЛР – ОДК „Атанас Стоянов“, гр. Шумен, УЛК
„Сладкодумци” за „И на земята стават чудеса“

Павел Петров
55 СУ „Петко Каравелов“, гр. София

за „Вълшебните семенца на щъркела“

Наоми Грейс Провоу
ЦПЛР – ОДК „Атанас Стоянов“, гр. Шумен, УЛК

„Сладкодумци“ за „В страната на чудесата“

Максим Николов
ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград

за „Приказка за приказката“

Кристиян Полихронов
104 ОУ „Захари Стоянов“, гр. София

за „Екшън в гората“

Тошко Тошков
ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград

за „Сърце“

Мелин Илчевска
1 ОУ „Иван Вазов“, гр. Свиленград

за „Сън”

Габриела Стамова
ОУ „Александър Георгиев Коджакафалията“,

гр. Бургас за „Смисълът на живота“

Георги Монев, 7-годишен
ЧОУ „Лесна наука“, гр. София
за „Сладоледената планина“

Камен Митев, 8-годишен
8 ОУ „Васил Левски“, гр. София

за „Калинката“

Карола Базиле и Любомир – Николаус Илиев
БНУ „Булгарина“ гр. Пескара, Италия

за „Вълшебна приказка за Баба Марта“
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РЕЗУЛТАТИ
Възрастова група 9 – 12 години
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ПЪРВА НАГРАДА
Анна Бровченко

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово
за „Приказка за хората и времето“

ВТОРА НАГРАДА
Симона Василева

ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен
за „Любовта на слънцето и луната“

ТРЕТА НАГРАДА
Калоян Хаджистойчев

ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен
за „Тайната на нощното море“

ОТЛИЧИЯ
Марина Петрова

7 СУ „Св. Седмочисленици“, гр. София
за „Ново начало“

Специално отличие – текст на IV корица
на сборника с наградените творби

Николай Хаджистойчев
ОУ „Елисавета Багряна“, гр. Сливен

за „Каменно сърце“

Марта Николова
7 СУ „Св. Седмочисленици“, гр. София
за „Истината зад света на азбуката“

Елена Дякова
ОУ „Стефан Караджа“, гр. Варна

за „Старият врабец“

Дарена Дечева
Национална Априловска гимназия

„Васил Априлов“, гр. Габрово
за „Искаш ли да играеш с мен?“

Атила Мехмед
СУ „Васил Левски“, гр. Велинград

за „Ще ти разкажа приказка“

Аврам Доков
Професионална гимназия по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Варна

за „Маймунката Чочо“

Ярослав Басков
ОУ „Цар Симеон І“, гр. Варна

за „Аполо N“

РЕЗУЛТАТИ
Възрастова група 13 – 15 години
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