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Първа награда
Възрастова група 9-12 год.

Мия Иванова

КОЙ И КАК
      

Живеел един човек на име... Няма да повярвате, но 
истинското му име било Кой. Не знам защо родителите му са 
го кръстили така, но бедният човечец много страдал заради 
името си. Когато някой го питал как се казва, той отвръщал: 

- Кой. 
Пак го питали: 
- Ти как се казваш? 
- Кой – отвръщал дружелюбно той.
- Не, ти как се казваш?
- Кой.
Хората започвали да се изнервят и го отминавали. Нещо 

повече – случвало се дори да отнесе бой от по-раздразни-
телните. 

Така си живеел Кой, тъжен и без приятели. Един ден 
просто решил да се махне от тези хора, които не го разби-
рали. Мушнал в джоба едно парче хляб и тръгнал, без да знае 
точно накъде.

В същото време от другата страна на света тръгнал 



6

още един човек. Той пък се казвал Как. Как също си патил от 
името. Никой не искал приятел с име Как.

Без да знаят, Кой и Как вървели един към друг, докато 
един ден се срещнали. Бил един много горещ летен ден. От 
дългия път Кой много ожаднял, а нямал вода. Как имал вода, но 
бил много гладен.

- Добър ден! – поздравил Кой – Да Ви се намира малко вода?
- Добър ден! – отвърнал Как – С удоволствие ще Ви дам, 

но имате ли поне малко трохички, че умирам от глад?
Кой извадил парчето хляб и го подал на Как. После отпил 

от неговата вода. Двамата седнали под едно дърво на сянка и 
се заговорили: 

- Накъде си тръгнал? – попитал Кой.
- Обикалям по света и си търся приятел – отговорил 

тъжно Как.
- Странно! Аз също обикалям да открия приятел.
- Така ли?! А искаш ли да станем приятели? – усмихнал се 

Как.
- Даже много искам, но се страхувам, че ако научиш име-

то ми, ще се откажеш. 
- Ха! Аз също се страхувам да си кажа името.
Двамата се умислили. Изведнъж от гнездото на дърво-

то, точно до тях, паднало едно малко пиленце. То писукало 
уплашено, гладно и жадно. Кой и Как се навели към него:

- Кой да помогне на горкото пиленце? – попитал Как.
- Кой друг, ако не аз! – отвърнал Кой – Но как да му по-

могна?
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- Как ли! – сетил се Как – Като го нахра-
ним, напоим и после го върнем в гнездото.

Двамата спасили птичето. То им бла-
годарило от гнездото с най-хубавата песен. 

- Ех! - въздъхнал щастлив Кой – Мисля, 
че двамата с теб свършихме една добра рабо-
та и можем наистина да станем приятели. 
Страх не страх, ама ще разкрия името си. 
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Казвам се Кой.
Очите на Как светнали в широка усмивка:
- Че много си е хубаво името ти! Аз пък се казвам Как.
Оттогава Кой и Как станали неразделни приятели. Вършели още много 

добрини. А същите онези хора, които преди ги обиждали, започнали да се сраму-
ват от себе си. Накрая всички ги заобичали. Знаели, че ако някой има нужда от 
помощ – двамата приятели Кой и Как винаги ще са насреща.
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Втора награда 
Възрастова група 9-12 год.

Николай Хаджистойчев

ИЗХВЪРЛИ ЗЛАТНАТА  
ЛЪЖИЦА…

Изхвърли  златната лъжица, с която се храниш, и хората 
ще те обикнат.

Ако вие се храните с тази златна лъжица, ще последвате 
ли този съвет, ще повярвате ли на тези думи? Вероятно – не. 
И аз не бих го направил допреди да чуя тази приказка. Чуйте 
я и вие.

На върха на  най-високата планина се извисявал богат и 
красив дворец. В двореца живеел не кой да е, а самият цар. Всяка 
сутрин той се изкачвал до най-високата кула и наблюдавал 
отгоре своите поданици.

- Аз съм най-добрият цар. Няма друг като мен. Гледам 
надолу с много обич.

През това време хората, към които с такава обич гледал 
царят, неуморно се трудили, за да осигурят разточителния 
живот на любвеобилния си владетел.

Един прекрасен слънчев ден царят решил да ощастливи 
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селяните, като ги огрее с любящия си поглед отблизо. Той се преоблякъл  с прости 
селски дрехи и се спуснал в селото по тайна пътека, като се надявал хората 
начаса да го разпознаят по любящия поглед и благата усмивка.

 Ала каква била изненадата му, когато никой не обърнал внимание нито 
на усмивката му, нито на погледа, излъчващ, според самия цар, любов. Хората 
работили, превили гърбове, и тихичко се оплаквали един на друг от трудния  
живот и от царя, за когото работили денонощно. 

Озадачен, владетелят се прибрал в двореца по същата тайна пътека и през 
цялата нощ мислено упреквал хората от селото за тяхното невежество. 

На сутринта, вървейки през царската градина към най-високата кула, за да 
хвърли за пореден път обичливия си поглед към поданиците, царят размишлявал  
на глас:

- Аз съм най-добрият цар. Няма друг като мен. Гледам надолу с много обич. 
Защо глупавите хора не оценяват усилията, които полагам за тях? Защо не ме 
обичат така, както ги обичам аз?

Дочул градинарят думите на царя и му казал:
- Изхвърли  златната лъжица, с която се храниш, и хората ще те обикнат. 
Не обърнал царят внимание на думите на простия градинар.
Времето минавало. Царят продължавал да слиза тайно до селото и да се 

връща в двореца угрижен, защото хората все така не го обичали. През една 
безсънна нощ той се сетил за думите на градинаря. Сутринта изхвърлил 
златната лъжица и я заменил с дървена. 

- Някак не отива да се храня с дървена лъжица от златна купа – помислил 
царят и сменил златните съдове с глинени. 

- Сега пък глинените съдове изглеждат нелепо върху  изящните мебели в 
двореца. Ще ги сменя с обикновена дървена маса и дървени столове. 
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Колкото по-малко ставали скъпите 
вещи около царя, толкова повече място се 
освобождавало в сърцето му за истинска обич и 
признателност към поданиците му. 

Простите мебели вече никак не отивали 
на разкошните царски палати, затова събрал 
си царят скромната покъщнина, слязъл долу в 
селото и се настанил в обикновена къща.  

Оттогава хората от селото вече не плащали 
високи и непосилни данъци, с които да издържат 
пищния дворец и охолния живот на царя. С 
богатата си реколта те живеели щастливо и 
доволно. Щедрият и добър цар вече не ги гледал 
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отвисоко с любящия си поглед, а гостувал в домовете им, 
където всеки можел да се докосне до любящото му сърце.

Мълвата за любовта на хората към царя скоро 
достигнала и до съседните царства. Пристигали царете 
един след друг, за да разберат тайната за спечелената 
любов.  В отговор  царят само се подсмихвал и на всеки 
повтарял мъдрите думи на простия градинар: 

- Изхвърли  златната лъжица, с която се храниш, и 
хората ще те обикнат.
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Трета награда 
Възрастова група 9-12 год.

Матей Георгиев

КАКТУСОВОТО СЕЛО

Било отдавна, но пустинята е запазила тази история до днес, 
написана на големи бели камъни.

Преди много години живял малък кактус, който имал мечта – 
да порасне и да си намери приятели. За беда обаче той бил самичък и 
наоколо нямало други кактуси. Един ден в небето над него се появил 
гарван. Дребният бодливко се зарадвал. Помислил си: „Най-накрая ще 
има с кого да си говоря.“ Само че кактусчето не знаело, че над него 
летял лош гарван, който преди часове откраднал от най-умния чо-
век на света две шишенца. В едното имало сироп, която съживява 
всичко, а в другото – сироп, който вкаменява.

Злата птица видяла бодливкото и си рекла: „Ще изпробвам 
на този изоставен от родителите си кактус сиропа, който ще го 
направи на камък. И без това скоро ще изсъхне.“ Извъртяла клюн, за 
да отвори тапата на шишето под крилото й, но в този момент 
духнал вятър и в очите й влязъл пясък. Тя замижала и без да иска 
объркала шишенцата. Малко течност се изляла над кактуса. Птица-
та се загледала какво ще стане, но вятърът станал на буря и я при-
нудил да се спасява.

Когато стихията отминала, малкото кактусче тъжно се 
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загледало в небето, където нямало никой. „Ех - помислило си 
– а можеше поне за малко да имам приятел. Защо тази буря 
дойде точно сега?“ Опечалено, то понечило да се протегне и в 
този момент усетило, че се отделя от земята.

„Какво става – зачудило се – да не би да има още вятър?“ 
Тогава погледнало надолу и видяло, че има крака. Така се изне-
надало, че се плеснало по челото с една от бодливите си ръце. 
Малко го заболяло и чак тогава разбрало, че всичко е наистина.

- Ехеееее, мога да вървя, мога да тичаааам – извикало то 
и хукнало да търси други като него. По пътя си видяло две 
мравки, които малко се изплашили. Те никога не били виждали 
подскачащ и пеещ от радост кактус. Това се случило, защото 
гарванът объркал и изсипал върху зелените бодли от живия 
сироп. Никой обаче не знаел това, дори и самият гарван.

- Не бойте се – казало кактусчето на мравките. – Аз ще 
ви бъда приятел.

- Ние не се боим – отвърнали те. – Ще ти станем прия-
тели, ако ни кажеш как се роди такъв странен и откъде се взе.

- Ами от пустинята дойдох, живеех наблизо доскоро. 
После един гарван ме поля с вода, излезе буря и след това се 
сдобих с крака и ръце.

- Чакай, чакай – рекли мравките. – Преди малко една пче-
ла ни каза, че лошият гарван откраднал от най-умния човек в 
света живия и вкаменяващия сироп. Ако си го срещнал, нищо 
чудно той да те е полял със сироп. Само че той е много лош и 
е странно, че не те е вкаменил.

- Не знам какво е станало, но съм много щастлив сега! 
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Ако това е истина, хайде да намерим този гарван и да взе-
мем сиропа. Така ще можем да дадем крака и на други какту-
си – въодушевил се бодливкото.

Мравките се съгласили и тръгнали да търсят гарвана. 
Намерили го в оазиса да пие вода. Птицата така се изне-
надала да види кактуса ходещ и говорещ, че за малко не се 
задавила. Тя протегнала крило да го пипне, за да види дали 
е истински. В този момент се убола, кактусът прихнал да 
се смее, а гарванът много се уплашил и отлетял. Дори не 
разбрал, че в бързината е забравил в оазиса двете открадна-
ти шишенца.

Тримата приятели веднага заровили вкаменяващия 
сироп дълбоко в земята, а с другия съживили кактусите в 
пустинята. Настанала голяма веселба, прегръщали се, като 
внимавали да не се убодат, а малкият бил най-щастлив – 
имал много приятели!

След това всички запретнали ръкави и от пясък, вода 
и камъни направили къщи около оазиса. Така хората отдале-
че щели да ги видят и да знаят къде е водата. Също така, 
като утолели жаждата си, да имало къде да си починат. 

Скоро къщите станали много известни в пустинята 
и благодарните хора ги нарекли „Кактусовото село“. Те за-
писали тази история на големи бели камъни, която се пази и 
предава и до днес.
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Първа награда
Възрастова група 13-15

Сава Георгиев

ЖЕЛЯЗО

Улф вървял по горската пътека, понесъл под мишница един железен мечи 
капан. Човекът бил сиромах, но успявал да спечели по някоя жълтица, като лову-
вал и продавал плячката. Той бил извънредно весел, защото жена му скоро щяла 
да роди.

Поставил капана близо до един дебел дъб и го покрил със сухи листа. Завързал 
го с верига за яките коренища на вековното дърво. По пътя обратно видял една 
красива кошута и я подгонил. Преследвал елегантното животно чак до здрач. 
Подготвял се да стреля с арбалета си, когато усетил остър поглед да пронизва 
гърба му. Обърнал се и сърцето му прескочило удар. В сумрака зад него ръмжала 
цяла глутница вълци. Той запристъпвал бавно назад, но животните го следвали. 
Примитивният инстинкт за самосъхранение на Улф се включил и той хукнал да 
бяга, колкото му държат краката. Яростните хищници се спуснали след него. 
За част от секундата мъжът чул щракащ звук и изведнъж усетил пронизваща 
болка в левия си крак. Той се огледал и видял, че е стъпил в собствения си капан. 
Вълците, още по настървени от топлата кръв, стичаща се от прясната рана, 
го наобиколили. Селянинът се опитал да отвори желязното съоръжение, но без 
успех. Вече приел съдбата си, той коленичил пред зверовете. За негова изненада 
те си тръгнали и останал само един огромен черен вълк. Зелените очи на създа-
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нието се взирали право в тези на човека. Животното проговорило:
- Кой си ти?
- Ти говориш?! – отвърнал шокираният Улф.
- Отговорът ти не ми харесва – вълкът се обърнал и изчезнал в 

сумрака.
Човекът бързо свалил колана си и превързал раната, доколкото 

можaл. Той дълго се опитвал да отвори капана, но когато видял, че не 
става, се опитал да откърти корена, за който бил вързан самият ка-
пан. Сякаш колкото повече дърпал, толкова повече се увивали корени-
те. Изморен, той легнал на студената земя и огледал природата око-
ло себе си – високи вековни дъбове, целите покрити с мъх и бръшлян, 
листа, вече почнали да пожълтяват, вятър, който нежно, примамли-
во и гальовно ги люлеел. Унесен от звуците на гората, мъжът заспал.

На другата сутрин Улф бил събуден от човешки стъпки. Огледал 
се и видял един побелял, целия облечен в дрипи старец. Той седнал на 
един пън пред Улф и започнал да се смее истерично. Мъжът се ядосал:

- Няма ли да ми помогнеш?
- Сине, сине! От малък ме разочароваш, но това вече е срамно…
- Татко? – възкликнал пребледнелият ловец, прекъсвайки старе-

ца.
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- Ако бях жив, нямаше изобщо да се приближа до 
селото, защото моят некадърен син пак е станал за 
смях.

- Как изобщо си тук, та ти почина преди две го-
дини? Чудех се защо винаги си се държал зле с мен, но аз 
ти прощавам и въпреки всичко те обичам.

Дядото, без да му обръща внимание, продължил 
да го ругае, като правел кратки паузи, за да се смее. Улф 
се отчаял, а след малко старецът изчезнал.

Валяло като из ведро.
- Втори ден. – казвал си мъжът и издълбал две чер-

ти на дървото с ножа си.
- От толкова време ли седиш тук, слънчице?
Улф се обърнал и видял възрастна жена със забрадка 

– майка му. Макар че валяло, жената била съвсем суха. 
Тя се приближила до него и разпънала чадър над главата 
му, но дъждовните капки минавали през него. 

- Какво ти се е случило, дете мое?
- Подгониха ме вълците и попад…
Жената го прекъснала, като му подала кози мех и 

му казала да пие. Жадният ловец го надигнал, но вместо 
вода потекъл пясък. Мъжът изплюл пясъка и върнал 
меха на майка си. Тя го поела и прибрала. 

- Мамо, благодаря ти за всички грижи които си 
положила за мен.

Той пил малко вода от едно листо, но когато се 
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обърнал, майка му я нямало.
Ден трети. Улф си мърморел нещо под носа и драскал по дър-

вото. Пиел вода от листата и гладувал. Така минал целият ден. На 
свечеряване дошъл вълкът:

- Кой си ти?
- Аз съм Улф – отговорил гордо човекът.
- Отговорът ти не ми харесва – отвърнало животното и си 

тръгнало.
Усмивката се изтрила от лицето на ловеца и той паднал на 

земята съкрушен и измъчен от глад и жажда.  След още няколко часа, 
прекарани в опити да се освободи, той заспал.

Слънцето изгряло над гората, давайки началото на четвъртия 
ден. Улф бил събуден от детска песен. Той бързо се разсънил и се огле-
дал. По обраслата пътека се задало едно хлапе. 

- Хей, момче! Как се казваш?
- Не знам, още не си ми измислил име.
- Къде е майка ти? – попитал обърканият Улф.
- В селото. Тя скоро ще ме ражда, затова трябва да побързаш.
Момченцето отново запяло и продължило да подскача по 
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пътеката, оставяйки объркания ловец сам. 
Вечерта мъжът не могъл да спи. Болката от миризливата му рана го държа-

ла буден до полунощ. Вълците виели, а той се страхувал, но не толкова от тях, 
колкото от съдбата си. 

Ден пети. Улф се събудил и пил малко от росата по листата. Жаждата му 
била задоволена, но сега останал проблемът с храната. Той започнал да дълбае в 
земята, докато не напипал един слузест дъждовен червей. Взел го и го изчистил 
от пръстта. Улф го гледал погнусен, но си казал, че няма друг начин, и го налапал. 
Глътнал го без да дъвче и потреперил.

- Аз ще раждам, а пък мъжът ми си седи тук и си хапва червейчета!
- Грета?
- Не ми се подмазвай, глупако!
- Ще ти обясня…
- Мълчи! Как изобщо можеш да си помислиш да ме оставиш сама в този 

труден период?!
- Правя всичко това за теб – казал смирено Улф.
- Правел той. Звънци! – извикала възмутено жена му. Запретнала роклята 

си и сърдито закрачила обратно към селото.
На следващата вечер се появил вълкът.
- Кой си ти?
- Има някаква уловка, нали?
- Отговорът ти не е верен.
Вълкът загърбил разочарования Улф и си тръгнал.
„Нов ден – ново начало“ казал си ловецът и закусил няколко червея. По обяд 

го приближил някакъв нисък, с побеляла коса човек. До него покорно вървели една 
кошута със стрела в тила, заек със счупен врат и глиган, намушкан от копие – 
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животни, които Улф бил убил. Старецът седнал на дънера и започнал да брои 
жълтици.

- Браво момче! Гордея се с теб!
- Майсторе?
- Толкова съм щастлив, че аз се докопах до теб първи!
- Какво? Мислех си, че просто си добър с мен, като ме научи да ловувам.
- Баща ти, този стар глупак те даде да се учиш при мен, защото си мисле-

ше, че ще ти помогна!
- Но…
- Аз просто използвах теб и твоя талант като ловец, за да подсигуря 

собственото си бъдеще!
Мъжете помълчали малко.
- Дори и да си ме използвал, аз пак ти се възхищавах. Ти си моят ментор и 

ти прощавам.
Старецът събрал монетите си, прибрал ги отново в кесията и тръгнал. 

Сърната се погалила в краката на Улф и проронила една единствена кървава сълза 
в знак на прошка. Тя си заминала заедно с дядото.

Ден осми. Съзнанието на Улф започнало да му изневерява. Той също започнал 
да се пита кой е всъщност. Ловецът забелязал, че пред него стои някаква фигура. 
Погледът му се премрежвал, но той се вгледал и разпознал брат си. Лицето му 
било издрано, дрехите раздърпани и ръката му била отхапана малко над лакътя. 
Безжизнените очи на видението следели всяко движение, което Улф правел.

- Беше той – казал братът с мъртвешки сух глас.
- Кой? – попитал Улф.
- Вълкът. Той го направи – продължило с равен тон видението. – Но не му 

се сърдя, нито обвинявам. Той ме вкара в кръговрата. Сега аз съм част от него, а 
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той е част от всичко.
Очите на ловеца се напълнили със сълзи. 

Брат му бил изчезнал.
На деветия ден Улф си мислел, че си е 

изгубил ума. Ту плачел, ту се смеел истерично. 
Вълкът пристигнал, а след него бавно вървели 
всички хора, с които Улф се срещал през изми-
налите девет дни. Те застанали покорно зад 
животното и то казало:

- Кой си ти?
Улф погледнал хората. Те безмълвно го 

следели с поглед. Погледнал и към вълка. Зеле-
ните очи на създанието се впивали в неговите. 
Брат му излязъл напред и погалил животното с 
единствената си ръка. Улф си поел дълбоко дъх 
и започнал:

- Аз съм син. Аз съм баща. Аз съм брат. Аз 
съм съпруг. Аз съм майстор. Аз съм чирак. Аз съм 
алчен. Аз съм безмилостен. Аз умея да обичам и 
прощавам. Аз съм човек.

Капанът изщракал и се отворил, а хора-
та изчезнали. Улф бързо закуцукал по пътеката 
към селото и до привечер се прибрал. Той отво-
рил вратата на къщата, а там седяла и плачела 
Грета. Тя скочила от стола, приближила се до 
съпруга си, прегърнала го и усетила остра болка 
в корема си…
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 Втора награда
Възрастова група 13-15

Симона Василева 

ГАЛЕНА БОГДАНКА – ГЕРДАНКА

Имало едно време една котарана на име Герданка. Не Герганка, не Драганка, 
а Герданка. Чудите се кой би кръстил котката си с такова хм… как да кажа… 
ами „интересно“ име. Този така специален човек се казвал Анита и не случай-
но е дала това звучно име на най-вярната си приятелка. Момичето работело 
като котешки дизайнер. Питате се какво е това? Нима сътворява котки? Не, 
не! Тя измисляла всякакви глезотийки, с които карала всички котки (не само 
Герданка) да се чувстват като истински принцеси на Египет. Шиела им какви 
ли не костюмчета, с дълги воали и бляскави дантели. Та, тръгнах да ви разказвам 
за значението на името на нашата нова приятелка. Когато Анита създала свой 
собствен бизнес, първото нещо, което продала, било красиво розово герданче за 
някакъв котарак от София. И аз не зная кой котарак ще носи розово герданче, но 
това донесло истинско щастие на Анита. И когато не след дълго се сдобила със 
своя котка, тя носела най-прекрасното име на света. 
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Но тази наша Герданка си падала малко глезанка и мързеланка, и поспаланка, 
че даже и дебеланка. Собственичката ѝ толкова я обичала и винаги ѝ угаждала за 
какво ли не. Първо можела да спи навсякъде, където си поиска. Нямала ограниче-
ния къде да си точи ноктите. Можело на дивана, на гардероба, на пердето, върху 
старата палма, върху новият фикус, абе навсякъде. Хранела се по три пъти на 
ден и то не с какво да е. Сутрин топло млекце с три бисквитки, на обяд бяло пи-
лешко месце от отгледани свободни, щастливи и недепресирани кокошки, а на 
вечеря риба ципура, приготвена на грил тиган, без костите. Не искаме Герданка 
да се задави. По празници задължително хапвала скариди, приготвени с масло и 
бяло вино, а и разбира се, с малко копър. Но да не си помислите сега, че котарана-
та е някаква лигла. Изобщо не, даже е много умна. Червени точки от лазери не 
можели да я заблудят, нито мишки, нито гълъби  успявали да я накарат да стане 
от удобното кресло. 



25

Но за цялото това държание си имало обяснение. Герданка работела по цял 
ден. Тя била вдъхновението и музата на Анита. Момичето постоянно я оби-
каляло с метри, отбелязвало си разни числа, донасяло какви ли не платове вкъ-
щи, после сядало на шевната машина и сътворявало чудеса. За студените ме-
сеци – топли вълнени чорапки, за Коледа – костюмче на джудже и шапчица, а за 
дъждовните дни – даже и дъждобран. Няма да ви лъжа, Герданка обичала да носи 
нейните дрехи. 

…
Денят започнал както обикновено. Мляко, бисквити и спане. Много спане 

на припек, на терасата. Но тогава дошла Анита и провалила всичко.
- Хайде, мила моя. Ела да пробваш едно гащеризонче от новата зимна ко-

лекция и те оставям да се любуваш на последните слънчеви лъчи. Бързо, че после, 
като стане студено, ще ти треперят мустачките.

Герданка въобще не искала да пробва каквото и да било, но нямала избор. 
Анита вече пъхала през главата ѝ новата дреха. Платът бил обсипан с лапички, 
а отвътре мекичък полар щял да топли през студените зимни дни. Незнайно 
защо, но на нея и се сторило, че това далеч не е размер L. А Анита пределно ясно 
знаела, че тя е точно за размер L. Закопчала ципа под коремчето ѝ и прищипала 
част от козината ѝ. Ох! Да, това със сигурност било размер S или M, но не и L. 
Котараната едва дишала, а момичето не спирало да я оглежда отляво и отдясно 
и да ѝ се възхищава колко е красива. Каква красота, бе! Животното едва дишало. 

И точно в този миг телефонът иззвънял. Дизайнерката вдигнала слу-
шалката, а Герданка се опитала да се освободи от ужасно нещо на гърба си. Ха-
пела го, драскала, но така и не успявала. Изведнъж собственичката ѝ изпискала 
от удивление. Грабнала чантата си, ключовете и затръшнала входната врата 
зад себе си. 
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- Какво пък беше това? Къде замина, бе? Сега кой ще ме измъкне от този 
сърбящ капан? Ехо? – говорела сама на себе си Герданка. 

Нашата приятелка вървяла като пате на високи токчета. Трябвало да 
стигне до шкафа в кухнята и да използва ножицата, за да го направи на малки 
квадратчета плат. Нужно било да изпълни професионален гимнастически скок, 
който по принцип не бил пречка за нея, но с този неудобен проблем сега щяло да 
се окаже малко трудно. Засилила се, приготвила се и скочила. Толкова красиво и 
грациозно, като истински тигър. По време на полета тя прелетяла точно над 
кактуса Бодливко. Но за беда или не изчисленията за скока на нашата приятелка 
не включвали  препятствието и коремчето ѝ минало точно през острите бодли 
на растението. А това довело до разкъсването на удушвача гащеризон. Герданка 
се приземила с уникална грация и веднага напуснала платения капан. Разтръскала 
меката си козина и из въздуха полетели десетки бели косми. 

- Е, вече не ми трябваш! – казала важно тя на ножицата до себе си. 
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 Топлото слънчице огряло Герданка. 
- Ох, каква приятна топлина! Как ми се иска малко да се попека, че и да 

си поспя. Гледай какъв прекрасен ден. Птичките пеят, есенните листа падат 
– спокойствие и хармония. Ами, аз заслужавам една кратка дрямка. Успях да се 
справя сам самичка с тази ужасна дреха. Ей сега се сгушвам тук и ще си почина 
от добре свършената работа – мислела си Герданка, прозявайки се и намествай-
ки се до Бодливко. 

Тази дрямка се превърна в доста дълга почивка и след два часа котараната 
дочула нарушаващ идилията ѝ шум. 

- Кой дрънчи пак с тия ключове? Човек да иска да си подремне, не може. А, 
Анита, ти се сети, бе! – скокнала нашата приятелка и се отправила да посрещне 
стопанката си, която била натоварена с торби и кашони. 

…
Вечерта минала прекрасно, както всяка друга, прекарана с Анита. Тя разка-

зала на приятелката си защо избягала от къщи толкова бързо. Оказало се, че 
нейният най-любим дизайнер имал модно ревю в града и тя не можела да про-
пусне такава възможност... А Герданка през цялото време мъркала в скута ѝ. И 
изведнъж забелязала етикета на удушвача гащеризон – всъщност размерът бил 
точно L… 

Може би малко повече дрямки на слънце биха ѝ се отразили добре, но…
- Между другото, какво стана с вечерята? – помислила си тя с къркорещо 

коремче. 
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Ивайла Младенова

ИЗГАРЯЩА ЛЮБОВ

На един прашен рафт, покрит с паяжини, стоял 
стар ръждясал свещник, а в него – една бяла свещ. Тя била 
красива, висока, тиха и срамежлива, с бледосиви очи, при-
личащи на стъклени топчета. През целия си живот стоя-
ла на този рафт, тъжна и самотна. Чувала била, незнайно 
откъде, за нещо, наречено любов, и че ако я имаш, никога 
не се чувстваш сам и винаги ти е топло. Та точно лю-
бовта била единствената ѝ мечта.

 Един ден, докато си седяла на рафта, отнякъде 
изскочил висок едър човек. Хванал я и я преместил на една 
маса, а след това се отдалечил. Не след дълго се върнал с 
малка кутийка в ръце. Извадил една клечица от нея и я 
драснал в едната ѝ страна. Появила се искра, а от нея се 
родил пламъкът. Свещта наблюдавала удивена отстра-
ни. Не била виждала по-красиво нещо досега. Пламъкът от 
клечката отворил очи и погледнал бялата свещ. Огледал я 
внимателно и ѝ се усмихнал. Свещта отвърнала със сра-
межлива усмивка. Човекът започнал да приближава пламъ-
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ка към свещта, а те не спирали да се гледат. Осъзнали, че са много близо един до 
друг. Най-накрая пламъкът прегърнал свещта и казал: 

- Здравей!
- Добър ден! – отговорила свещта.
- Как се казваш? – попитал пламъкът.
- Нямам си име – отговорила тъжно тя. – А ти? 
- И аз си нямам – отвърнал пламъкът.
 При този отговор свещта се засмяла. На пламъка очите светнали. 
- Много си хубава! – казал той.
 Свещта се смутила. Никой никога не ѝ го беше казвал. Почувствала нещо, 

което никога не била чувствала. 
- Защо мълчиш? – попитал с насмешка пламъкът.
- Как смееш да ми се подиграваш! – сопнала се свещта и се намръщила.
 Реагирала така, защото била объркана, всичко това я изумявало толкова 

много.
- Не ти се подигравам! Опитвам се да бъда мил, а ти реагираш толкова 

рязко. – Не разбирам защо – казал пламъкът. 
 Свещта не отговорила. Помълчали малко и най-накрая пламъкът прогово-

рил.
- Добре, нека започнем отначало – предложил той със спокоен глас. 
- Здравей, аз съм пламък, а ти коя си? 
 Свещта извъртяла очи и не казала нищо.
- Хайде де! Моля! – подканил я той.
- Ъъх! Добре! – примирила се тя и продължила – Здравей, аз съм свещ…
- Не, не! Нещо не ми харесва – прекъснал я той.
- Какво!? – объркано казала свещта.
- Не мога да те наричам свещ, а ти мен - пламък. Трябват ни имена. Нали 
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сме приятели.
 Свещта се стъписала. През целия си живот седяла сама на прашен рафт, а 

сега някакъв си чудак ѝ предлага да са приятели.
- Приятели? Как ли пък не! – казала тя.
- Защо не? – зачудил се пламъкът.
- Защото така! – отвърнала тя, като не могла да измисли по-добра причи-

на. 
- Защо? Няма никаква причина да не сме приятели, пък и не мисля, че скоро 

ще искам да си тръгвам от тук.
Свещта неволно се усмихнала. Пламъкът видял това и казал:
- Значи си съгласна?
- Добре, де,  добре! – отвърнала тя.
- Така, как да те наричам… – замислил се той – Аха! Ще те наричам Краса-

вица!
 Свещта се изчервила.
- Аз пък, Нахалник!
- Както искаш – отговорил самодоволно. – Харесва ми! Харесва ми и то 

много! 
Очите му пламнали. Свещта погледнала в тях и все едно опознала цялата 

му личност. Той бил дързък, но и внимателен, понякога несъзнателно груб, но и 
толкова мил. Тя се изгубила в тях, докато не осъзнала, че и двамата се гледат по 
особено странен, но приятен начин и се спряла.

- Защо ме гледаш така? – попитала тя.
- Как те гледам? – усмихнал се той.
- Не знам… така! – казала объркана.
- Не знам и аз значи. Просто така ми дойде!
 „Просто така му дошло“ –  помислила си тя. Какво пък означава това?
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- Та, разкажи ми за себе си – прекъснал мислите ѝ 
той.

- За мен ли? – подсмихнала се тя – Ами, да видим… 
Онзи там рафт виждаш ли го?

- Мхм.
- Откакто се помня, седя там и наблюдавам дру-

гите – след тези думи свещта се секнала.
- Друго? – попитал той.
- Няма друго. – отговорила тя натъжена – Защо 

не ми разкажеш за себе си.
- Ами добре… Значи, появих се и първото нещо, 

което видях, бяха твоите красиви бледосиви очи и след 
това започнахме да си говорим.

- Е, значи и двамата нямаме много за разказване – 
въздъхнала свещта.

- Предполагам, е така – казал пламъкът, – но също 
така мисля, че това не означава, че нямаме какво да си 
кажем.

- Разбира се – усмихнала се тя, а след това започна-
ла да му разказва различни истории, които наблюдавала 
през дългия си престой на рафта.

- Ау! – внезапно възкликнала тя и погледнала надо-
лу. Няколко капки восък се отделили от тялото ѝ.

- Какво има? – загрижено попитал пламъкът – 
Добре ли си?

- Не знам. Преди не ми се е случвало подобно нещо 
– уплашено казала тя и още три капки капнали по 
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масата. – Мисля, че ти ми го причиняваш.
- О, не! – възкликнал пламъкът. – Наранявам те, 

а толкова много те харесвам.
Свещта забравила за болката и се изчервила за 

пореден път.
- Харесваш ме! – възкликнала тя.
- Разбира се. Ти си най-красивото нещо което 

съм виждал. Ти не ме ли харесваш? – натъжил се.
- Не, не аз… и аз те харесвам – казала тихо 

свещта и погледнала надолу.
Пламъкът я погалил по бузата, тя погледнала 

към него, а той се приближил по близо и я целунал.
- Ау! – още няколко капки паднали на масата.
- О, не! Не, не, не! Не исках да ти го причиня. 

Толкова много съжа…
Свещта го хванала и го целунала отново.
- И ти си най-красивото нещо, което съм 

виждала! – казала въодушевено тя.
- Обичам те! – казал бързо пламъкът. 
Свещта не отговорила. Заплакала. 
- Защо плачеш? – попитал.
- Това са сълзи от щастие. През целия си живот 

съм мечтала за нещо, но не знаех точно за какво, а 
днес ти ми го даваш просто така!

- Разбира се, че ти го давам! Друго нямам! – и 
той заплакал.

- А ти защо плачеш? – попитала тя.
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- Как да не плача?! Нещо става с теб. Вече си наполовина по-ниска, откакто 
те срещнах.

 При тези думи свещта забелязала, че наистина той е значително по-ви-
сок от нея.

- Ти изчезваш и то заради мен! – добавил той. 
- Нищо ми няма – казала тя и го прегърнала. 
Поседели известно време така.
- Знаеш ли какво осъзнах? – подхванала свещта.
- Какво? – отвърнал пламъкът.
- Не си ме наричал нито един път по име, откакто си ми го дал.
- Така е, защото вече смятам, че е безсмислено. За мен вече не си просто 

красива, ти си всичко за мен! Затова ще те наричам Любов моя.
- А аз ще те наричам Обич! Защото и аз те обичам! Обичам те много! – 

усмихнала се тя и за пореден път го целунала.
От този момент нататък тя не била просто свещ и той не бил просто 

пламък. От този момент те горели заедно и образували нещо много по-голямо 
от тях самите, а именно Любовта. 

След време станало нощ, а след още малко денят започнал да се показва. От 
свещта вече не оставало много. Все повече и повече се разтапяла. Боляло я, но не 
казвала нищо, защото ѝ било приятно да я прегръщат. Най-сетне проговорила, 
защото усетила, че трябвало да се сбогува.

- Обич моя, – започнала тя спокойно – Искам да ти благодаря отново за 
това, което направи за мен. 

- За какво говориш, Любов моя? – казал тъжно той, като разбрал, че има 
нещо. 

- Искам да ти благодаря, че ме дари с това, за което мечтах цял живот, и 
дори ако умра, недей да тъжиш много за мен!
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- Ако умреш и не те видя повече, няма 
да мога да оцелея! – отговорил пламъкът.

- Обещай ми, че няма да скърбиш 
много! – помолила го свещта през сълзи.

- Няма, защото ако умреш, умирам и 
аз!

- Не говори така, Обич моя  – запла-
кала още повече свещта. – Обичам те 
толкова много, че няма да си го простя. 

 След тези думи капките восък за-
почнали да капят от нея още по-бързо.

- О, Любов моя! Моля те, не си оти-
вай! Моля те! – плачел пламъкът.

- Обичам те! Сбогом! – погледнала го 
тя в очите и една последна сълза капнала 
от нейните. 

 Тя издъхнала. От нея не останало 
нищо освен малка част от фитилчето й.

- И аз те обичам, Любов моя… - 
това били последните му думи, след това 
издъхнал.
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***

Пламъкът и свещта били създадени един за друг. Свещта съществувала 
сама почти цял живот единствено за да срещне пламъка, който се влюбил в нея 
още от първия им поглед. Любовта ги погубила само за едно денонощие. Деноно-
щие, което побирало целия живот на пламъка и най-хубавия ден на свещта.

 Любовта се появява внезапно и трябва да се цени много, защото дори и 
хубавите неща имат край.
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РЕЗУЛТАТИ
Възрастова група 9 – 12 години

Първа награда - лаптоп на Мия Янчева Иванова - Девето ОУ „Веселин Ханчев“- гр. Стара Загора за  
приказката „Кой и как“;

Втора  награда - таблет на Николай Хаджистойчев - ОУ „Елисавета Багряна” -  гр. Сливен за при-
казката „Изхвърли златната лъжица“;

Трета награда - таблет на Матей Георгиев Георгиев - ОУ „Иван Вазов“ - гр. Харманли за приказката 
„Кактусово село“;
 
Отличие - книга на Ели Светлинова Стоянова - 129 ОУ „Антим I“ - гр. София за приказката  „Кратка 
морска история”;

Отличие - книга на Симона Михайлова Бозгунова - 22 СЕУ „Г. С. Раковски“ -   гр. София за приказката 
„Островът, който го няма на нито една карта”;

Отличие - книга на Кристина Мирославова Христова - СУ „Христо Ботев“ - гр.  Враца - за приказка-
та „Най-мъдрото решение”;

Отличие - книга на Борис Пламенов Пенков - 121 СУ „Георги Измирлиев“  – гр. София за приказката 
„Некадърната вещица“;

Отличие - книга на Боряна Станиславова Божанова  -  43 ОУ „Христо Смирненски“ - гр. София за 
приказката: „Шест вида страх“;

Отличие - книга на Никола Коев - 145 ОУ „Симеон Радев“ - гр. София за „Приказка за ламсишката”;

Отличие - книга на Магдалена Заркова - 129 ОУ „Антим I“ -  гр.  София за приказката „Вълшебната 
гора”;

Отличие - книга на Атанас Бранчев  - ОДК „Св. Иван Рилски”,  клуб „Светлини сред сенките“ - гр. 
Казанлък  за приказката „Петте петлета и кафявото  яйце”;

Отличие - книга на Йосиф Венелинов Шурелов – 20  ОУ – гр. София за „Приказка за края на света“;

Специално отличие - текст на IV корица на сборника с наградените творби и книга на Любов Весе-
линова Ангелова   - ЧОУ „Проф. д-р Васил Златарски ” - гр.  София за  „Ще ти разкажа приказка”.
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РЕЗУЛТАТИ
Възрастова група 13 - 15 години

Първа награда – лаптоп на Сава Валентинов Георгиев   -  ЛК „Касталия” при ЦПЛР – ОДК - гр. Варна за 
приказката „Желязо“;

Втора награда - таблет на Ивайла Ивайлова Младенова - ОУ ,,Любен Каравелов” - гр. Попово за при-
казката „Изгаряща любов“;

Втора награда - таблет на Симона Василева -  ППМГ „Добри Чинтулов” - гр. Сливен за  приказката 
„Галена Богданка - Герданка“;

Трета награда - не се присъжда

Отличие - книга на Александър Асенов Александров - СУ „Козма Тричков“ - гр. Враца за приказката 
„Човекът, който говорел само истината”;
 
Отличие - книга на Румяна Кирилова Иванова - ПГРЕ „Г. С. Раковски“ - гр. Бургас за приказката „Окто-
подът, който си намери приятели“;
 
Отличие – книга на Моника Деянова Недкова  - клуб „ Млад  приятел на книгата“ при НЧ „Съзнание - 
1894“, с. Асеновци, общ. Левски, обл. Плевен  за приказката „Бунтът на цветята”;

Отличие - книга на Емили Василева Сиклунова - 55 СУ ,,Петко Каравелов“ - гр. София  за приказката 
„Във всеки има добро”;

Отличие - книга на Анжела Михайлова Стоянова - ОУ „Любен Каравелов“ - гр. Попово за  приказката 
„Мързелът срещу любовта”;
 
Отличие - книга на Елена Николаева Дякова -   Пета езикова гиманзия гр. Варна за приказката „Раната 
в сърцето”;

Отличие - книга на Геновева Трифонова  -  клуб „Светлини сред сенките“ - ОДК „Св. Иван Рилски“ - гр. 
Казанлък за приказката „Добро дело на село”.
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Живея в огромна библиотека. Накъдето и да погледна, виждам високи чак 
до тавана шкафове с книги, които изкушават от лавиците с цветните си 
корици, позлатените си ръбове, мистериозните си заглавия със загадъчен 
шрифт и с имената на автори, които времето е направило безсмъртни. 
Навсякъде мирише на хартия - стара, сбръчкана и пожълтяла или нова и 
лъскава, по която печатарското мастило, сякаш все още не е засъхнало. Цари 
тишина. Единственият шум, който я нарушава, е шепотът на книгите, 
увлечени в разговори за приключения и шумоленето на страниците им, които 
приканват към нови и нови светове... 

Любов Ангелова, 12 год.

Разпространява се безплатно 


