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Приказка за разнообразието 

Растели в едно градина, редом с други плодове, черешово дърво, 
ягоди и малини. Когато узрели, започнали да спорят кои са по-сладки и по-
полезни. 

Долетяло едно врабче и те го помолили да опита от всеки плод, за да 
каже кой е най-хубав. Врабчето харесало най-много черешите. Малините и 
ягодите се разсърдили и главичките им клюмнали мълчаливо. 

Минал през градината и заекът. Похапнал си от узрелите плодове и 
примижал доволно: 

— М - м, от малинките няма по-вкусни на света! 
Тогава се обидили черешите и ягодите. 
Допълзял отнякъде таралежът. На него пък най-много му допаднали 

ягодите. 
Дошло и детето. Попитало животните какво правят в градината. 
— Опитваме се да разрешим спора на плодовете, но не можем, 

защото се различаваме във вкусовете си - отговорили те. 
— Ами, това е отговорът - казало детето. — Всички плодове са 

хубави, защото имат различен вкус. Заради това, аз обичам различни 
плодове. Веднъж имам нужда от сочни малини, друг път мечтая за 
ароматни ягоди, а когато имам пред себе си череши, колкото и да ям, все 
не ми стига. 

Разнообразието е най-хубавото нещо на този свят. Така е и при 
хората, щом имаш приятел, не е важно какъв цвят е кожата му. Щом е 
край теб, винаги ще ти бъде интересно! 

Анелия Методиева 

VII клас 

1 



I tema баба разказва 



щщт и щтт тштт « ттщш 

Ако крадеш, кради от сития и дай на гладния, (ромска пословица) 

Който не пази чуждото, той и свое не ще има(българска пословица) 
(българска пословица) 

Желаеш ли чуждото, загубваш своето, (българска пословица) 

Животът е тежък, но го приеми с песен, от нея олеква.(ромска пословица) 

Живот се с пари не купува, (българска пословица) 

Животът е като стълба — едни се качват, други слизат, (българска 
пословица) 

Сиромашията се бои да влезе у работлива жена. (българска пословица) 

Работи така, като че ли ще живееш сто години, а живей така, като че ли ще 
умреш утре. (българска пословица) 

Тафра ме напиня — Голоча ме съпиня. (българска пословица) 

Който няма хляб е беден. Който няма разум, е бедняк сред бедните, 
(ромска пословица) 

Ако всички бяха умни, нямаше кой да пасе говедата, (ромска пословица) 

Ум се с пари не купува, па най-много пари струва, (българска пословица) 

Никой не се е родил научен, (българска пословица) 

Ум царува, ум робува, ум патки пасе(българска пословица) 

Дом без кавга е като сватба без музика, (ромска пословица) 

Циганията не ходи само по циганите, (ромска пословица) 
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Някой друг може да ти даде съвет, някой друг може да ти покаже пътя, но 
човекът, който е в теб, сам ще го намериш, (ромска пословица) 

Дървото се превива докато е младо, (българска пословица) 

Знанието е сила — силата е успех, (българска пословица) 

Човек се учи, докато е жив, и пак остава ненаучен. (българска пословица) 

Покажи на гаджо (нециганина), че си човек, и той ще покаже, че е човек, 
(ромска пословица) 

За човека можеш да съдиш по приятелите му. (българска пословица) 

Не гледай на човека кожата. Гледай му сърцето, (ромска пословица) 

За човека можеш да съдиш по приятелите му. (българска пословица) 

По дрехите посрещат, по акъла изпращат, (българска пословица) 

Тази майка, която крие децата си от света, не е добра майка. Тази майка, 
която ги подрастява между хората, е добра майка, (ромска пословица) 

Майка на чедо зло не мисли, (българска пословица) 

Гаргата не оставя гарджетата си, че били черни, (българска пословица) 

Всяка крава телето си ближе, (българска пословица) 

За майката по-мило от чедото и няма. (българска пословица) 

Онзи, който не слуша съвети, е обречен да слуша упреци, (българска 
пословица) 

Който не е бил гладен, не знае колко е сладък хляба, (ромска пословица) 

Който не вярва на себе си, ще се ядосва с други(ромска пословица) 

Каквато главата, такава и шапката, (българска пословица) 

Човек се учи от що му се случи, (българска пословица) 
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Който се срамува от езика си, се срамува от себе си и от майка си. (ромска 
пословица) 

Която овца се дели от стадото, вълкът я изяжда, (българска пословица) 

Добра дума, железни врата отваря, (българска пословица) 

Каквото повикало, такова се отзовало.(българска пословица) 

Като цвете горско от небето слязло, 

като ябълката сладко, 

тъмно като нощ - ех, девойче ромско. 

Черни коси до земята, 

звездна хубост в очите. Като песен се родило, 

ех, девойче ромско, 

(ромска народна песен) 
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Ти, девойче чернокосо, 

с тънки вежди, 

с хубава снага. 

Слушайте бе, момчета, 

слушайте, момичета, 

душата си ще дам, 

само тя да ме иска. 

Ти бре, момче, 

ти бе, хубавецо, 

с дебели вежди, 

с хубава снага. 

На тебе душата си ще дам 

и друг не искам (2) 

и само теб ще взема 

(ромска народна песен) 



Каква мома видех, мамо, 

долу на пчелина, 

син сукман развева, 

бела риза спуска. 

Иди ми я искай, мамо, 

дано ми я дадат, мамо. 

Ако ми я дадат, мамо, 

по - скоро си дойди. 

Ако не я дадат, мамо, 

върви у усои. 

Месечинко, зорничко, 

погрей още мъничко, 

коне ми са у ливади. 

Мома ключи не дава: 

— Дай ги, дай ги, Калино, 

за снощните ядове, 

за вчерашните кахъри. 

родни песни от Шишманово, записани от баба Велика ) 



Невено, мари Невено, 

пустите ти стари кумове 

що те кръстиха, Невено, 

да вехнат момци по тебе, 

кой по два дни,кой по три дни, 

а я, сиромах-две-три годин — 

ни умирам, ни станувам. 

Чубричанче ле, мало момиче, 

Я яви глава на мала врата, 

Аз да ти видя бел ото лице, 

бело ли ти е, като що беше, 

като що бешелани, по-лани, 

лани,по-лани, ланска година. 



Калинчице, капчице, 

не стой, моме, на брего, 

брег се рони,ке паднеш, 

ке паднеш. 

Ако падна, нека падна, 

барем ке се удавим, 

барем ке се удавим. 

Да не гледам каурин, 

че каурин ойде на война, 

ойде на война. 

Шарен килим отнесе, отнесе, 

от чул парче донесе, донесе. 

Танка пушка отнесе, 

дреновица донесе, донесе 

(народни песни от Самоков, записани от баба Василка Спасова) 





Народни приказки 

ПТИЦАТА НА ЦИГАНСКОТО ЩАСТИЕ 

Има една такава вълшебна птица, която долита само при циганите, 
само на тях носи щастие, само на тях помага в беда.Денем тази птица 
кръжи над гори и степи, а щом се спусне нощта, се превръща в красива 
девойка циганка, млада и стройна. Тогава тя събира циганите, пее им 
песни и разказва най-различни истории. И още -съветва ги как да живеят. В 
началото циганите не знаели, че е птица, но веднъж тя сама им разкрила 
своята тайна. 

Някога била прекрасна девойка. В един табор с нея обаче живеела 
злобна вещица. От завист към красотата и добрината на девойката 
вещицата превърнала хубавицата в невестулка. Дълго време бягала 
невестулката подир циганските талиги, докато най-сетне не срещнала една 
добра вълшебница. Разправила й невестулката своята история, а 
вълшебницата й рекла: 

- Не е по силите ми да те направя отново човек. Но аз мога да ти 
помогна. Ще те превърна в добра фея. Денем ще летиш като птица по 
света, а през нощта ще добиваш човешки облик. Нощем ще можеш да 
отиваш при циганите и да им помагаш в труден час. 
Оттогава циганите знаят много истории за птицата на циганското щастие. 

Ето, чуйте някои от тях... 
В гъста гора, далеч от града живеели цигани - от бедни по-бедни. 

Четири часа път трябвало да бият до града циганките гледачки и едвам 
успявали да спечелят по нещичко. Мъжете в табора калайдисвали съдове, 
но никой не искал да ги купува. И настанали за тях толкова трудни 
времена, че дори дечицата нямало какво да ядат. Циганите не знаели що 
да сторят. Искали да се махнат от онова проклето място, ала конете им 
били дотам измършавели, че не можели да теглят циганските каруци. 

Свикал баронът циганите и казал: 
- Види се, такава ни е орисията - всички да идем в гробищата. Та 

вместо да измираме по пътищата, по-добре да си умрем на старото място, 
поне ще има кой да ни погребва костите. 
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И циганите решили да не тръгват. Същият ден, привечер, когато се 
мръкнало и запалили огньовете, при тях дошла чудно хубава девойка и 
рекла: 

- Елате с мен, аз ще ви помогна. 
Наставали циганите и поели след девойката. Дълго ги водила тя през 

гората, докато не стигнали една стара мелница. И какво да видят циганите 
- там било пълно с хляб! Тогава таборът се преместил близо до мелницата. 
Ала хлябът намалявал все повече и повече. Нали нищо не припечелвали, 
жените нямало на кого да гледат, а мъжете не смогвали да продадат и 
една тенджера - нямало купувачи. Баронът си мислел: „Едва ли ще 
изкараме дълго: като се свърши хляба, всички ще измрем". 
И ето, че един ден хлябът наистина свършил. Циганите седели гладни, 
потънали в мъка. Точно в полунощ отново им се явила красавицата и 
казала: 

- Хайде,вървете след мен. 
Тръгнали циганите. Тя ги отвела при мелницата и им посочила едно 

място до стената: 
- Копайте тука. 
Започнали циганите да копаят и изровили имане -цяла купчина 

злато. Отишли сетне в града, накупили си коне, нови дрехи и всякаква 
храна. Пожелали да останат там и да заживеят нов, по-добър живот, но ги 
на пъдил и. Наложило се да запрегнат пак конете и да отпътуват по-
надалеч. Много време чергарувал таборът, но птицата на щастието го 
следвала неизменно навсякъде. Колчем го сполетявала беда, тя идвала 
нощем и го поучавала как да живее по-нататък. Една прекрасна нощ 
птицата подсказала на циганите да отидат в този и този град, където най-
после щели да намерят по-добър живот. Послушали я те, настанили се там, 
вдигнали къщи и до ден днешен си живеят в града. 
Но птицата на щастието, знае се, помага само на добрите хора. На злия 
човек тя не ще донесе радост, а възмездие за лошотията му. 
Живял в един табор зъл циганин. Той бил човек, който се големеел над 
всички останали и смятал себе си за най-умен. Не уважавал старците, 
карал се с другите и бил способен да обиди някой по-слаб от него. Все 
искал да се изпълнява неговата дума и мечтаел да стане баронът на 
табора. Този циганин знаел, че след табора лети птицата на щастието и че 
нощем тя се превръща в циганка хубавица. Решил той да накара птицата 
да му угоди, приискало му се да я подчини и принуди да му помогне. 

14 



Веднъж през нощта циганинът се промъкнал край табора да я издебне. И 
ето -преобразената девойка се задала по пътечката от гората. Изскокнал 
злият циганин насреща й. А тя го запитала: 

- Какво те мъчи, човече? 
Започнал циганинът да й разправя. Девойката нищо не отвърнала, 

само поклатила глава и понечила да продължи пътя си, когато циганинът 
се нахвърлил върху нея и злобно се вкопчил в ръката й. Извикала 
девойката. Чул вика и баронът на табора, видял как девойката се мъчи да 
се изтръгне от лапите на злодея и се втурнал да й помогне. 

- Пусни я! - извикал. - Това е нашата птица на щастието. Тя е 
помагала и на дядо ми, и на дядото на моя дядо, на толкова родове до 
девето коляно е носила късмет. 

Онзи обаче дори не си помислял да я пусне. Тогава баронът се 
нахвърлил върху му и двамата започнали люта борба. Едва-що освободила 
се, девойката тутакси се превърнала отново в птица и отлетяла надалече. 
И от този миг престанала да навестява табора. Тя изгубила доверието си 
към циганите. А на злодея отмъстила жестоко: късметът го напуснал 
завинаги. Останалите цигани му измислили прякор „бибахтало", което 
означавало „нещастник". Уж искал да бъде най-първият човек в табора, а 
станал най-последният. 

ЦИГАНСКИ СЪНОВНИК 

Едно циганско семейство имало толкова деца, колкото дупки има 
ситото. Отишъл циганинът при попа да му даде нещо за децата. Този поп 
бил богат и имал много брашно, сланина, месо, но му се досвидяло и 
върнал циганина с празни ръце. 

Циганинът отишъл през нощта у попа, откраднал му двата бика и ги 
завързал в гората за два бука. След два дни срещнал попа: 

- Защо си тъжен, дядо попе? 
- Остави ме на мира, Манго. 
- Какво се е случило? 
- Не можеш да ми помогнеш. 
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- Откъде знаеш, може и да мога. 
- Някой ми открадна през нощта двата бика. 
- Чакай, вкъщи имам съновник, в него всичко е написано. Ще ида да 

прочета и ще ти кажа къде да си търсиш биковете. 
Циганинът си отишъл вкъщи, починал си и се върнал при попа: 
- Какво ще ми дадеш, ако ти кажа къде са биковете? 
- Ще ти дам едно прасе. 
- Добре тогава. В съновника пише, че твоите два бика са в гората, 

вързани за два бука. 
Попът отишъл в гората и наистина намерил вързани двата бика. 
Тръгнал той тогава да разправя наляво и надясно по широкия свят, 

че в неговото село живее човек, който може да намира всичко изгубено. А 
тъкмо по това време кралят си загубил пръстена, който струвал цяло 
имане. 

Телефонирал на циганина, платил му за бърз влак, но му поставил и 
условие, че за три дни трябва да намери пръстена, иначе ще му отреже 
главата. 

Циганинът пристигнал в двореца и се настанил в най-хубавата стая, 
храна му носили трима слуги. Това били същите слуги, които откраднали 
кралския пръстен. Първият от тях донесъл закуската и от страх забравил да 
каже „добро утро". 

- Разбойнико, не знаеш ли че първо трябва да поздравиш моя 
милост! 

Първият разбойник гузно се измъкнал и изтичал при другарите си: 
- Горко ни - жалвал се той, - циганинът ме нарече разбойник и знае, 

че сме откраднали пръстена. 

Не искали да му повярват. На обяд отишъл вторият слуга. Отворил вратата, 
сложил яденето на масата и от страх също забравил да поздрави. 

- Ей, разбойнико, и ти ли не знаеш как да се държиш? Почакай, ще те 
науча аз теб! 

С голям страх вторият слуга също споделил с другарите си, че 
циганинът всичко е отгатнал за тяхната кражба. 
Вечерята занесъл техният главатар, но и той в залисията забравил да 
поздрави. 

-А бе, вие тук всички ли сте разбойници? Ще ти дам аз тебе да се 
разбереш! - наругал го циганинът. 
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На тримата слуги им станало зле, излезли на чист въздух. После 
извикали циганина и му разказали как седят нещата с пръстена, накрая му 
дали пари, да не ги издава. 

- Не се плашете, разбойници, знаех, че пръстенът е у вас. Сега ми 
донесете брашно и кана с вода. 

Замесил тесто, сложил вътре пръстена, отишъл на двора и го дал на 
петела, да го изяде. После извикал краля: 

- Ти имаш трима слуги, извикай ги. Първият нека да хване петела, 
вторият да го заколи, а третият да му вземе воденичката. 

Както заръчал циганинът, така и направили тримата слуги. Във 
воденичката на петела намерили тесто, а в тестото - пръстена. Кралят не 
можел да си намери място от радост. Попитал циганина какво иска да му 
даде. 

- Пари! - не се колебал Манго. - Да докарат до колибата ми товари с 
пари на четири коня. 

Кралят нямал толкова пари, трябвало да наеме от приятел. 
Бил много ядосан и по някакъв начин искал да си върне богатството 
обратно, затова казал на съветниците си: 

- Ще направя гощавка, ще поканя и оня циганин със съновника. Ще 
сложа в една тенджера една птичка и ако не отгатне какво има там, ще му 
отрежа главата и богатството пак ще е мое. 

Поканили циганина на голямата гощавка. Всички били любопитни 
какво ще стане. Циганинът потръпнал от страх, как ще отгатне какво има в 
тенджерата. 

-Хванаха те, птичко! - изпъшкал гласно той. 
Всички наоколо били толкова изненадани, че започнали да 

ръкопляскат, да му хвърлят нови пачки с пари. 
Щом се върнал вкъщи обаче, циганинът с тракащи зъби казал на 

жена си: 
- Пари имаме за всички цигани по света, нямам желание повече да 

ходя при кралете, ще хареса някой главата ми и ще си я остави за спомен. 
Знаеш ли какво съм намислил, ще запалим колибата и ще кажем, че 
съновникът е изгорял. 

Така и направили. Още на следващия месец друг крал го извикал да 
дойде при него със съновника. 

- Извинявай, кралю, повече не мога да търся изгубени вещи. 
- Как така не можеш? 
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- Колибата изгоря, изгоря и съновникът. 
- Толкова ценно нещо, да не го опазиш! Заслужаваш двайсет и пет 

тояги на голо -позеленял от яд кралят. 
Осъдили циганина - двайсет и пет удара със златна тояга. Видял той 

златната тояга и рекъл: 
- Кралю честити, позволи ми да се поразходя из града със златната 

тояга, преди да ме набиете с нея. 
- Върви и бързо се връщай, негоднико. Тръгнал циганинът, завъртял 

златната тояга. 
Не щеш ли, срещнал го приятелят на краля: 
- Каква е тази тояга, Манго? 
- Нали виждаш, златна. 
- Хайде да ми я продадеш? 
- Защо пък да не ти я продам - съгласил се циганинът. 
- За колко? 
- За двайсет и пет хиляди. 
- Двайсет и пет хиляди за една тояга? 
- Господине, та ти двайсет и пет ще си получиш обратно само за нея! 
Господинът помислил, че тази златна тояга ще му роди още двайсет 

и пет златни тояги, затова я купил. 
Върнал се циганинът и тъкмо се канели да го вържат за пейката, се 

развикал: 
- Чакай, кралю, чакай! Тези двайсет и пет тояги вече не са за мен. Аз 

ги продадох със златната тояга на приятеля ти. 
Кралят много се смял на тази негова хитрост и пуснал циганина да си 

върви. 
Така циганинът се върнал при жената и децата си. И когато идвали 

да просят пари от него, било то циганин или гаджал, раздавал не с ръка, а 
с шепи. 

Ако циганинът и жена му не са умрели, те още раздават от 
богатствата си и живеят и днес щастливо. 
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ХИТРИТЕ КРАДЦИ 

Двама цигани се сговорили да откраднат коня и оръжието на един 
богат турчин. 

Като го срещнали веднъж на пътя, единият от циганите се върнал 
назад и почнал уж да бяга и да плаче. А другарят му завикал подир него: 

- Не бой се бе, манго, стой бе, върни се! 
- Защо бяга другарят ти? - запитал турчинът и спрял коня 
- Страх го е, аго! Бои се да му не кажеш: "Де, манго, да се качиш на 

тоя кон!" 
- Така ли? - засмял се турчинът и на ума му дошло да се пошегува 

малко. Свалил пушката и викнал на бягащия циганин: 
- Стой или ще те застрелям! 
Спрял се циганинът, а зъбите му тракали от страх. 
- Скоро да се качиш на тоя кон! - казал турчинът, като слезнал от коня 

си. 
Циганинът плакал, молил се, па се качил на коня и заревал, колкото 

можал. 
- Що ревеш бе, манго? - запитал турчинът. 
- Страх го е, аго, да не му кажеш: "Дръж, манго, пушката и пищова!" -

отговорил другарят му. 
Шеговитият турчин се засмял и викнал на страхливеца, като му подал 

оръжието си. 
-Дръж, манго, пушката и пищова! 
Циганинът грабнал оръжието и препуснал, та се не видял. 
- Олеле, аго, какво направи! Моят другар полудя от страх и кой знае 

къде отиде! - заплакал уж другият циганин и тръгнал да го търси. 
А турчинът останал да се чуди и мае. 

КОТКАТА И ГЛУПАВИТЕ СЕЛЯНИ 

Един търговец, като ходил по търговия, намерил котка на пътя, 
изгладняла и много слаба. Той я взел, да се не мъчи. Вечерта стигнал в 
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едно село. Там имало много мишки. Той останал да спи в една кръчма, 
пуснал котката и тя издавила всички мишки. 

На другия ден селяните се събрали в кръчмата, да пийнат по някоя 
чашка и друга, и гледат: никаква мишка не се показва, а друг път имало 
толкова мишки, че се качвали на масата, ближели от чашите им. Те 
попитали кръчмаря какво е направил, та няма мишки. 

— Напоих ги с вино, та се успаха — засмял се кръчмарят. 
После им разказал за търговеца и неговото животно, 
— Бре, че това е добър ловец! Де да има да си купим такова 

животно, та да изчисти селото ни от мишки. 
— Да ви продам тази — рекъл търговецът. — Ала много струва. 
— Колко искаш? — почнали да се пазарят селяните. 
— Ами затрупайте я с пари, колкото излезе, толкова. 
Селяните се съгласили. Извадили пари и почнали да затрупват 

котката. Тъкмо вече я претрупали, и търговецът я поповдигнал малко, те 
още хвърляли и я затрупали. Тогава търговецът вдигнал опашката нагоре и 
рекъл: 

— Ето, това затрупайте. То най-много й трябва при ловуването. 
Селяните дали едни дисаги пари, търговецът си тръгнал и оставил 

котката. А селяните, нали били глупави хора, поразмислили се след малко, 
че не са попитали търговеца с какво да я хранят. Спуснали се да го гонят, а 
той, като ги видял, помислил, че го гонят за парите, че ги излъгал, и бутнал 
коня да бяга. Той бягал, селяните след него, той бяга, селяните след него, 
хем тичали, хем викали: 

— Бре стой, човек! Кажи ни, с какво да храним котката? 
— С мас и масло — извикал търговецът. 
А селяните разбрали с нас и с вас. Изплашили се. 
— Щом с нас ще се храни, няма да я бъде! — рекли си те. — Ще я 

тепаме. 
Върнали се в кръчмата. Насядали настрани и никой не смеел да 

доближи котката. По едно време един се престрашил, дигнал един стол и 
го стоварил върху нея. Тя избягала в плевника. 

— Бре, какво ще правиме сега? — запитали се селяните. — Нощес ще 
слезе да ни издави до един! Какво да правим, за да я убием? 

Скочили всички. Грабнали тояги, брадви, взели да удрят по вратата 
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на плевника, по керемидите, а котката никаква я няма. 
— Що се чудиме бре, братя! — рекъл попът. — Хайде да запалиме 

плевнята. Една плевня не струва колкото нас. 
Речено-сторено. Запалили плевнята. Вдигнал се пушек до небето. На 

котката й станало топло, пламъците почнали да я обгръщат и тя, видяла-
невидяла, хвърлила се към вратата. А тия, дето стояли пред вратата, 
изплашили се, изпуснали тоягите и избягали кой накъде види. Котката 
скочила на един на рамото, той паднал в несвяст и другите помислили, че 
е залегнал като войник, та и те залегнали на земята. А котката избягала и 
отишла в черквата, та се качила на гредите отгоре. Пратили един от най-
безстрашните селяни, да погледне отдалеч какво прави това страшно 
животно. Той отишъл и надникнал през прозорчето. Котката била клекнала 
на една греда, близала си краката и си бърсала очите. Безстрашният 
селянин помислил, че тя му се заканва, та избягал. А другите го питали:' 

— Какво прави котката? 
— Оставете се! — рекъл този. — Както ни се заканва!... Казва: само 

ако ви изляза, няма ни един да остане! 
Така котката се спасила от глупавите селяни. 

ДОБРИЯТ УРОК 

Едно време всички животни шетали по земята свободно. Човекът не 
ги преследвал, те ходели на воля и си живеели добре. 

Веднъж човекът отишъл да оре. Орал що орал, станало пладне и той 
пуснал воловете да починат и попасат трева, па легнал да дремне малко. 
Докато спал орачът, минал вълкът, изял единия вол и се излегнал сит и 
щастлив на ливадата. Орачът се събудил, видял каква беда го сполетяла, 
отишъл и хванал вълка, та го впрегнал в ралото. Така орал орачът през 
целия ден — с един вол и с един вълк. Волът, понеже си знаел работата, 
ходел кротко в браздата и теглил ралото. А вълкът, научен да живее на 
свобода и безгрижно, искал да се измъкне из ярема, та се дърпал насам-
натам, спирал се без време и орачът го биел с остена и бол с железен бод. 
Поорал така човекът докъм залез слънце, мушил с копралята си вълка и 
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тоя най-после паднал обезсилен в браздата. 
— Видя ли — рекъл орачът — колко си по-слаб от вола и не можеш 

да теглиш ралото? Отсега нататък волът винаги ще те муши с роговете си, а 
ти да бягаш от него и отдалеч да му правиш поклон! 

След това орачът изпрегнал вълка, изгърбил го силно още два-три 
пъти с остена и си отишъл. 

Оттогава, та и до днес вълкът никога не напада на вол. Той удавя 
кон, овца, агнета, магарета, но вол — никога! Щом види вол, бяга далеч от 
него, защото го е страх да не го впрегнат пак да оре. 

СМЕТКА 

Един шоп с бял кожух и свински цървули отивал в града на пазар. На 
рамо той носел тояга, а на тоягата кошница с яйца. Вървял по пътя и си 
приказвал високо: 

- В кошницата има сто яйца. Ако ги продам по лев, ще получа сто 
лева. Ако ги продам по два лева, ще ми се съберат двеста. От пазара за 
тези пари ще си купя едно женско прасе. Ще го храня, ще си го гледам като 
писано яйце. То ще ми опраси дванайсет прасета. Като пораснат и те, ще 
почнат да се прасят, додето дворът ми се напълни с големи-големи свине. 
Ще ги откарам на пазара и ще ги продам. С получените пари ще си купя 
един хранен кон и нови дрехи - не ти е работа. Ще се пременя, ще яхна 
коня и все край къщата на Гана хубавицата ще се разхождам. Ще ме види 
Гана хубавица и ще рече: "Искам оня, дето е на коня". Ще се оженим и тя 
ще ми роди едно момче - Богданчо. Ще отида на пазар, ще му купя ябълки 
и като се върна вкъщи, Богданчо ще се затече да ме посрещне: "Тате, какво 
ми носиш?" Аз ще протегна ръка да го прегърна: "Ела ми, сине, ела, 
Богданчо, тате да ти даде една ябълка!" 

И както бил много занесен, шопът протегнал ръце, изпуснал тоягата 
и кошницата с яйцата паднала на земята. Яйцата се строшили до едно. 
Навел се злочестият шоп над кошницата и почнал да търси здрави яйца. 
Край него минал един пътник. 
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- Побратиме - попитал шопът, - откога вървиш подире ми? 
- Откакто почна да печелиш, додето загуби всичко, все подире ти съм 

вървял - отвърнал пътникът. 

АБСОЛЮТЕН ГЛУПАК 

Веднъж се случило следното. Един велик цар имал мъдрец, но си 
нямал глупак. И всичко вървяло зле. Започнали обаче да издирват и 
намерили един абсолютен глупак. Царят искал да го изпита, за да види 
какво струва в действителност и му казал: "Състави ми списък на най-
големите глупаци в двора. Направи списък от десет души, като най-
първият глупак трябва да е под номер едно в списъка, после втория и т.н." 

Дали му седем дни. На седмия ден царят попитал: "Състави ли 
списъка?" "Да" - отговорил глупакът. Царят бил заинтригуван и попитал: 
"Кой е първи?" "Ти" - отговорил глупакът. Царят се разсърдил и попитал: 
"Защо? Трябва да ми дадеш обяснение." Глупакът казал: "Довчера първото 
място беше празно. Ти даде на един от министрите си милион и го изпрати 
в далечна страна да закупи елмази, перли и скъпоценности. Казвам ти, 
този човек няма да се върне. Ти му повярва - ти си глупак. Само глупаците 
вярват." Царят отговорил: "Добре, а ако се Върне, какво тогава?" "Тогава аз 
ще зачеркна името ти от списъка и ще напиша неговото" - казал глупакът. 

ПРИКАЗКА 

Едно време, в някое си царство, имало една царска дъщеря... Тя 
била хубава, хубава, друга като нея нямало! Косата й се влачела подире й 
като копринена река и лъщяла като злато. Очите й били черни като тая 
черна нощ и всеки, когото поглеждала, умирал от любов по нея. 

Тая царска дъщеря била, знаете, огън! Три пъти се женила тя за 
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трима царски синове, и тримата още първата вечер умирали в ръцете й, 
задушени от вълните на косата й...Със самодивските си целувки тя като 
усойница змия изсмуквала из устата им кърви, алени кърви и ги пила... 

След нещастната съдба на тримата й младоженци вече никой не 
искал да се ожени за царкинята, колкото и хубава да била. Затова баща й 
разгласил по цялото царство, че търси съпруг за дъщеря си. Минали дни, 
седмици, но никой не изявил желание да се сгоди за красавицата. Само 
един беден, но много смел, ловък, умен и красив момък на име Момчил 
се престрашил да се сгоди за царската дъщеря. Освен, че той искал да 
разбере как може красотата на една жена да убива мъжете, Момчил имал 
нужда от богатството, което предлагал краля в замяна на годеник за 
дъщеря си. С парите, които щял да получи, младият момък желаел да 
излекува болната си майка и да й осигури по-добър живот. 

Настъпил денят, в който Момчил пристигнал в царския дворец и се 
явил пред царя и хубавицата. Владетелят попитал дъщеря си дали харесва 
момъка, а тя му отговорила, че е готова да се омъжи за почти всякакъв 
мъж, само да не остане вдовица.Момчил се усмихнал хитро и последвал 
придворните, които го завели в топла и хубава стая. След няколко дни 
вдигнали голяма сватба. Всички се радвали, че царкинята се омъжва, но и 
се страхували за съдбата на момъка. Вечерта Момчил приготвил отвара от 
билките, които неговата майка му дала и я поднесъл на царкинята. Тя 
мигом заспала, Момчил взел една ножица, отрязъл косите на годеницата 
си и изрекъл едно странно заклинание. По този начин момъкът премахнал 
злата сила, която се криела в красотата на царската дъщеря и двамата 
заживели щастливо до края на дните си!!! 

Даяна Червенкова 
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Пролет 

Зимата отмина, 
настъпи пролетта 

и цялата родина 
обсипа се с цветя. 

Снегът стопи се бързо, 
разпука се леда, 

и мъничкият бързей 
потече в утринта. 

Минзухар и кукуряк 
пораснаха тъй нежно, 
главичката показа пак 
кокиче белоснежно. 

Най-пъстрото букетче 
от пролетни цветя, 

за да зарадвам мама 
пак ще набера. 



Пролетно настроение 

Първият щъркел долетя -
Съобщи, че идва пролетта. 

Всички са щастливи, 
радостни и живи. 

Навсякъде ще цъфнат красиви 
Круши, ябълки и сливи. 

Ручейчета пеят, 
Бълбукат и синеят. 

Павлин Владов 
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Моето училище 

Имам училище едно, 
Голямо и просторно е то. 

На знанията това училище 
е истинско хранилище. 
Е, за някои е мъчилище, 

Но за мен е любимо светилище 

Стефан Николов 
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Мама 

Най-хубаво е, 
когато мама си е дома, 

и никак не обичам, 
когато съм сама. 
С мама винаги е 

интересно, 
а когато двете правим нещо, 

то е е много лесно. 

През зимата харесваме и двете 
снега, пързалката и ледовете. 

През лятото разхождаме се в планината, 
А после радваме се на реката. 

Яна Попова 

зо 



Радост 

Ах, колко съм щастлива, 
Когато в гората отида! 

Песентта на птиците и реката, 
Ми пълни с радост душата. 
Вдишвам от чистия въздух, 

Правябукетче на мама, 
По-прекрасно чувство няма! 

Ах, колко съм щастлива, 
Когато в гората отида. 

Мария Рогачева 
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Мама 

Мама е най-красива, 
толкова добра и мила! 

Щом я видя да се задава, 
тя с усмивка ме дарява. 

Толкова съм аз щастлива, 
че на света я има! 

Когато я прегръщам, 
топлината и аз чувствам, 
когато за ръка я хващам, 
и целувам и разсмивам, 
аз бързичко разбирам, 

че нийде няма 
по-добра от мойта мама! 

Мария Рогачева 
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Моето училище 

На училище да ходим 
Е много интересно, 

Но в науките да бродиш -
Никак не е лесно. 

В училище се учат 
малки и големи, 

там те ще получат 
знания по много теми. 

В училище имаме 
много приятели, 

учителите ни учат 
да не сме предатели. 

Да знаем и да можем, 
да сме честни,да не лъжем, 

към нови знания да се стремим 
и мързелът да победим. 

Яна Попова 

зз 



Размисли през междучасието 

Училище любимо, 
за нас "незабравимо", 
заради лошите оценки 

и учителските преценки. 

С ученическата дисциплина 
тук е по-лошо и от детската градина-

с тетрадки във ръката, 
удряй силно по главата. 

Раниците, когато са ни тежки, 
размятаме ги като въртележки, 

през прозореца,горките, 
често падат ни върху главите. 

С тази дисциплина 
се учим "като в чужбина", 
затова горките ни глави 

са пълни със мухите. 

Веселин Ванков 
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Пролет 
Минава веселата зима 

дори да беше тя любима. 
И отстъпва ред на пролетта, 

която покрива земята с цветя. 
От почвата, преди корава 

кокичето сега се пак подава. 
Стопиха се белите ледове 

и покрива се земята с цветове. 
Птиците, заминали наесен, 

върнаха се тук със песен. 
Децата весело ги слушат 

и на тях се радостно любуват. 
Природата сега е възродена 

от нежните цветя е украсена. 



Хумористично 

Ако в час не бях заспала, 
Урока си бих разбрала. 

Стани римува, 
Вальо критикува, 

А пък Васко се чуди 
Кого да събуди. 

Деси е съсредоточена, 
Руми да научи решена. 

Чуден клас сме ние, 
Това не може да се скрие. 

Габриела Димова 
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ПРАВО НА ИЗБОР 

Правото на избор, това е правото да бъдеш себе си! Всеки човек 
има право на избор, защото той е лично негов и сам трябва да го избере. 
Никой не е в правото си да го обсъжда и да го критикува дали е правилен 
или грешен. Но да живееш, както ти се иска, това не означава, че не трябва 
да бъдем добронамерени в името на своето блогополучие. 

Всеки е свободен да живее живота си, както си поиска. Ти имаш 
правото да обичаш или да мразиш, да съдиш или прощаваш, да казваш 
„Да" и „Не", да си щастлив или да страдаш, да се подчиняваш или не. 
Просто всичко е въпрос на избор, и то личен. Избор, в който никой никога 
не трябва да ти се бърка, както и да не трябва да го поощрява или 
обсъжда. Защото хората са различни и правят различни избори. Можем да 
направим нещо или пък да не го направим и това зависи само от нас. 
Изборът може да бъде недопустим за някои, но може да бъде правилният 
за други. Но всъщност не са важни другите, важно е, че това е твоят избор 
и ти сам си го направил и то единствено за себе си. Никой няма правото да 
ти казва: „Това не е правилно!", „Защо точно сега?", „Защо по този 
начин?", „Така не трябва!". Така хората се месят в живота на другите и им 
казват кой е правилният избор, мислейки си, че имат правото да налагат 
волята си. Ние самите понякога позволяваме това да се случи, влияейки се 
от чуждото мнение. 

Всеки един човек сам определя съдбата си. Той сам може да 
промени живота си със своята воля. Човек може да бъде какъвто и поиска. 
Добър или лош, рус или с черна коса, образован или неграмотен. Няма 
значение всичко е въпрос на личен избор. Важното е да е щастлив и да се 
чувства добре. Всичко е в неговите ръце. Всеки може да изразява мечтите 
си без да се страхува, може да мечтае на воля, без да го упрекват -
мечтите са безплатни! 

Ти можеш да правиш всичко, каквото си поискаш. Животът е твой 
и можеш да правиш с него, каквото си поискаш. Живеем в свободна 
страна, изборът си е лично твой. Никога не се поддавай на чуждото 
мнение, защото живеем веднъж. И ако пропуснеш нещо, никой няма да ти 
го върне. 
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Ние сме длъжни да изберем правилния път в живота с цената на 
всички мъки и страдания, болки и обиди, радости и щастие. Трябва да 
направиш своя избор, така че да не се срамуваме от постъпките си, да не 
огорчаваме дните на хората около нас, да бъдем гордост за поколенията 
ни. 

„Човек-това звучи гордо!". 

Мария Ангелова 

* * * 

Всеки човек има своето право на избор. През целия си живот ние 
взимаме толкова много решения. От маловажните - „Какво да хапна"? и 
„Какво да пия", до съдбоносните - „Къде да живея ?", „Каква професия да 
избера ?". 

Единственото нещо, което човек не решава е къде и кога да се 
роди. Ние не избираме семейството си или времето, в което да се родим, 
но оттам нататък всяка една стъпка в живота ни зависи от самите нас. Още 
от най-ранна детска възраст всеки човек започва да упражнява правото си 
на избор. Решаваме кои да са приятелите ни, с кого да общуваме, 
научаваме се да имаме доверие в хората. Тогава разбираме и за добрия и 
лошия път в живота, след което всеки един от нас избира по кой от двата 
пътя да поеме. 

С нарастването на възрастта нарастват и нашите отговорности. 
По-късно в живота си избираме училището, в което да учим, сферата, в 
която да работим и още и още съдбоносни решения. Може би в този 
момент много от нас не разбират колко важен е правилният избор. Защото 
точно това ще предопредели житейския ни път. 

След това пред всеки човек се изправя и магията наречена 
любов. Това е чувство, без което не можем, но също така и нещото, което 
може да обърка живота ни напълно. Нещо, което отново ни кара да 
избираме. Но тук не всеки от нас може да избере най-доброто за себе си. 
Защо ли? Причината се крие вътре в нас - сърцето. То не е надарено със 
здрав разум, който да му показва кое е добро и кое лошо. Сърцето може 
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да ни накара да се влюбим в най-неподходящия човек, но в този момент 
за нас не съществува друг. Точно тази любов обаче може да опустоши 
сърцата ни завинаги. И точно тогава ние трябва да послушаме самите себе 
си, а не сърцето. Защото по-късно, когато тази фалшива приказка свърши 
ще се обвиняваме многократно защо не сме направили правилният избор. 
Но дори и да не изберем правилния път в любовта не трябва да се 
дерзаем излишно, защото тя е като болка, с която толкова много сме 
свикнали, че ужасно боли от това, че я няма. 

Но аз не искам да поучавам никого, а напротив. Просто защото 
нямам това право. Правото на избор за себе си има всеки един човек. 

Мирослав Василев 

* * * 

Всички живеем в демократичната ни държава, в която всеки има 
свободно право на слово и печат, всички имаме право да бъдем някой, 
билото в живота на един или в живота на мнозина. Свобода на избора, 
това толкова строго индивидуално нещо ни прави щастливи, че можем да 
бъдем себе си, че не трябва да се крием зад хиляди маски само за да 
изглеждаме добри в очите на някого. 

Но уви, малко са хората, които все още са себе си, отстояват своето и 
знаят правата си. За сметка на това все повече са хората, които постоянно 
се бъркат в живота на околните, дават наставления, вземат решения, 
плетат интриги. Те същевременно искат да имат свобода на избора, а 
отнемат тази свобода на по-слабохарактерните хора около себе си... Нима 
това е справедливо? 

Но свободата е много повече от това, просто да определяме каква 
ще бъде съдбата ни и да вземаме решения, а също така да носим 
отговорност за сторените и казани от нас неща. Както е казал Гьоте:"За 
живот и свобода е достоен само онзи, когото всеки ден влиза в бой за тях". 

Не отстояваме ли себе си, ние не съществуваме истински, просто 
подръжаваме на хора, които смятаме за нещо повече от нас, но все пак 
всички сме равни, всички можем да бъдем всеки, когото пожелаем, 
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Ние сме взели на заем от природата на нашите деца и по някакъв 
начин трябва да я възстановим. 

Много хора не виждат или не искат да видят мръсната ни 
заобикаляща природа. С каква лекота се хвърля един боклук на земята и 
не се мисли за последствията. На една найлонова торбичка са й нужни 
много години, за да се разгради. Ами огромните заводи, които изхвърлят 
много токсични вещества в атмосферата. Човек се държи с природата 
необмислено, което води до промяна в атмосферата. Най - големият 
световен проблем е парниковият ефект и озоновата дупка. Това наистина 
са сериозни проблеми на човечеството. Поведението на човека през 
изминалите столетия е оказало влияние върху атмосферата на земята. 
Едва през последните десетилетия проумяхме, че неблагоприятната 
промяна на атмосферата протича с огромна бързина. Озоновият слой е 
образуван под влиянието на ултравиолетовите лъчи и с употребата на 
флуорни вещества човекът нарушава равновесието. Парниковият ефект 
също е причинен от човека. За решаването на този световен проблем 
всеки загрижен човек може да помогне. Аз предлагам да се обявим в 
защита на горите и планетата, защото ако се замислим без растенията 
земята е обречена на гибел. 

Вторият начин, по който можем да запазим планетата е да се 
предотврати изсичането на горите. С тази скорост на унищожаване след 50 
години няма да остане почти нищо. С тяхното изсичане се унищожават 
животинският и растителният свят, като същевременно се променя и 
климатът. Ако дърветата ги няма влагата няма от какво да се задържа. 
Дъждовете променят речните системи и предизвикват наводнения. 
Изсичането на горите води до катастрофата на човечеството. Решаването 
на този проблем е много сложно. Според мен трябва да се правят 
протести, с които да напомним на всички управляващи и хората, които 
изсичат горите, че от това тяхно небрежество страда цялото човечество. 
Както в началото казах човечеството изхвърля огромни количества 
отпадъци. Голяма част от тях може да се използват вторично. Така се 
спестява много енергия и се опазва околната среда. Може да се каже, че 
почти на всякъде има контейнери за разделно събиране. Това е първата 
стъпка, с която можем да помогнем за по - добър живот. Аз искам да 
помоля всички хора да не си изхвърлят отпадъците където им падне, а да 
ги слагат в контейнерите за разделно събиране. 
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Ако се огледаме по внимателно ние сме заобиколени от изкуствени 
неща, които ни вредят. Ние дори се храним и се обличаме стях. 

Аз съм оптимистка и смятам, че колкото и да са зле нещата ще се 
оправят. Аз предлагам няколко идеи, с които можем да подобрим живота 
си. Може под организацията на директорите на училищата да се 
организират групи от деца, които да засаждат дървета и цветя в дворовете 
и парковете. 

Това е моето мислене и моята представа за това как да запазим 
планетата Земя чиста. Със сигурност ще има хора, които ще гледат с 
пренебрежение и няма да им пука за това, но Ви моля да го прочетете и да 
се замислите за сериозните проблеми на човечеството. Ако всеки един 
човек се замисли за това и помогне за решаването на тези проблеми ще 
почувства в себе си лекота заради това, че е направил поне малък опит за 
спасяването на човечеството! 

Аделина Кюнчарка 

Да си екологичен, не означава да си природозащитник, който има 
фикс идея да спаси целия свят, екологичноста се изразява в искането да 
опазиш нещо малко, нещо истинско, дори това да цветето на отсрещния 
тротоар, пробила бетона, носещо огромна жажда за живот. Малките 
жестове водят до нещо голямо. Ако всеки спаси едно куче, една ранена 
птица или приюти през зимата една калинка в стаята си, светът би бил 
различен. Ако всеки пази чиста природата около себе си, то светът би бил 
чудно място за живеене. 

Изхвърлянето на правилното място, или запазването на една 
торбичка след като е употребена, може да направи едно малко място по -
чисто. Когато всеки запази или изхвърли своята торбичка, местата които са 
били отредени за тях ще станат чисти. Целеустременоста на човека да 
прогресира и да се развие през годините, не му е помогнала. Не от 
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технологична гледна точка, ние просто малко по малко натравяме своята 
планета. Там, кадето живеем , там и кадето ще живеем за напред. 
Пронизва ме я с острие, което бавно се придвижва към сърцето. 

Безразборното рязане на дървета и бракониерството са вид 
нарушаване на баланса в природата. Всяко дърво пречиства кислород и 
служи за дом на някое животинче. При отнемането на живота на това 
дърво, вие не само отнемате неговия живот, но и отнемате и кислорода на 
някого. При убиване на едно животно за трофей, вие взимате храната на 
едно друго животно, което ще умре от глад. Без него няма да може да се 
контрулира популацията на друга група животни. Тези животни ще се 
размножат и ще изядат всичко, което намерят. Тогава, не само 
животинският и растителният свят ще страдат ами и ти, този който започна 
всичко - човекът. Така това острие, дълбоко забито, ще влиза по - навътре. 

Петролните танкери разливат нефт. Той е по - плътен от водата. В 
него няма кислород. Когато попадне във водата, кислорода се намалява 
или изчезва. Тогава всички водни обитатели започват да умират. Така 
изчезват ценни видове, които никога няма да радват с красотата си. 

Има закони, които са създадени да опазят природата ни. Но морала 
на хората не го позволява. До кога острието ще се забива все по - навътре? 
До като не се забие в сърцето, или ще започнем да го изваждаме малко по 
малко? докато раната не зарастне? 

Зовът може би не е бъдете по - екологични ами, замислете се дали 
искате вашите деца да живеят така. 

Планетата е нашия дом, тя е нашата майка. Тя ни е закриляла, 
помагала ни е. Нека и ние и помогнем. Нека, извадим острието попито в 
кръвта и. 

Илиян Ничев 

* * * 

Всички сме виждали красотата на природата, но познаваме и 
нейната зла участ. Вредите, които ние - хората нанасяме върху нея, в един 
момент ще се окажат фатални. Има начин да помогнем на всички животни 
и растения, само трябва да спазваме някои правила. 
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Знам, че колите са неизбежна част от нашето ежедневие, но те 
отделят отровни газове, които вредят на нашето здраве и на природата. 
Наистина има коли, които не отделят вредни газове и са екологично чисти, 
но са твърде скъпи и не всеки може да си ги позволи. 

Решението на този проблем са растенията. Всички, които са 
внимавали в часовете по биология, знаят, че растенията приемат 
въглероден диоксит и отделят кислород. Нищо няма да ни стане, ако се 
разходим до близката гора или до градинката пред блока ни и да засадим 
храст или дърво. 

Изсичането на дървета също е грях. Това безумие трябва да спре! 
Ако спрем да унищожаваме горите, това ще е още една стъпка в борбата 
със замърсяването на въздуха. 

И още, при изсичането домовете на много животни се разрушават, 
те няма къде да отидат и загиват заради човешката простота. 

Други последствия от унищожаването на горите са наводненията. С 
времето коритото на реката бавно се измества. Дърветата спират 
прииждащата вода, но когато ги няма, реките стига до населени места и 
нанасят големи поражения. 

Както виждате, всичко в природата е като верижна реакция, от 
едното следва другото. В края не само растенията и животните са 
потърпевши, но и ние-хората. 

Нека нашите деца, да са виждат зелени, безкрайни гори, високи 
заснежени планини, нека да се радват на китни градини и пъстри поля. 
Нека знаят истинското значение на думата природа. 

Надежда Га вади нова 

* * * 

Природата ни е дала много от своите красоти. 
Ние сме свикнали да ценим това, което имаме. Хората всяка минута 

вредят на околната среда и на Земята. Изхвърлят бол куците си в реките, в 
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горите, без да ги интересува, че това ще повлияе на всички живи 
организми, живеещи там. 

Хора, осъзнайте се! Вредите не само на земята, а и на себе си. Утре 
детето ви ще отиде в гората, там където сте си изхвърлили боклука и ще 
хване някаква зараза. Това ли искате ?! 

Замислете се колко хора живеят на тази Земя и колко много 
отпадъци се изхвърлят във водата. 

В тази вода би трябвало да живеят риби, а живеят ли ?! 
Започват да се тровят и умират. Течението ги понася надолу и никой 

не ги вижда.Отдолу, като ги обърнеш, при перките им има червено, това е 
белегът, който отровата оставя върху тях.И почти никой не вижда това, 
освен онези хора, които са заинтересовани накъде отива света. 

Нека станем по-добри и по-отговорни за постъпките си. 
Да спасим природата от себе си!!! 

Зорница Вълчева 
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