
1 

 

 

ФИЛИЗ ПАЛАЗ 

 
 

СВЕТЪТ НА 

СВЕТУЛКИТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карлово – 2017 

 



2 

 

 
Рис. Нона Дановска, 10.в клас 



3 

 

 
 

СВЕТЪТ НА  

СТИХИИТЕ 
 



4 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПОЛЕТ 
 

 Пулсът ми се ускори, издигах се все по-високо. Чувствах 

се като птица! Такова бе усещането, щом скочих с парапла-

нера. Исках да затворя очите си, за да остана за миг насаме 

с чувствата си, но това бе невъзможно и дори опасно.  

 Гледката бе толкова зашеметяваща, че не можех да 

откъсна погледа си от нея. Дълго време бях във въздуха, не 

ми се слизаше, но все пак трябваше да кацна на земята. 

Задълженията ме зовяха! 

 Докато бях горе, се чувствах като царица. Хората долу 

ми приличаха на мравки, а Балканът бе като ограда, която 

ме пазеше да не се издигам твърде високо и да не се изгубя 

в небето. Той ми придаваше сигурност, тъй като отскоро се 

учех да летя. 

 Щом кацнах, имах чувството, че всичко горе е било 

приказка, но докато там бях царица, долу станах една от 

мравките. 

 

 Награда за най-млад автор на разказ в Националния 

литературен конкурс „Състояние на полет“ –  

2.07.2016, гр. Сопот 
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СВЕТЪТ НА СВЕТУЛКИТЕ 
 

 В света има много общества: семейството, училището, 

класа, но има и такива, за които ние не подозираме. 

Например това на светулките... 

 Светулките живеели в хармония, красота и почти в мир. 

Всеки ден те ходели до слънцето, за да си взимат светлина. 

Точно така, чухте ме: те и до днес ходят до слънцето!  

 Къщите им са мънички, разположени до реките, езерата 

и водопадите. Те отиват до нашата невероятна звезда, от 

която си вземат светлина не само за да могат да летят, но и 

защото се хранят с нея. 

 Да се върнем сега в началото... Споменах ви, че дълги 

години светулките живеели почти в мир. Казвам „почти“, 

защото винаги се намирали съперници, които им завиж-

дали за красивата светлина и искали да им я отнемат. Най-

зли сред тях били осите. 

 Повечето пъти виждаме светулките през нощта, когато 

се води войната им с враждебните оси. И все още няма 

победител – колкото и да са могъщи осите, доброто в света 

е не по-малко силно. Затова вярвам в победата на светул-

ките! 

 Ако се чудите дали слънцето ще изгасне заради светул-

ките, които черпят от него – отговорът е „не“! Това няма да 

се случи, защото светлината в звездите не само се изчерп-

ва, но и отново се създава. 

 Впрочем, вие искате ли малките светли герои да побе-

дят и винаги да виждаме проблясващите им телца? Без 

техните фенерчета нощта ще е толкова самотна и тъжна...  

 

       20.02.2017 
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МИТЪТ ЗА ИЗГРЕВА И ЗАЛЕЗА 
 

 Преди да бъде открита науката, хората имали различни 

теории за това как се сменят денят и нощта. Една от най-

старите ще ви разкажа сега: 

 Живели някога двама приятели – Изгрев и Залез. Един 

ден, докато били навън, всичко около тях станало бяло. От 

нищото излезли двама старци. Единият бил облечен в 

жълто, а другият – в черно. Това били Слънцето и Луната 

– господарите на светлия ден и тъмната нощ. Те казали на 

Изгрев и Залез, че са ги избрали да станат новите господа-

ри на светлината и тъмнината, за да сменят деня и нощта 

чрез битки. 

 Приятелите обаче не искали да стават господари и да 

воюват помежду си, ала дългът ги зовял. Все пак, след като 

се превърнали в господари на деня и нощта, решили, че 

може двете части на времето да се сменят по друг, по-до-

бър начин: Изгрев ще управлява през деня, докато Залез и 

войските му си почиват от управлението, а после – 

обратното. 

 

 Това, разбира се, е само мит. Всеки знае, че денят и 

нощта се сменят благодарение на факта, че Земята се 

върти около оста си! 
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ОГЪН И ВОДА 
 

 От древността съществува спорът между огъня и водата. 
А кой е по-могъщ и по-добър, ще разберем сега. 
 Много отдавна живели две сестри. Те се обичали силно 
и винаги били заедно. Един ден, докато си играели край 
изоставен стар кладенец, голямата сестра паднала в него. 
Малката се опитала да я спаси, но не успяла. Повикала 
помощ, ала на връщане объркала пътя и възрастните не 
успели да намерят неизползваемия кладенец. 
 Голямата сестра престояла в кладенеца седем дни, из-
пълнени с очакване за спасение и гняв. Веднъж толкова се 
ядосала, че избухнала в огън. След като се успокоила и 
осъзнала новата си сила, огънят угаснал. 
 В следващия съдбоносен ден тя решила да потърси сама 
спасението си, като пропадне още по-надолу в кладенеца. 
Щом го направила, се приземила на бял делфин, който я 
върнал на белия свят. Там тя прегърнала малката си сес-
тра, като ѝ разказала за тайнствената сила, която придо-
била по време на своето затворничество.  
 Докато страдала за кака си, малката сестра също била 
развила някои свои способности. От толкова много плач 
по нея, тя овладяла силата на водата.  
 Оттогава, щом голямата сестра избухвала, малката се 
превръщала на река и я заливала. Ако пък малката сестра 
се развилнеела и имало опасност да наводни света, то го-
лямата чрез своя огън я изпарявала.  
 Така двете сестри не само живеели в обич и разбирател-
ство, но поддържали мира в света. Затова е безсмислено да 
питаме коя от двете стихии е по-силна: най-силна от всич-
ки е любовта! Именно тя позволява на различните сили да 
живеят в мир и хармония. 
 Огън и вода... На вид различни, но еднакво важни за 
света! 
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ДОБРОТО  

ВИНАГИ ПОБЕЖДАВА! 
 
 Един ден аз седях в задния двор на къщата и си мислех 

дали доброто винаги побеждава! От мястото, на което се-

дях, се виждаше цялото  великолепие на Балкана.  

 Изведнъж от небето падна прекрасно бяло перо. То 

засия силно и се превърна в невероятно красив гълъб. Вед-

нага след това се случи същото, но пред очите ми се нами-

раше черен.  

 Тъмното същество подгони красивото  създание. Тогава 

големият облак в средата на небето се оформи като огром-

на ръка и прибра черния гълъб, а белият полетя свободен. 

 Може би това бе отговорът на въпроса, който си задавах 

в началото, а именно: дали доброто винаги побеждава! 

 

   17.06.2017 

 

КОСМОСЪТ – НАШЕТО БЪДЕЩЕ 
 
 С мама отидохме у съседите. Знаех, че тяхното момчен-

це мечтаеше да стане космонавт и го попитах: 

 – Защо искаш да си точно космонавт? 

 То ми отговори по следния начин: 

 – Защото космосът е нашето бъдеще, а аз искам да съм 

част от него! 

 Тогава се запитах какво ли ще е бъдещето без необят-

ния космос, но отговорът беше съвсем прост: „Никакво!“ 



9 

 

МОСТЪТ –  

ЕДНА ОТКЛЮЧЕНА ВРАТА… 
 

 На този свят има събития, които ни радват и натъжават, 
обнадеждават и разочароват, разделят и събират. Това са 
ценни преживявания, защото въпреки трудностите ни 
правят по-силни, по-добри и по-подготвени за живота, 
който е пред нас. 
 Веднъж моята баба ме посъветва: „Ако ти затръшнат 
предната врата, влез през задната.“ В духа на тази житей-
ска мъдрост е и моят разказ. Повечето приказки започват с 
„Имало едно време“, но тази ще започне така: 
 Имало едно време, има и сега една река – тъй велика и 
разкошна със синьо-зелените си води, тъй величествена и 
дълбока, загадъчна и пълна с живот. Една река, приета за 
граница от предците ни; една река, пленяваща сърцата ни. 
Вероятно се досетихте за коя река става дума – за тихия 
бял Дунав. 
 Много отдавна покрай нея си играли две сестри. По-
малката паднала във водата. Хората се притекли на по-
мощ, но не успели да извадят момичето. Реката я отнесла 
към румънската земя, не твърде далеч от България. Двете 
сестри всеки ден си пращали писма в бутилка. 
 Минали две дълги години, изпълнени с разочарование 
от принудителната раздяла. „Предната врата“ била заклю-
чена, но ето че се появила и задна врата. След двете годи-
ни на чужда земя малката сестра открила голям мост. Ми-
нала по него и видяла кака си на брега, която тъкмо щяла 
да ѝ прати ново писмо. Двете сестри със сълзи на очи се 
прегърнали и се върнали вкъщи, разказвайки на всички за 
чудния мост, по който можеш да се прибереш у дома. 
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С МОРЕ В СЪРЦЕТО 
 

 Веднъж едно момиче се разхождало по брега на морето. 

Видяло нещо блестящо във вълните и след малко вълнàта 

му го донесла – пред краката си то открило... златна риб-

ка! Момичето, голям любител на приказки, веднага се 

сетило, че става дума за вълшебство и затова си пожелало 

да има само шестици в училище! После пуснало рибката 

във водата – да плува и да си живее на воля. 

 Но понеже рибката се мотаела край брега, следващия 

път я открило едно момче. То също знаело приказката, 

обаче не вярвало във вълшебства като сбъдването на жела-

ния. Било реалист! Все пак, за да не си изпусне късмета и 

за да провери възможностите на рибката, за всеки случай 

си пожелало да се сдобие още в този момент със сладолед! 

Ето че от фризера със сладък лед един зафучал право към 

него. Детето се зарадвало, че „притежава“ нещо вълшебно 

и не пуснало рибката, а я взело в найлонова чантичка, 

пълна с вода, за да я отнесе у дома си. 

 Момчето се прибрало, а малкото сърце на рибката се 

свивало от мъка и копнеж за дома. Нали домът е там, 

където е сърцето... та желанието ѝ все някак трябвало да се 

изпълни. Пропуснах да уточня, че рибката можела да из-

пълнява само чужди желания и в никакъв случай – свои. 

Спрямо себе си тя не била вълшебна... 

 Още същата вечер, първата вечер в чуждия дом, докато 

всички спели, рибката засияла силно и изведнъж се озова-

ла в морето! Дори и тя не разбрала как точно станало това. 

Оказало се, че силата, която върнала рибката в родния ѝ 

дом, била самото море! То също тъгувало за приятелчето 

си.  
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 А както отдавна знаем, морето притежава най-големите 

вълшебни сили в света! Затова и всички хора, птици и 

лодки винаги се завръщат в него – душата им не може без 

море! 

         

 

 

         

ПРОФЕСИЯТА „СВОБОДА“ 
 

Професии има, колкото си щеш 

и всеки трябва да работи, 

       дори и да не ще… 

Но знам една професия – мечта, 

която завладява всичките сърца. 

Моряк да станеш – толкова е трудно, 

но пък прекрасно е, направо чудно! 

Да плаваш по морето е приятно, 

а с екипаж добър – невероятно. 

„Свобода“ е техният девиз, 

вдъхновяващ като разцъфтял филиз. 

 

Морякът спазва своя дълг 

и на водата той се доверява всеки път. 

Ето, краят на стихотворението наближава, 

но професията „Свобода“ не остарява! 
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МИТЪТ ЗА СЕЗОНИТЕ 
 
 Високо, високо в небето се намирало Царството на сезо-
ните. Макар че Лиляна – принцесата на лятото, била мла-
да и красива, наближавал последният ѝ час, защото била 
ранена в битката със заклетия им враг Демон. 
 Един ден пазачът в царството повикал другите прин-
цеси: Еритрея, Естерсита и Урсула, за да им съобщи, че 
Лиляна си отивала... Щом видяла принцесите, Лиляна им 
поръчала да ѝ намерят заместничка. 
 Момичетата дълго търсили и най-накрая принцесата на 
зимата Еритрея видяла момиче, което много приличало на 
Лиляна. 
 – Как се казваш? – попитала я тя. – Знаеш ли, че много 
приличаш на принцесата на лятото! 
 – Казвам се Амбърли – отвърнало момичето. – И обо-
жавам лятото, толкова е красиво и топло! 
 Еритрея я помолила да затвори очите си и за няколко 
секунди двете се изкачили в Царството на сезоните. Там 
Еритрея ѝ разказала за участта на Лиляна, както и за 
битките им с Демон. Така Амбърли разбрала, че Демон се 
опитвал да ги убие, за да управлява сам сезоните. И че, за 
да се отърват от него, трябвало да го затворят в шише. 
 Въпреки тези страхотии, Амбърли се съгласила да бъде 
новата владетелка на лятото. Принцесата на лятото Урсула 
и тази на пролетта – Естерсита, се представили на новата 
владетелка. Започнала дълга подготовка за предстоящото 
сражение с Демон. 
 Най-после моментът настъпил и битката с него за-
почнала. Четирите принцеси направили сборна магия и 
затворили Демон в шише. Съгласно плана им, заровили 
шишето в земята и провъзгласили Амбърли за принцеса 
на лятото. 

18.05.2016 
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ВЪЛШЕБЕН СВЯТ 
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ВЪЛШЕБЕН СВЯТ 
 

Някъде далеч в гората 

казват, че се случват чудесата. 

 

Дърветата говорят ли, говорят – 

листата им шумят и все бърборят. 

 

Слънце отвисоко се усмихва, 

понякога през клоните надниква. 

 

Проверява има ли мъгли 

и недоволно е, намери ли кавги… 

 

Тук зайчетата могат да летят, 

не свършва никога на мечките медът. 

 

В гората се сформира група – 

да свирят се опитват тука! 

 

Най-отпред е Зайо китаристът, 

до него Мечо е барабанистът. 

 

Останаха май без певец, 

но ще помогне Мишо – малкият щурец. 

 

Такава е гората в целия си блясък – 

тук музика се чува, няма крясък! 
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МОЕТО ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА 
 

 Когато бях малка, много исках да имам сестричка, но 

желанието ми все не се сбъдваше. Затова преди няколко 

години, щом наближи Коледа, реших в писмо да помоля 

добрия старец  да изпълни мечтата ми.  

 Седнах до елхата и за всеки случай пак обмислих идеята 

си. Имах всичко, от което се нуждаех: семейство, здраве и 

щастие. Липсваше ми само сестричката! Затова написах 

следното писмо: 

 

 „Скъпи Дядо Коледа, досега съм искала от теб играчки, 

които просто украсяваха стаята. Този път сърцето ми гори 

за сестричка, която ще направи щастлива не само мен, но 

и цялото ми семейство! Обещавам ти, че ще се грижа за 

нея. За малко да забравя: моля те, раздай коледно щастие 

и на най-самотните деца – сирачетата. Нека те също усетят 

духа на Коледа!“ 

 

 Оставих писмото си под елхата, а до него – чиния с 

бисквити и мляко.  

 На сутринта се събудих и видях, че сладките не бяха 

докоснати. Но до тях намерих една бележка, на която пи-

шеше: „Аз давам на децата подаръци, а те на мен – усмив-

ки!“ Тогава се усмихнах, погледнах през прозореца и видях 

отпечатъци по снега като от копита... 

 Това се оказа и най-вълшебният ми празник, изпълнен 

със сбъднати желания! И до ден днешен вярвам в Дядо 

Коледа – нали благодарение на него се сдобих със сестрич-

ка, която много обичам! 
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ЗАБАВНА КОЛЕДА 
 

 Дядо Коледа влезе в една къщичка и остави подаръците 

под елхата, но изпусна малка кутия. Сутринта децата в 

тази къща намериха странната кутийка. В същия момент 

Снежанка влезе през вратата. 

 – Сигурно Дядо Коледа е изпуснал този подарък и ние 

трябва да му го дадем, но нямаме списък на къщите – каза 

едното дете. 

 – Аз имам – отвърна красавицата. 

 Децата решиха да я придружат, докато открие Дядо Ко-

леда. Във втората и третата къща от списъка отново попад-

наха на изпуснати подаръци. А по пътя към четвъртата къ-

ща видяха самия Дядо Коледа да лежи в безсъзнание. 

 – Трябва да го заведем на закрито място, защото лицето 

му е замръзнало – предложи едното дете. 

 Докато вървяха, от храстите излезе висока жена. Оказа 

се, че това е Горската царица. Децата я попитаха къде има 

закрито място. 

 – Единственото такова е онази пещера – и царицата 

посочи с ръка към близкия склон, – но там живее една 

прокълната вещица. 

 Снежанка и децата заведоха дядото в пещерата. Вещи-

цата ги уплаши, но все пак децата я помолиха да им 

разкаже за проклятието. 

 – Аз имах дъщеря – започна разказа си вещицата. – 

Заради студовете през зимата тя умря. Бях много разстрое-

на и плаках толкова много, че лицето ми се обезобрази. 

Това е моето проклятие... 

 Тук Снежанка предложи решение: 
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 – Ако ни позволиш да останем за малко в пещерата ти, 

Дядо Коледа ще премахне проклятието и ще съживи дъще-

ря ти. 

 Вещицата се съгласи. Щом Дядо Коледа се затопли и 

дойде в съзнание, каза на вещицата: 

 – Сега ще направя това, което ти е обещала Снежанка! 

 И наистина съживи дъщерята, премахна заклинанието 

от вещицата и продължи работата си, а децата му върнаха 

подаръците. 

 

18.05.2016 
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МИТЪТ ЗА БАБА ЯГА 
 

 Живяло някога едно красиво момиче на име Яга. Яга 

била добра и чувствителна. Още когато била на две годин-

ки, останала сама, но една грозна жена, която се казвала 

Дарси, я отгледала. Дарси забелязала, че Яга става все по-

хубава и решила чрез магия да вземе красотата на момиче-

то, а също и младостта му. Пропуснах да кажа, че Дарси 

била магьосница! 

 Дарси направила магията, като отстъпила грозотата си 

на Яга, а взела хубостта ѝ. След това оставила детето – то 

повече не ѝ трябвало. 

 Родителите на Яга, които вече били в рая, наказали 

Дарси, като я затворили в една клетка, намираща се много 

високо в небето. Но с нейното заключване била затворена 

и Яга, чиято красота станала част от Дарси. Така доброто 

момиче изградило лош свой образ в представите на 

хората…  

 Тъй като след магията Яга станала грозна и стара, хора-

та си мислели, че е лоша. Родителите изпратили добрия ѝ 

образ в умовете на хората, но той трябвало да пътува сто 

години (от небето до земята). И все още не е пристигнал! 

Затова и ние смятаме, че Яга, която отдавна станала Баба 

Яга, е зъл човек. 

 

Не съди за хората по външността им! 
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ТАЙНИЯТ ЖИВОТ НА МЕРИ-АН 
 

 Аз… какво съм аз? Не съм по-различна от другите хора. 

Всъщност съм 12-годишно момиче, на което му се иска да 

си почине някъде, но не и в този свят, изпълнен с тъга. Как 

си мечтая всичко да бъде като в тайните градини от при-

казките!  

 Представям си понякога, че съм принцеса. Какво ли е 

особеното в живота на принцесите? Да видим… Навярно 

това са вълшебствата! „Вълшебства“ – така се казва и пър-

вата ми книга с истории, която излезе през 2016 година.  

 Сега ще ви разкажа нова история: 

 

 Живяла някъде по света красива принцеса на име 

Мери-Ан. Тя можела да има всичко, каквото пожелае, но 

си оставала тъжна. Веднъж, докато се разхождала в двора 

на своя замък, забелязала едно необикновено дърво, чиито 

клони падали към земята като коса. Толкова дълга и гъста 

била косата на дървото, че напълно скривала стъблото му. 

Принцесата се мушнала под сянката на клоните му и се 

зарадвала, че е открила скривалище. Тук можела да идва и 

да размишлява, без никой да я безпокои.  

 След като очите ѝ привикнали към тъмнината, забеля-

зала на ствола на дървото очертания на врата. Докоснала 

тайнствената порта и се озовала в една вълшебна страна. 

Вътре открила своите баба и дядо, които вече не били на 

този свят. Мери-Ан ги прегърнала много силно… 

 Всеки ден тя отивала на това място, като не казвала на 

никого къде ходи. Тъгата ѝ намалявала с всяка следваща 

среща и тя разбирала, че смъртта не може да е по-силна от 

любовта. 
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 Веднъж тръгнала пак към дървото, но не го открила. 

Вместо него на поляната ѝ се усмихвали красиви цветя. 

Принцесата се уплашила, че отново е загубила близките си 

хора, но в този момент усетила присъствието им около се-

бе си. Мери-Ан се успокоила, че не е сама. Тя разбрала, че 

винаги ще има кого да обича и кой да я обича. Защото 

сърцето на човека е най-вълшебното и свято място, пълно 

с мечти. А те поемат по пътеката на сбъдването си, обсипа-

на с красиви цветя. 

 

 
Рис. Даниела Копчева, 8.г клас 
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ПРЕЗ ВОДИ И ГОРИ 
 

 Някога много отдавна живяло едно семейство. Бащата 

починал много млад, но оставил на сина си три топчета. 

Когато детето пораснало, майката се разболяла. Те живе-

ели в едно село, а далеч от него, на върха на планината, се 

извисявал вълшебен замък, обитаван от три дракона. Те 

можели да изпълняват всякакви желания, но в замяна на 

това искали стока или услуга. 

 Синът на болната жена, който се казвал Луил, се запъ-

тил именно към този замък, за да спаси майка си. С такава 

надежда започнало неговото пътуване. 

 Разбира се, за да стигне човек донякъде, трябва да 

тръгне и да измине предначертания път. Пътят на Луил до 

замъка минавал през води и през гори и той взел със себе 

си, за късмет, завещаните от баща му топчета.  

 Пред Луил се изпречила гъста гора. Докато стигне до 

края ѝ, се стъмнило. Той заспал и в съня си чул глас, който 

му казал: 

 – Слушай внимателно, момко! Досега никой човек не е 

успял да стигне до замъка без магия. Ти също имаш пра-

вото да се възползваш от такава, но само и единствено 

веднъж. 

 – Добре, но ще ми бъде ли нужно изобщо да ходя дотам, 

ако мога чрез магия да излекувам майка си? 

 – Може би! 

 И тогава Луил се събудил. Слънцето тъкмо изгрявало. 

Момчето продължило по пътя си, но щом направило три 

крачки, една красива птица го грабнала и отнесла до за-

мъка на драконите. Птицата била удивителна! Перата ѝ 

сияели в цветовете на дъгата. Луил трудно повярвал, че 
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случващото се е истина, но нали гласът от съня му обещал 

помощ, за да преодолее трудния път до замъка! Значи 

сънят му се сбъдвал! 

 Момъкът влязъл в невероятния замък на трите дракона 

(пропуснах да кажа, че в него имало всякакви съкровища) . 

Той помолил чудовищата да спасят майка му, като на-

бързо им разказал историята си. Те отвърнали, че ще го 

направят, когато им плати. Обаче Луил нямал пари. То-

гава те споменали, че топчетата от баща му също стават. 

Откъде ли знаели за тях? Но нали драконите имат маги-

чески способности, какво ли се чудя!  

 Момъкът не искал да се лиши от единствения спомен от 

баща си, но трябвало да помогне и на майка си. Затова им 

предал топчетата и веднага след това се озовал по магичес-

ки начин в своя дом. 

 Майка му била оздравяла! Тя го попитала: 

– Миличък, какво направи, за да ме спасиш от  

болестта? 

– Отидох в замъка на трите дракона. 

– Това го знам, но с какво им плати? 

– Дадох им топчетата на татко. 

– Ах, защо си го направил? 

– Мамо, ти трябваше да се възстановиш! 

– Но сине, това беше последният спомен от баща ти! 

– Мамо, успокой се! Аз ще си ги взема обратно. 

– Това е много трудна задача, но се постарай, синко –  

рекла майката. 

 – Ще се постарая! – обещал Луил. 

 

 Минали точно три години. Луил се превърнал в мла-

деж. Един ден майката му напомнила за топчетата, а той 
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споделил, че още утре тръгва към драконите, за да си спе-

чели обратно подаръка.  

 На другия ден Луил стигнал до гората, пренощувал, но 

този път нямало красива птица, която да го пренесе до за-

мъка. Вървял през целия ден и отново пренощувал в гора-

та. На сутринта го събудила една лисица, която продумала: 

 – Моля те, помогни ми, Луил! Трябва да стигна до трите 

дракона, за да поискам от тях да ме превърнат в друго 

животно. Всички ме мислят за много хитра, понеже съм 

лисица, но аз изобщо не съм такава. 

– Ще ти помогна, разбира се, ала откъде знаеш името  

ми? 

– Имам дарбата да отгатвам... 

– Добре. Хайде да тръгваме! 

– Хайде! 

 Лисицата и момъкът се отправили на път. Излезли най-

после от гората и тръгнали по полето. Вървели, вървели, 

докато стигнали до една река. Тя течала толкова бързо, че 

дори рибите в нея не се забелязвали. Била голяма и на-

шите приятели трябвало да я преплуват. Но ето ти беда – 

лисицата не умеела да плува. Тя казала на Луил: 

– Остави ме и тръгвай! 

– Няма да те оставя – ти се превърна в моя приятелка! 

 Момчето прегърнало Лиса, сложило я на врата си и с 

нея преплувало реката. Лисицата му била много благодар-

на за този подвиг. 

 Отново се стъмнило. Умората ги надвила и двамата за-

спали. Тогава всичко около тях станало бяло – сякаш гъста 

мъгла ги обгърнала. Лиса започнала да сънува. В съня си 

тя била кон. В началото се почувствала много радостна от 

преображението си, но после стопаните ѝ започнали да я 

товарят. Тя не издържала на огромната тежест и се събуди-
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ла. Тъкмо тогава започнала да се чуди дали все още иска 

да се превърне в друго животно.  

 Събудила Луил и тръгнали отново на път. Докато върве-

ли, срещнали няколко птици, които заговорили: 

 – Вижте, вижте! Тази лисица-хитрица се опитва да 

открадне нещо от поредния глупак! 

 Лисицата се натъжила от думите им и отново пожелала 

да се превърне в друго животно. Приятелите стигнали 

най-накрая до замъка, но портата му била заключена. По-

чукали по нея, а тя им проговорила: 

 – Ще ви пусна да влезете, но само ако отгатнете моята 

гатанка:  

„Без прозорец, без врата –  

пълна къща със деца.  

 Що е то?“ 

 

 Лиса и Луил, които през целия път се развличали с 

подобни задачки, отвърнали в един глас: 

 – Тиквата, разбира се! 

 Портата сякаш им се усмихнала и се отворила. Тогава 

приятелите се разделили, какъвто бил и планът им. Лиса 

тръгнала към драконите, за да ги разсее със своето искане 

да се превърне в друго животно, а Луил слязъл в подземие-

то на замъка с идеята да търси топчетата на баща си при 

другите съкровища, подарявани като отплата за сторените 

от драконите вълшебства.  

 Луил се ръководел от светлината – златото и скъпо-

ценните камъни сияели, но най-силно блестели топчетата, 

завещани от баща му! Луил ги грабнал и тръгнал да види 

какво става с Лиса. Щом я видял, той се скрил зад една 

колона. Забелязал, че тя е с насълзени очи. Докато се чу-

дел какво става, драконите попитали приятелката му: 
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 – Първо, кажи как ще ни платиш! 

 – С една сълза – отвърнала им Лиса. – Моите сълзи 

лекуват всякакви болести. 

 – Добре! А сега ни отговори: сигурна ли си, че ще се 

лишиш от сълзите си? 

 – Не съвсем. 

 – Но тогава какво всъщност искаш? – попитали я пак 

раздразнените дракони. 

 – Искам хората и животните да престанат да ме мислят 

за хитра! 

 – Лесна работа! – отвърнали драконите и се изпарили, 

като си мислели защо ли някои личности ги занимават с 

такива дреболии. 

 Луил и лисицата напуснали бързо замъка. По пътя си 

срещнали отново птиците, които този път казали: 

 – Вижте, вижте! Това е едно от най-умните животни 

заедно със своя приятел. 

 Тогава Луил и Лиса се погледнали, усмихнали се и 

продължили по пътя. Но изобщо не се прибрали у дома! 

Аз знам само, че са поели по пътеката на щастието, а къде 

точно се намират в момента, можем само да предполагаме. 

Всъщност може би са навсякъде, дори и около нас, защото 

във вълшебния свят, който обитават, всичко е възможно! 

 

12.04.2017 
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ЗА КРАСОТАТА 
 
 Живели някога две сестри. Едната била добра и краси-

ва, а другата – зла и грозна. Един ден красивото момиче 

забелязало как другите се подигравали на сестра ѝ. Тогава 

тя решила да отиде при магьосницата, която живеела в 

края на селото. 

 – Какво търсиш при мен, дете? – попитала я възраст-

ната жена. 

 – Искам да вземеш моята красота и да я дадеш на сес-

тра ми. 

 – Сигурна ли си, че искаш това? 

 – Да! 

 Магьосницата направила заклинание и ето – вече гроз-

ната сестра била красива, а красивата – грозна. Това, раз-

бира се, било само външно, а отвътре добрата сестра ста-

вала все по-красива. Не след дълго вътрешната ѝ красота 

толкова се увеличила, че момичето се преобразило и отно-

во станало красиво и външно! 

20.08.2016 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БЕЗКРАЙ 
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ПРИКЛЮЧЕНИЕТО НА  ЕЛЕНА 
  

Първа част 

 

 Живяла някога принцеса на име Елена. Тя имала всич-

ко, но мечтаела за приключение.  

 Сетила се за западното крило на замъка, в което ѝ било 

забранено да ходи! Елена се промъкнала покрай пазачите 

и влязла в забраненото крило. Там видяла три врати... Ето 

така започнало нейното приключение! 

 Елена влязла в първата врата. Изведнъж се озовала в 

океана и разбрала, че е с русалска опашка. Гмурнала се 

под водата и видяла още 50 русалки като нея!  

 Една от русалките се приближила и казала: 

– Ти ли си Елена? 

– Да – отвърнала принцесата. 

 – Всички бъдещи кралици минават през изпитанията 

на трите врати. 

 Елена въобще не се притеснила, а поплувала и погово-

рила с посестримите си. Те ѝ помогнали да продължи с 

приключенията и да се върне в замъка. 

 

Втора част 

 

 След като Елена излязла от първата врата, влязла във 

втората. Изведнъж се озовала в небето! Пред нея заста-

нала висока, слаба и красива жена. Дългите ѝ руси коси се 

влачели по земята като воал. Тя казала на Елена: 

 – Може би няма нужда да ти разказвам за изпитанията 

на вратите... 

 – Да! – отвърнала Елена. 
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 – В нашето царство ти трябва да докажеш добротата си! 

 

 Елена останала за известно време в небесния свят. 

Запознала се с един пегас. Двамата станали много добри 

приятели.  

 Един ден царицата – дългокосата жена, извикала моми-

чето. Показала му снимка на същия пегас и казала на Еле-

на, ако го види, да ѝ го доведе, за да вземат силите му за 

себе си. 

 Принцесата се уплашила за приятеля си, отишла при 

него и го предупредила: 

 – Трябва да избягаш от небесното царство! Царицата 

иска да вземе силите ти за себе си. 

 – Аз може и да остана, но ти със сигурност ще се 

махнеш оттук – рекъл приятелят ѝ. 

 Изведнъж той се превърнал в човек! Тогава царицата 

дошла и отсъдила: 

 – Ти постъпи правилно, като защити приятеля си. Това 

беше изпитанието, което премина успешно. 

 

Трета част 

 

 Тогава Елена излязла от втората врата и влязла в трета-

та. Третото изпитание не било като предишните – то се 

състояло в самото царуване! В него Елена била провъз-

гласена за кралица и щяла да завърши изпитанието си чак 

след като почине. Но за да свърши то благополучно, тряб-

вало да царува мъдро. 

 След много дълго време Елена завършила изпитанието 

си! А след нея дошъл ред на следващата мъдра кралица... 

 

3.06.2016 г.     
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ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ 
 

 Някога много отдавна се случили знаменателни съби-

тия. Тогава светът се делял на две части – Реалността, в 

която всичко било съвсем обикновено и напълно нор-

мално, и Фантазията, за която знаели само малкото хора и 

животни, които живеели в нея, а също и едно момиче от 

Реалността – Катерина.  

 Катерина изучавала страната на Фантазията, изпълнена 

с магия, защото това много я привличало. Катерина имала 

още две приятелки, с които били неразделни. Казвали се 

Оливия и Виктория. 

 Докато изучавала Фантазията, Катерина разбрала, че 

там живеел демон на име Мрачко. Мрачко искал да прев-

земе другия свят – Реалността. Можело да го спре само 

силата на приятелството. Ето така започва историята на 

трите приятелки... 

 

 Един ден, докато били в парка до блока на Оливия, мо-

мичетата усетили нещо да подскача около тях. Странно 

било, защото в същото време нищичко не виждали. Оли-

вия попитала разтревожено: 

 – Кате, какво е това? 

 – Мисля – заговорила Кати, – че това е същество от 

Фантазия. Трябва да го последваме! Така може да разбе-

рем нещо повече за другия свят. 

 Тогава момичетата тръгнали подир странното шумоле-

не. Докато следвали „нещото“, то ги отвело до една голяма 

сребриста порта с отворени врати. Изведнъж в Реалността 

заръмолял дребен есенен дъждец, но от другата страна на 

портата си оставало слънчево. Тогава приятелките прекра-

чили от другата страна. Тъкмо в този момент голямата 
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порта изчезнала и „нещото“ станало видимо. Създанието 

всъщност било таралеж, който се обърнал към приятелки-

те с думите: 

 – Момичета, нашият свят има нужда от вас и вашите 

сили, за да прогоните Мрачко. Няма да ви обяснявам кой е 

той, защото съм сигурен, че вие знаете как стоят нещата 

тук. 

 Оливия, Вики и Кати се спогледали и в един глас рекли: 

 – Но ние нямаме магически способности! 

 – Напротив – обяснил таралежът. – Имате! В нашия 

свят приятелството е най-ценно! Вие имате такава силна 

връзка помежду си, че ще успеете да победите Мрачко. 

Моля ви, съгласете се! 

 Тогава момичетата решили да се борят срещу мрака. 

Започнали да се обучават. За да помогнат на Фантазия, те 

трябвало да запомнят едно много сложно заклинание. А за 

да им бъде по-лесно, си го разделили на равни части. 

 Ето че моментът на битката наближил. Момичетата по-

питали таралежа: 

 – Кажи ни, наставнико, ако победим Мрачко, как и кога 

ще се върнем в Реалността? 

 – Ще ви кажа, щом наближи моментът. 

 Виктория се усъмнила, но си замълчала. Докато обсъж-

дали предстоящата битка, Оливия предложила да се раз-

делят и едната от тях да нападне Мрачко в гръб. Така и на-

правили! Проникнали в двореца на духа и го обградили. 

 – Мрачникус изчезватикус – започнала Кати. 

 – Завинаги през вечността – продължила Оливия. 

 – В пълна неузнаваемост! – завършила Вики. 

 Заклинанието подействало и Мрачко се разтворил във 

въздуха и изчезнал. Така трите приятелки и цялата 
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Фантазия се почувствали много щастливи. Момичетата 

попитали таралежа: 

 – Сега вече свободни ли сме? 

 – Да – отвърнал таралежът – веднага, щом откриете 

вълшебния лебед, който да ви отнесе от другата страна. 

 Тогава приятелките се озадачили: 

 – Но защо? Нали досега пътувахме с теб? Не може ли 

пак да те последваме, докато ни съпровождаш до нашата 

Реалност. 

 – Не би могло – заявил таралежът. – Ще пътувате сами! 

 Вики, Кати и Оливия се разочаровали още повече, но 

тъй като искали да се приберат възможно най-бързо, ня-

мали друг избор. И тръгнали... 

 Пътували три дни и три нощи. През втория ден им се 

случило нещо странно. Някаква сянка все ходела след тях, 

но наоколо нямало никого – нали трябвало да вървят 

сами. През третия ден те се досетили, че това може да е 

Мрачко, който е заседнал между пространствата, но не 

успявали да го видят или чуят, за да се убедят в това. 

 Стигнали до единствения лебед, останал във Фантазия. 

Оливия го попитала: 

 – Ще ни заведеш ли в Реалността? 

 – Не – казал той. – Няма какво да спечеля. Ще си 

остана самотен, защото другите лебеди изчезнаха. 

 – Напротив – заявила Вики. – Има какво да спечелиш! 

В Реалността има много лебеди. 

 – Нима? 

 – С абсолютна сигурност, дори са от няколко вида. 

 – Добре, тогава ще ви заведа там. Убедихте ме!  

 Депресията му изчезнала и той енергично повел моми-

четата към портата. Щом преминали от другата страна, 



33 

 

след няколко дни момичетата отишли да проверят дали 

голямата порта е още на мястото си, но не я открили.  

 Лебедът обаче намерил много нови приятели, с които 

плавал, летял и играел, като не забравял, разбира се, и 

старите – момичетата, които успели да прогонят Мрачко 

от красивата Фантазия. 

 

19.05.2017 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Полина Спасова, 11.б клас 
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БИБЛИОТЕКАРКАТА 
  

 Живяла някога жена, която се казвала Рая. Тя много 

обичала да чете книги, затова станала библиотекарка. 

Един ден, докато разглеждала книгите в библиотеката си, 

намерила една много стара и прашна. Не се сещала да я е 

виждала преди и затова решила да прочете тайнствената 

книга.  

 Отгърнала корицата и започнала внимателно да я чете. 

Още в началото на книгата пишело, че в библиотеката 

имало тайна врата, която водела до Страната на книгите… 

Рая се заинтригувала и решила да провери. Огледала се, 

но не видяла нищо такова. После преместила големия 

рафт за списания и открила малка дървена врата.  

 Влязла вътре и се озовала в чуден свят! Забелязала 

голяма река, а в нея вместо риби, плавали книги. По дър-

ветата не растели плодове, а страници от приказки и 

разкази! Но в този свят, освен чудеса, имало и страхотии, 

например Книжната вещица, която дебнела някой да дой-

де при нея и да го омагьоса. 

 Рая се доближила до едно сладко животинче, което ся-

каш ѝ се усмихвало, а то взело, че ѝ проговорило: 

 – Ей, момиче, ти си голяма късметлийка! 

 – Но защо? 

 – Как защо?! Вратата на чудния книжен свят се отваря 

само за хора с чисти сърца. Но освен късмет, знай, че те 

дебне и опасност – Книжната вещица! Тя ще направи 

всичко, за да те омагьоса, така че се пазѝ. 

 – Добре, Зайо! А как да изляза оттук? 
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 – Ще излезеш, щом откриеш Камъка на желанията! 

Тогава ще си пожелаеш да се върнеш в твоя свят и желани-

ето ти ще се сбъдне. 

 – Благодаря ти! 

 Библиотекарката продължила напред, но докато гово-

рела със Зайо, вещицата ги подслушала и започнала да 

мисли как да омагьоса Рая. Решила да направи черна ма-

гия на реката, защото знаела, че момичето ще ожаднее, а 

нямало откъде другаде да се пие вода. 

 Не след дълго Рая ожадняла и се затичала към реката. 

Забелязала, че нещо не е както трябва… Преди водата 

била чиста, а сега имала тъмен цвят. Решила да не пие от 

нея. В този момент от храстите изскочил Зайо: 

 – Жадна си, нали? 

 – Да-а, много. Но нещо се е случило с водата… 

 Тогава зайчето подало чаша с чиста вода на Рая. Тя я 

изпила и продължила по пътя си, след като благодарила 

на новия си приятел. Вървяла, вървяла, докато се стъмни-

ло. Рая решила да пренощува в една пещера, която била 

видяла по пътя си. Там запалила огън и се унесла в сън. 

Тогава изведнъж духнал силен вятър, който изгасил огъня. 

Чул се глас, но не какъв да е, а такъв, от който ушите могат 

да те заболят! Тогава библиотекарката се скрила зад една 

голяма скала вътре в пещерата. Било толкова тъмно, че 

нищо не се виждало. Чули се стъпки на приближаващо се 

същество. 

 Рая нямала време да се уплаши, защото някой с магия 

запалил светлина. Този някой била ниска, стара и неприв-

лекателна жена. Това била Книжната вещица, която вед-

нага разкрила, че някой е палил огън в пещерата ѝ. Доб-

лижила се до скалата, но преди да види кой се крие отзад, 
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паднала на земята и захъркала. В този момент Рая се 

изправила и внимателно заобиколила вещицата. 

 Докато вървяла напред през тъмната гора, настъпила 

нещо. Това „нещо“ изпищяло, но светнало с фенерче и 

видяло Рая. Тя също видяла, че „нещото“ от храстите бил 

приятелят ѝ Зайо. 

 – Зайо, какво правиш тук? 

 – Спя! Ами ти? 

 – Аз пък търся къде да спя… 

 – Мисля, че мога да ти помогна. Ела с мен!  

 Зайо хванал момичето за ръка и скочили в една дупка: 

 – Това е моята заешка дупка. Тук ще бъдеш в безопас-

ност, далеч от вещицата, а сутринта и двамата ще тръгнем 

да търсим Камъка на желанията. 

 – Добре, Зайо. Благодаря ти за всичко! Но не разбирам 

защо ми помагаш... 

 – Помагам ти, защото вече съм се опитвал да открия 

Камъка, но все не успявах. Смятам, че ако не съм сам, ще 

се справя. 

 – А защо си го търсил? 

 – Защото колкото и хубав да изглежда животът тук, аз 

искам да бъда човек! Самотен съм. През деня си говоря с 

книгите в реката, но Книжната вещица ме дебне, за да ме 

направи свой слуга. 

 – Обаче имай предвид, че истинският свят също разоча-

рова хората. Наистина, те невинаги са сами, но в човешкия 

свят постоянно се редуват добро и зло. Там хората също 

плачат. Човеците имат много приятели, но малко от тях 

можеш да наречеш истински, Зайо. Има предателства, лъ-

жи и врагове – подобни на вещицата тук. 

 – Наистина ли? – попитал Зайо. 

 – Разбира се – отвърнала му Рая. 



37 

 

 – След като те чух, ми се прииска да си остана тук, но 

без да бъда повече сам. 

 – Кажи ми още нещо – помолила го Рая. – Как така си 

останал сам? 

 Заекът отвърнал: 

 – В книжния свят имаше и други животни и птици, но 

вещицата ги залови и ги направи свои слуги. Тя хвана и 

най-добрия ми приятел Ежко. Когато излиза от убежище-

то си, явно ги заключва. Но за съжаление, все още не съм 

открил пещерата ѝ! 

 – Аз знам къде е! 

 – Така ли? Откъде знаеш? 

 – Когато търсех къде да преспя, влязох в една пещера. 

По-късно там дойде една непривлекателна, ужасна жена! 

Явно това е била вещицата. 

 – Много добре! Нека сега първо да открием вълшебния 

камък. Ти ще си пожелаеш каквото искаш, а аз ще поискам 

вещицата да изчезне. Щом тя се махне, Ежко и другите 

горски създания ще се върнат! 

 – Съгласна съм с теб, Зайо, но ще ни трябват сили. Така 

че по-добре да заспиваме! 

 Рая и новият ѝ приятел заспали. На сутринта се събуди-

ли, приготвили си храна за из път, а също така взели па-

латка и въже – за спешни случаи. Приятелите тръгнали и 

се заговорили: 

 – Зайо, накъде тръгнахме? Знам, че търсим камъка на 

желанията, но къде и как ще го открием? – попитала биб-

лиотекарката. 

 – Според легендата той се намира на най-високия връх 

на планината Страница в нашия книжен свят. Към него 

сме се и запътили. 
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 – Но как ще успеем да се качим чак на върха? – почуди-

ла се Рая. 

 – Ще се катерим, както правят всички, които се опитват 

да стигнат до него. Но все не успяват... 

 – Обаче аз не мога да се катеря! 

– Напротив, можеш. 

– Не, не мога – упорствало момичето. 

 Зайо се опитал да я успокои: 

 – Рая, както всичко останало тук, Страница също е въл-

шебна! Просто трябва да повярваш, че ще успееш! 

 Докато си говорели, не усетили, че Зайо е стъпил в 

плаващи корици. Момичето извикало, щом видяло какво 

става. 

 – Ти тръгвай, Рая! – обърнал се заекът към нея. – Явно 

ми е писано да потъна тук. Спасявай се! 

 – Не! Няма да те оставя! – била съвсем категорична Рая 

и метнала въжето към Зайо. – Хвани се и ще те издърпам! 

 Така Рая успяла да измъкне своя приятел от кориците. 

 – Рая, благодаря ти! Можеше да се спасиш, но ти остана 

и ми помогна! Явно не всички от човешкия свят са зли и 

алчни! 

 – Зайо, аз просто постъпих както трябва. Ти ми помогна 

преди, а сега и аз направих същото за теб… Нали затова са 

приятелите! 

 

 Двамата продължили пътя си към далечната Страница 

и нейния най-висок връх. Отново се стъмнило. Приятелите 

опънали палатката и седнали да си починат и поговорят. 

Зайо я попитал: 

 – Чудно ми е: щом вашият свят е толкова лош, защо 

искаш да се върнеш в него? 
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 – Зайо, онзи свят не е само лош. Той е и добър, и 

красив. А и всяко едно същество е щастливо там, където са 

най-близките му, където са онези, които го обичат истин-

ски и го подкрепят в трудни моменти – отвърнала Рая.  

 – Моите най-близки са тук, в книжния свят, и сега се 

нуждаят от мен. Няма да се предам, нито да ги предам и 

ще се боря за тях! – казал Зайо. – Няма да допусна вечно 

да бъдат слуги на онази зла вещица! 

 – Спокойно, Зайо, ние ще ги спасим! Ти и Ежко отново 

ще сте заедно. Не само вие, но и всички други – уверила го 

Рая. 

 След като приятелите си поговорили, заспали. После 

станали рано и отново тръгнали на път. След половин ден 

стигнали до планината Страница. Двамата се хванали за 

ръце и казали едновременно: „Аз вярвам, че можем!“ 

Тогава чудото се случило и те се озовали на върха. Откри-

ли Камъка, който им продумал: 

 – Ще изпълня желанията ви, но само след като ме зане-

сете в пещерата на вещицата. 

 – Все пак, защо ти е този риск? – попитал Зайо. 

 – Защото там е заключено и моето семейство камъни! 

 – Добре, ще те занесем – отвърнала Рая. Нали само тя 

знаела къде е пещерата... 

 

 Библиотекарката, Зайо и Камъкът тръгнали на път. 

Вървели, вървели и стигнали до един кладенец. Решили да 

спрат, за да си починат. Били жадни и поискали да пийнат 

от кладенеца. Тогава кладенецът им проговорил: 

 – Стойте! Не можете да пиете вода от мен просто така. 

Моите води са вълшебни! Те дават сили само на героите. А 

вие какви сте? 



40 

 

 – Ние отиваме в пещерата на страховитата Книжна 

вещица. Камъкът на желанията е с нас и той иска да се 

увери, че ще отидем при нея. Тогава ще изпълни нашите 

желания и ще освободим затворниците – обяснил Зайо. 

 – Щом е така, значи наистина сте много смели! Пока-

жете ми вълшебния камък! 

 Рая извадила Камъка от раницата си и го показала на 

кладенеца. Той казал: 

 – Разрешавам ви да пиете от водата ми! 

 Героите пили до насита и точно преди да тръгнат отно-

во на път, кладенецът ги спрял: 

 – Почакайте! Налейте още вода, за да не оставате 

жадни! 

 – Благодарим! – обадили се и тримата в един глас и 

отново тръгнали. 

 

 Вървели, вървели и стигнали до пещерата на вещицата. 

Имали късмет, че я нямало там. Промъкнали се в пеще-

рата и намерили в дъното ѝ всички горски същества, а 

също и семейството на Камъка. В този момент вещицата се 

прибрала: 

 – Явно си имам гости! – усмихнала се зловещо тя. 

 Но Зайо погледнал към Камъка на желанията и рекъл: 

 – Пожелавам си Книжната вещица да изчезне! 

 Камъкът засиял. Всичко, създадено от вещицата, се из-

парило заедно с нея. Приятелите се прегърнали и се заели 

да празнуват победата! 

 

 След това Рая си пожелала да се върне в своя свят и 

Камъкът изпълнил желанието ѝ. Когато в библиотеката 

потърсила отново зад рафта вратата за другия свят, Рая не 

я намерила… Навярно защото библиотекарката била 
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изпълнила успешно мисията си! Но дали няма да пожелае 

нови приключения из чудния свят на книгите? Вие как 

мислите? 

 

Разказът е отличен във Втория национален  

образователен конкурс „Приказка“ с публикация в 

алманаха „Нова българска литература – Детски 

истории, 2017“ на Фондация „Буквите“. 

 

 

 
Рис. Мария Ботева, 10.в клас 
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ПЪТЕКА КЪМ ЩАСТИЕТО 
 

 Живяло някога едно момиченце, което по цял ден игра-

ело на компютъра. Един ден родителите му казали: 

 – Хайде, ставай, че отиваме на пикник! 

 Момичето отвърнало, че не иска, но баща ѝ я убедил. 

 Щом пристигнали на поляната в планината, детето 

решило да се поразходи. То открило камениста пътека и 

тръгнало по нея. Видяло животинки наоколо и спряло. 

Поискало да си поиграе с тях и наистина се получило! 

Момичето се смеело и забавлявало с новите си приятели. 

 Така детето разбрало, че игрите навън са по-хубави от 

тези на компютъра! 

 

 

 

 
 

 

Рис. Виолета Банкова, 11.в клас 
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СЕМЕЙНИ  

ИСТОРИИ 
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ОГЛЕДАЛНА ИСТОРИЯ 
 

Първа част 

 

 Живели някога две сестри. Те се казвали Лизи и Емили. 

Лизи съгрешила, понеже отхапала от един забранен плод. 

Всемогъщият я наказал, като я затворил в едно огледало. 

Емили попитала Всемогъщия какво да направи, за да осво-

боди сестра си. Той ѝ отвърнал, че не желае да освободи 

Лизи, но може да затвори кака ѝ при нея.  

 Щом Емили влязла в огледалото, започнала да се раз-

хожда със сестра си по един тъмен коридор. Оказало се, че 

в него има още много огледала, в които човек може да ви-

ди бъдещето. В този момент пристигнало писмо от Всемо-

гъщия. То гласяло: „Ако издържите три дена и три нощи, 

без да видите бъдещето в това огледало, Аз ще ви осво-

бодя!“  

 Момичетата все се залисвали, но през втората нощ и 

третия ден започнали да чуват глас, който им казвал: „Вие 

ще издържите! Нищо не пречи да скочите в бъдещето, ко-

гато вече сте издържали.“ Лизи и Емили послушали гласа 

и изведнъж се озовали в царството на Всемогъщия. 

 – Явно сме издържали! – казала Лизи. 

 – Не. Тук сте, за да получите наказанието си, защото 

послушахте онзи глас – отвърнал Великият.  

 А наказанието било – сто години в едно огледало!  

 Сестрите били затворени отново, но вече за цели сто 

години! Така започнала огледалната история на Емили и 

Лизи. 
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Втора част 

 

 Щом момичетата били затворени в джобното огледало, 

то им казало: 

 – Здравейте! Вие наказани ли сте? 

 Сестрите се уплашили, но отговорили: 

 – Да. А ти как така говориш? 

 – Това е дълга история. 

 – Имаме сто години! Разказвай! – предложила Лизи. 

 И огледалото започнало: 

 – Купи ме една вещица. Тя ме омагьоса да мога да правя 

магии и да говоря, за да не бъде сама. Веднъж се бе про-

мъкнала в царството на Всемогъщия, но стражите я видяха 

и я заключиха в затвора на двореца. Аз бях останало в 

къщичката ѝ в гората. Един ден там влезе старец. Той ме 

взе със себе си. Тогава му разкрих тайната си за говоренето 

и правенето на магии. Обаче човекът реши, че съм опасно 

огледало, и ме изхвърли. Един от ангелите на Всемогъщия 

ме намери и ме занесе при шефа си. Той помисли, че ще 

бъда полезно и ме задържа. Това е историята ми. 

 – Значи можеш да правиш магии? – попита Емили. 

 – Да. 

 – Тогава можеш ли да ни приспиш за тези сто години? 

 – Ще се опитам: „Нека тези две момичета, сладички ка-

то кокичета, да заспят цял век и сънят им да е лек!“  

 Така огледалото приспало Емили и Лизи. 

  

Трета част 

 

 Минали стоте години. Сестрите се събудили и били ос-

вободени, но щом излезли навън, забелязали, че всичко е 

направено от огледала, дори дрехите. Всемогъщият дошъл 
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да ги види, но те веднага започнали да го разпитват. Лизи 

и Емили не искали да живеят в този огледален град.  

 Всемогъщият им обяснил, че другите градове и села са 

си нормални. Момичетата споделили мнението си, че не е 

добре целият град да е от огледала, защото ако едно огле-

дало се счупи, всичко ще отиде на вятъра. 

 Но Великият не ги послушал. Тогава сестрите с удовол-

ствие напуснали този град. Скоро дочули, че огледалният 

град рухнал. И сега хората трябвало да си построят ново 

градче!  

 Вярно е, че огледалото е красиво, но не забравяйте, че 

също така е и чупливо! 

 

Четвърта част 

 

 Хората направили един нов град. В него било забранено 

притежаването на огледала! Лизи и Емили се върнали да 

живеят в този град. Минали десет години, без никой да 

поглежда този предмет. 

 Един ден, докато Лизи се разхождала, открила едно 

малко огледало. В този момент Емили четяла книга за ро-

да си. Лизи отишла при нея. Изведнъж няколко страници 

от книгата се прелистили сами и тя се отворила точно 

където пишело за родителите на момичетата. Оказало се, 

че те били превърнати в огледала и за да се върнат, тряб-

вало тези предмети да се забравят и после пак да се завър-

нат в живота на хората. Тогава огледалото, намерено от 

Лизи, рекло: 

 – Здравейте, момичета! Моята мисия е да помогна ро-

дителите ви да се върнат! 

 Емили и Лизи не били много изненадани, защото и 

преди били виждали говорещо огледало. Те започнали да 



47 

 

напомнят на хората за предметите, в които виждат отра-

жението си. Отново започнали да се произвеждат огледа-

ла, а също и да се изкупуват.  

 Така огледалата се завърнали в живота на хората, а зае-

дно с тях – и родителите на Лизи и Емили.  

 Тази огледална история имала успешен край, както и 

повечето подобни истории: „Семейството заживяло дълго 

и щастливо!“ 

 

 

 

 

 

МОИТЕ КУЧЕТА 
 

В дома си имам четири малки кучета, 

които чичо ми обича като свои внучета! 

През лятото с тях дълго си играя, 

те също много ме обичат, туй го зная. 

Сестра ми ги подръпва за опашката, 

докато те разкъсват ѝ играчката. 

Братовчедка ми от тях се плаши,  

сякаш че опасни са апаши! 

Кучетата си безкрай обичам – 

Демон, Поспаланко, Меца и Шишко 

  ги наричам!  

   

     26.05.2016 
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ИЗГУБЕНОТО СЕМЕЙСТВО 
 

НАЧАЛОТО 

 

 Живели някога цар и царица. Те имали четири деца, 

които се казвали Рейчъл, Алекс, Марисол и Рени.  

 Марисол била най-голямата и се учела да прави магии. 

Рейчъл и Алекс били близначки и тяхното занимание се 

казвало Интернет, а Рени си падала по спорта. 

 Една вечер владетелите се събудили внезапно – в дво-

реца им горял пожар. Родителите грабнали малките си 

деца и ги оставили пред праговете на четири различни 

семейства. Направили това, защото разбрали, че някой 

иска да им навреди и пожелали децата им да бъдат на си-

гурни места. Открили врага си – вещицата Мириям, и я 

затворили в стъклено шише. Щом се отървали от нея, се 

върнали да вземат децата си, но хората не им ги дали. Те 

били разбрали, че децата притежават специални сили. 

 Преди да оставят децата, царят и царицата дали на дъ-

щерите си по една вещ, с чиято помощ можели да се 

открият, щом пораснат. На Марисол дали гривна със след-

ните инициали: М, Р, А, Р. На Рейчъл и Алекс дали две 

половини на брошка-сърце със същите букви, а на Рени – 

такъв пръстен. 

5.09.2016 

 

СЛЕД 14 ГОДИНИ... 

 

 Минали 14 години и момичетата пораснали. Марисол 

станала на 17, Алекс и Рейчъл – на 16, а Рени – на 15 

години. 
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 Един ден вторите им родители, които ги били отгледа-

ли, по някаква случайност изпратили и четирите деца на 

пазар едновременно. Момичетата се сблъскали и изпусна-

ли бижутата с инициалите. Близначките се погледнали и 

видели, че са като две капки вода. Тогава разбрали, че 

имат общо минало.  

 Алекс проверила в интернет за буквите и попаднала на 

цялата им семейна история... Разказала на сестрите си и те 

решили да открият истинските си родители. 

 Докато всички спели, Мириям най-после успяла да се 

освободи от шишето. Тя разбрала за срещата на момиче-

тата и решила да не им позволи да се видят с истинските 

си майка и баща. За целта им направила черна магия, 

която трябвало да ги скара. 

 На другия ден сестрите започнали да спорят коя от тях е 

наследница на трона, но щом погледнали инициалите, ма-

гията спряла да действа. Марисол направила бяла магия, с 

която занапред да се предпазват от черни. 

 Диренето на родителите им отново започнало. 

7.09.2016 

          

БИТКАТА 

 

 Докато сестрите търсели двореца на родителите си, 

Мириям им поставяла фалшиви улики.  

 Един ден те отишли в библиотеката, а вещицата се пре-

облякла като библиотекарка. Тя скрила биографичната 

книга за царя и царицата и дала на четирите сестри фал-

шива, в която пишело, че родителите им са мъртви. Очите 

на момичетата се изпълнили със сълзи.  

 В този момент вълшебните инициали засияли и довели 

истинската книга до Марисол, Алекс, Рейчъл и Рени. Те 
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отворили страницата, където пишело за врага на владете-

лите и видели снимката на „библиотекарката“!  

 Тогава започнала страшна битка между Марисол и Ми-

риям. Другите сестри помагали, с каквото можели. Ком-

пютърджийките разсейвали вещицата със сложни терми-

ни, Рени я ударила с топка по главата и тя паднала на зе-

мята, а най-голямата сестра я омагьосала да стане на прах. 

 Така принцесите победили вещицата. 

 

ОТКРИВАНЕТО НА ВЛАДЕТЕЛИТЕ 

 

 Щом принцесите победили Мириям, започнали да ра-

зучават книгата. В нея намерили следното изречение: 

„Дворецът сам ще се открие на този, който реши гатанката 

ми: четири букви, от които две еднакви. Що е то?“ 

 Сестрите дълго мислили, но изведнъж се сетили: 

 – Това са инициалите ни, разбира се! – казали те в един 

глас. – Буквите са М, Р, А, Р! 

 – Вие познахте! – отвърнала книгата. 

 Тогава дворецът излязъл от нея! А в него били и царят, 

и царицата. 

 Семейството най-после се събрало и заживяло дълго и 

щастливо. 

  12.09.2016 

 

Творбата заедно със стихотворението „Нормално се-

мейство“ получи първа награда в регионалния конкурс 

„Аз и моето семейство“ – 15.05.2017, Карлово. 
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НОРМАЛНО СЕМЕЙСТВО 
 

Някъде в подножието на една планина 

живее семейство с двете си деца. 

Голямата се казва Драгомира, 

а малката наричат Тихомира. 

Тихомира има си една мечта – 

да стане популярна попзвезда. 

Драгомира планира да бъде модел, 

да притежава известен хотел. 

 

Майката желае света да омае 

и съдбата си добре да изиграе. 

Мисля си, че някого пропускам! 

Това да е бащата – напълно го допускам. 

Той от всички тук най-сериозен ми изглежда – 

домашните на двете си деца  

  сам винаги преглежда! 

 

Семейството си има даже куче, 

което се стреми опашката си да засуче. 

Всички те обичат семейния живот, 

дори успяха да си купят нов имот! 

 

Творбата заедно с разказа „Изгубеното семейство“ 

заслужи първа награда в регионалния конкурс  

„Аз и моето семейство“ – 15.05.2017, Карлово
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Рис. Десислава Спасова, 11.г клас 
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КЪМ РОДИНАТА 
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МОЯТ РОДЕН ГРАД 
 

Най-хубавият град в България 

е той, щом идват да го виждат 

даже от Италия! 

„Долина на розите“ тук всички го наричат, 

чужденци и български туристи 

в него се засичат и с розите се кичат. 

 

Училищата в него са красиви, 

а учителите – най-учтиви. 

На всичко учат те децата, 

без да забравят и играта! 

 

Карлово е моят град любим, 

с духа си тъй неповторим! 

 

 
 

Рис. Пламена Стоянова, 6.б клас 
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КРАСОТАТА НА СВЕТА – 

БЪЛГАРСКАТА РОЗА 
 

Розата всички обичат – 

Царица на цветята я наричат. 

 

Любовта към цветето омайно 

във моя град направо е безкрайна! 

 

Понеже в Розовата долина живеем, 

на красотата да се радваме умеем. 

 

Карловската роза за мен е най-красива, 

също като карловците винаги е мила. 

 

По-възхитителна е розата от всички други 

и с красотата си ни прави луди! 

 

Но повече за цветето какво да кажа – 

достатъчно е цъфналия храст да ви покажа! 

 

Розата – безценен дар от Бога, 

вдъхновява повечето хора. 

 

За да направиш роза, ти е нужна  

 особена съставка, 

която няма как да купиш 

  в обикновена лавка. 
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Любов ти трябва, роза за да създадеш, 

а щом разцъфне, тя любов ще ти даде.  

 

Помнете: розата има чиста душа – 

красива и нежна като капка роса! 

 

 Стихотворението заслужи поощрителна награда 

 в регионалния конкурс за лирична творба на тема  

„Розата и любовта“ – 18.07.2017 г. 

 
Рис. Даниела Копчева, 8.г клас 
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 20 април 1984 г. – съдбоносен ден за България! Там 

горе, на осемхилядника, стъпва и забива българското зна-

ме един велик човек – постигнал непостижимото, напра-

вил невъзможното – Христо Проданов!  

 Това е името на героя, покорил не само най-високия 

връх на планетата, но и нашите сърца. В негова чест 

написах това стихотворение: 

 

ХРИСТО ПРОДАНОВ 
 

Скрит е, под снега лежи, 

вечен сън сега там спи. 

Заседнал на върха на планината,  

героят липсва ни, ала духът му  

 укрепява ни сърцата. 

 

Скърби България за сина свой, 

а той потънал е в покой... 

Не се събужда и дълбоко спи, 

високо горе под снега лежи. 
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КЪМ РОДИНАТА 
 

Българийо, най-красивата страна си ти,  

но защо напускат те, кажи?  

Недей мълча – отговори,  

кажи защо – светът ще ти прости!  

Знам, проблемът не е в твойта красота,  

нито във миналото славно  

или в героичната съдба.  

Но кажи ми къде е допусната грешка,  

моля те! У мен все още има лъч надежда!  

Защо българите тичат по чужбина  

и оставят своята родина бавно да умира?  

Днес малцина са хората, които помагат,  

всеки гледа да печели и се къпе в слава.  

Опитвам се да разбера как стигна се дотук?  

Защо минават покрай просяка  

и му крещят: „Боклук“?  

Вече няма равни в таз страна,  

блаженстват само хората,  

които все са на върха.  

Къде остана народът, верен на духа си,  

този, който винаги слушаше ума си?  

 

За тази държава ли Левски се бореше,  

а Ботев четата си отдалеч водеше?  

 

Знаеш ли, Българийо,  

аз ще остана тук  

   и ще запазя своя, българския дух! 
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УЧИЛИЩНИ  

ИСТОРИИ 
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КОЛКО СА РЪЦЕТЕ? 
 

В приказен замък, 

направен целият от камък, 

живели две принцеси – 

мънички деца, весели като слънца. 

 

Живели още цар с царица, 

не чули нищо за река Марица. 

Също кралицата и кралят, 

дето не спрели да се хвалят. 

 

Още и две придворни дами, 

пристигнали чак от Маями. 

Готвачките били са пет, 

но манждите им – винаги безчет. 

 

Загадката виж, отгатни, 

и отговора намери! 

Може би 26 ще са ръцете, 

но не забравяй на човек и двете! 
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БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ МОЖЕ 
 

 Един ден учителката на втори „б“ клас каза на Николай 

да издекламира таблицата за умножение с три. 

 – 1.3=4,    2.3=7,     3.3=10 и т.н..., а 10.3= салам – 

отговори Николай. 

 Госпожата му написа двойка и помоли Александър да 

каже таблицата с пет. 

 – 1.5=6,   2.5=11,   3.5=16... 10.5= кюфте. 

 Учителката написа и на него двойка. В този момент в 

стаята влезе директорката: 

 – След два дни ще дойде професор от София, за да види 

какво сте научили – каза тя, а Александър се провикна: 

 – Не искам да уча, не искам да пиша, няма да поглеж-

дам таблицата за уморение! 

 Влезе и учителката по български език. Тя разказа урока 

за съществителните и прилагателните имена и глаголите, 

а после попита: 

 – Николай, на какъв въпрос отговарят съществителните 

имена? 

 – Какво прави! – отвърна той. 

 – Двойчица... – прошепнала учителката. – О, най-

накрая и този час свърши! – зарадва се и си излезе тя. 

 

 След 20 години Николай и Александър се оплаквали, че 

никой не ги иска на работа, а след 40 години – че нямат 

никакви пари. В този момент от храстите излязъл един 

старец, който бил неук като тях. Той заподскачал и казал, 

че сега е още по-луд и кръстът му се сецнал. 

18.05.2016 
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КНИГАТА 
 

     На г-жа Катя Зидарова, 

    библиотекар в СУ „Хр. Проданов“ 

 

Книгата е част от живота на децата – 

прозорец e отворен тя 

  към светлината. 

На душата си ти помогни 

и бързо книга си вземи, 

със нея в приключенията се впусни! 

Съществуват измерения безброй – 

във всички тях е скрит един герой! 

С него чудни спомени създаваме 

и после никога не ги забравяме. 

 

В книга искам да живея! 

От вещиците да се пазя – го умея, 

но да бъда принцеса с дълга коса 

и леко да я гали нежната роса – 

това мечтая в книгата да оживее! 

 

Филиз Палаз (5.б),  

Василена Димитрова (5.б)  

и Габриела Начева (6.б)  
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ПРИЯТЕЛСТВО 
 

Приятелството е една мечта,  
озаряваща човешките сърца.  
Всичко правя за моите приятели –  
те никога не се превръщат във предатели.  
И с мен са много мили,  
бързи са като кобили.  
Приятелите никога не спират да мечтаят  
как по-добър света с усмивка да направят!  
 

Филиз Палаз и  
Василена Димитрова, 5.б клас 
 

СЕЗОНИ 
 

Много е красива тази наша пролет! 

Птиците от юг приготвят се за дълъг полет. 

 

Слънцето през лятото е с най-голяма сила, 

но климатиците са нашата закрила! 

 

Към училище поемаме наесен, 

тогава спира всяка птича песен. 

 

След есента ще дойде зима 

и дълго-дълго сняг ще има. 

 

Макар да е студена, зимата не е излишна, 

просто е малко по-различна. 

     24.06.2016 
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ЛЕТЕН МЪРЗЕЛ 
 

По цял ден ми се спи  

от този летен мързел! 

Когато видя щъркел, 

мечтая да е зима  

 и да карам ски. 

Голяма жега става – 

отида ли на плаж,  

дори и баба казва:  

„Повече сладоледи яж!“ 

 

       21.06.2016 

 

 

 

 

ЗЛАТНА ЕСЕН 
  

 Един ден се събудих. Беше събота и всички деца и ро-

дители бяха преуморени от тежката работна и учебна 

седмица.  

 Тогава погледнах през прозореца: сякаш листата бяха 

позлатени! Няколко бяха задрямали на земята. Беше като 

в приказките! Съседските деца бяха навън и се замеряха с 

листа. Изведнъж умората изчезна! Втурнах се във весели 

игри с децата. Есента беше украсила всички дървета като 

коледни елхи със златни топки… 
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СТАЯ 216 
 

 В училище на втория етаж се е ширнал един много 

странен кабинет – стая 216 по „Човекът и природата“, или 

просто ЧП. В този кабинет се спотайват необикновени 

предмети. Например старият скелет, с който учителката 

остава да си говори след часовете… Или затворените в 

буркани буболечки, които мис Гризелда обича като свои 

деца (макар че е малко стара за такива). Както и да е!  

 Един ден, докато минавах покрай стая 216, забелязах, че 

няма никого. Стаята ме привлече – като че ли ме беше 

вързала с невидимо въже. Щом влязох, вратата се затвори 

зад гърба ми. Тогава всичко побеля и кабинетът се превър-

на в разкошен замък! Скелетът стана малко момченце, а 

буболечките – красиви пеперуди. Момчето дойде при мен 

и ме попита: 

 – Как се казваш? 

 – Казвам се Филиз – отвърнах му с усмивка.  

 Тогава детето започна да пресмята нещо на пръсти и 

извика: 

 – Тя е! Тя е! 

 В този момент дойде красива жена, а детето ѝ каза: 

 – Мамо, тя е! С пет букви, висока и чернокоса – момиче-

то от предсказанието! 

 – Извини сина ми! – кимна ми жената. – Сега ще ти 

обясня всичко. Ние сме много стар народ. Долу има още от 

нас. Затворени сме в това училище от хиляда години, а ти 

си първата, която ни виждаш, защото си избраната да ни 

спасиш. 

 – Но как да ви спася? И от кого? 
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 – Тук ни затвори един стар и зъл магьосник, който се 

мисли за най-добър в измислянето на рими. Обеща да ни 

пусне, щом три момичета го победят в състезанието за 

рими. 

 – Но… аз съм една! 

 – Точно. Затова можеш да си повикаш подкрепление! 

Знаем за твоята книга и за опитите ти в стихоплетенето. 

 Тогава се сетих, че с приятелките ми Василена и Пла-

мена играехме на подобна игра. И даже в училищния 

вестник публикуваха общото ни стихотворение! Повиках 

ги телепатично и жената ни заведе при магьосника. Той 

нищо друго не каза, само ни изгледа критично и направо 

започна: 

 – Стол! 

 Тогава Пламена му отвърна „Гол“. 

 – Небе! – продължи той, а Василена репликира с „Дете“.  

 – Камàра!  

 И трите едновременно извикахме му: „Стара!“ 

 – Изключение! – опита се да ни затрудни той. 

 Но бързо му отвърнах със „Земетресение“. 

 – Възход! 

 – Римува се със параход! – му рекох аз, а Пламена 

допълни: „И с ледоход!“ 

 – Одежда – обърна се магьосникът директно към мен, 

като сподели, че мисли това за трудна задача. 

 Но аз съвсем спокойно му отвърнах: 

 – Надежда. 

 Тогава той се изпари пред очите ни и целият затворен 

народ бе освободен! Набързо се превърнахме в герои, само 

за няколко минути, в това на пръв поглед съвсем обикно-

вено училище… 
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 Изведнъж всичко стана бяло. Озовах се в стаята по ЧП, 

но на земята. Над мен видях разтревожените лица на при-

ятелките ми. От тях разбрах, че съм припаднала и съм си 

ударила главата в подиума.  

 Все пак не ми убягна надписът на дъската, който гла-

сеше: „Благодарим ти, избранице! А също и на другите 

момичета.“  

 И естествено, взех да се чудя дали, все пак, случилото 

се, за което току-що ви разказах, не е било чиста истина! 

 

 

 

 

 

 

  

* * * 
          На г-жа Станулова 

 

В училището имаме една учителка, 

отдавна на литературата любителка. 

Любимка е на всичките деца, 

изцяло завладяла техните сърца. 

Надежда Станулова е нейното име, 

мила е напролет, лете, в есен или зиме. 

Това е моята учителка любима 

и знам, че винаги тя би ме защитила! 
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Рис. Даниела Копчева, 8.г клас 
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ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ДЕТСТВОТО 
 
 

 Време е да тръгнем на поход в нови светове! С втората 
си книга Филиз ни отвежда във вълшебния свят на дет-
ството, където животните и камъните говорят, давайки, 
при това, умни съвети; където героите са закриляни и на-
правлявани от мъдри помощници, услужливо предоставя-
щи им магическите си сили. По този начин вълшебните 
помагачи съдействат на героите да открият и развият си-
лата на характера и присъщите им способности и дарби.  
 В света на стихиите доброто и злото воюват, но красо-
тата, мирът и вярата владеят света. Противоречията между 
деня и нощта, изгрева и залеза, слънцето и луната се реша-
ват, като всеки управлява мъдро през своето време. Дално-
видността на природните сили и отказът им от абсолютна 
власт обезсмислят очакваните обичайни битки за надмо-
щие. Филиз интуитивно подсказва на всички управници 
как да решават конфликтите помежду си – като всеки си 
знае мястото и владее своята част от света: „Приятелите не 
искали да стават господари и да воюват помежду си…“ 
Силата на приятелството помага на могъщите противопо-
ложности да зачитат правата на другата страна и да ги спа-
зват, като се редуват на трона – докато единият управлява, 
другият почива и обратно. Така всички са задоволени и 
животът следва предначертания от Бога път.  
 Огънят и водата спорят, но същевременно и си помагат. 
Всъщност ги обединява любовта – най-силната от всички 
стихии. Светулките воюват с осите, като черпят светлина 
от слънцето. Животът е битка, но нека вярваме в победата 
на светлината – с такива послания Филиз разгръща пред 
нас дълбоката си, оптимистична философия на живота. 
Най-големите ценности в него, според Филиз, са силата на 
познанието, приятелството, хармонията на семейния жи-
вот, любовта към родината и преклонението пред нейните 
герои и красота.  
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 Детето е загрижено за съдбата на родината и разтрево-
жено от липсата на социална справедливост: „Опитвам се 
да разбера как стигна се дотук?/Защо минават покрай про-
сяка и му крещят: Боклук?“ (Към Родината). Въпроси, на 
които и възрастните невинаги успяват да отговорят… Но 
Филиз е категорична в извода си, че Родината се нуждае от 
силата и смелостта на младите хора. Затова ѝ остава вярна: 
„Знаеш ли, Българийо, /аз ще остана тук /и ще запазя 
своя, българския дух!“ 
 
 Филиз смело обръща смисъла на обичайните понятия, 
представяйки ги в нова светлина. Тя ни убеждава, че Баба 
Яга всъщност е добра и красива девойка, а Дядо Коледа 
може да бъде и объркан, изпаднал в безсъзнание старец, за 
когото децата се грижат и му помагат. Героят, оказва се, 
може и да открадне (но само от затрупаните с богати и не-
нужни за тях дарове дракони), за да възстанови семейната 
реликва…  
 Приказният свят на Фантазията е на една ръка разсто-
яние от нас, живеещите в Реалността, но той се открива са-
мо на смелите и притежаващите чисти сърца герои. Едно 
от изпитанията на търсещата приключения Елена се със-
тои в това да спасиш приятел, без да мислиш за себе си. 
Едва след това изпитание си готов да поемеш лидерската 
роля… Филиз цени приятелството – сигурно затова в кни-
гата ѝ ще намерим и колективно творчество. Върховната 
магия, с която побеждаваш най-жестокия си враг и мина-
ваш през всички изпитания, е истинското приятелство – 
обичта, която свързва хората, но и всички природни съ-
щества с мощната си енергия.  
 Ако някой мисли, че момичетата се интересуват само от 
принцеси и принцове, мода, гримове и дрехи, нека проче-
те книгата на Филиз! Така ще разбере, че момичетата се 
сражават с демони, сестрите – с вещици, а приятелките – с 
магьосници. И, както твърди авторката в едноименната си 
последна творба, „Доброто винаги побеждава“! Нуж-
но е да вярваме в тази истина, красиво представена ни от 
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Филиз чрез образа на двата гълъба и магичния облак… за 
да издържаме на изпитанията в живота. Нужно е да 
храним душите си с красота и хармония, за да оцеляваме в 
трудния ни делник. Благодарим те, Филиз, че ни го 
припомняш!  
 „Аз вярвам, че можем!“ е другата мантра, посред-
ством която чудесата стават напълно постижими за обик-
новени хора… (Библиотекарката). Саможертвата също е 
път за преобразяване на света (За красотата).   
 А колко лесно можем да постигнем всичко това и със 
смях! „Приятелите никога не спират да мечтаят/ как по-
добър света с усмивка да направят“! „Компютърджийките 
разсейвали вещицата със сложни термини…“ В тайн-
ствения свят на книгите по дърветата растат не плодове, а 
страници от приказки; в реката плуват книги, вместо ри-
би; високата планина се казва, разбира се, Стрàница, а зла-
та магьосница – Книжната вещица. Героят попада в беда, 
стъпвайки не в плаващи пясъци, а в плаващи корици…  
 Понякога заекът е толкова самотен, че иска да стане 
човек, а лисицата, която въобще не се мисли за хитра, меч-
тае да се превърне в друго животно… И колко е хубаво, че 
депресираният лебед намира себеподобни, което напълно 
го излекува! Самотата, фалшивата ни роля, ниската себео-
ценка, отчаянието, загубата – за всички тези проблеми ще 
намерите лек в новата книжка на Филиз.  
 
 Някои от творбите са писани по зададена тема в нацио-
нални конкурси (С море в сърцето, Писмо до Дядо Коледа, 
Състояние на полет, Професията „Свобода“ и т.н.). 
Други са отглас на живота в училище и у дома (Стая 216, 
Книгата, Приятелство, Нормално семейство, Моите 
кучета). Трети са спуснати сякаш от небето, спонтанно 
родили се, нашепнати от вдъхновението (Светът на све-
тулките, Вълшебен свят, Библиотекарката и др.) 
 Оставих някои дати дори под частите на едно и също 
произведение, за да добием представа за начина, по който 
Филиз твори. Виждаме, че през ваканцията тя пише почти 
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всеки ден или през ден, както и че в един ден се раждат 
понякога по три-четири творби. Важно е уточнението, че в 
книгата не са включени всички нови произведения на 
Филиз – имахме възможност да избираме. Но тя пише (и 
расте) с такава скорост, че реших да не чакаме повече и да 
направим втората ѝ книга сега, за да не загубим очарова-
нието на детския ѝ поглед към света. След година може би 
ще пише по съвсем различен начин – като тийнейджърка 
с нови размисли и вълнения. Краят на творбата ѝ „През 
води и гори“ сякаш предвещава подобна промяна в теми-
те: „Луил и Лиса се погледнали, усмихнали се и продъл-
жили по пътя. Но изобщо не се прибрали у дома! Аз знам 
само, че са поели по пътеката на щастието, а къде точно се 
намират в момента, можем само да предполагаме.“ 
 В четири от творбите на Филиз се повтаря мотивът за 
магическата врата – портал към други светове, в три от тях 
„изведнъж всичко стана бяло“. Сигурна съм, че тези удоб-
ни начини за свързване с различните светове и за обяс-
няване на чудатите събития в тях ще бъдат изоставени от 
Филиз в следващите ѝ произведения. Но тя не бива да 
изоставя забавния начин, по който конструира диалога в 
разказите; чувството си за хумор; човеколюбието. Пожела-
вам ѝ да не спира да мисли и пише за важните неща в 
живота ни – все така сериозно, усмихнато и искрено. 
 
 Чудесно е, когато родителите подкрепят талантливото 
си дете! Вълнуващо е, когато и други възрастни забележат 
таланта му! Заради първата си книга „Вълшебства“ Филиз 
бе поканена (по едно и също време!) да участва в триднев-
ните чествания на националния конкурс за дебютна лите-
ратура „Южна пролет“ в Хасково и на 20. годишнина от 
националния литературен конкурс „Рашко Сугарев“ в Со-
фия. Благодарение на ентусиазма на майка си и скорост-
ното шофиране на дядо си Филиз успя да посети и двете 
събития, като написа репортаж. Ето откъс от него: „Беше 
изключително интересно, а във въздуха се носеше усещане 
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за творчество и култура… Аз открих връчването на награ-
дите от конкурса „Рашко Сугарев“, като прочетох разказа 
„С България в сърцето“ от книгата си „Вълшебства“.  
 
 Държите в ръце седмата самостоятелна книга на дете от 
Клуб „Литературен Еверест“, работя и по осмата! Може би 
още днес Филиз ще ми изпрати по мейла следващата си 
творба, озаряваща като игрива светулка душите ни с жиз-
нерадостното светоусещане на младата авторка. И ще ми 
подскаже, че е време да направя място в сърцето си за 
поредната ѝ книга... 
 

19.06.2017   Росица Иванова, психолог  
       и почитател на светулките 
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