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МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН 
ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ

Уважаеми писатели от Варна 
– членове на Съюз на българ-
ските писатели (СБП), на Съюз 
на Независимите Български пи-
сатели (СНБП) и преди това 
– на Сдружение Литературно 
Общество – Варна (СЛОВ), члено-
ве на СЛОВ от други писателски 
съюзи в ЕС и по света. 

Всички ние помним първите 
се творчески опити, помним ра-
достта от първите си произведе-
ния, създадени и отпечатани тук 
– (за повечето от нас) във Варна. 
Всеки от нас помни и поводите за 
възникване, и историята на твор-
бите си, както и силата на творче-
ския литературен порив и вдъхно-

ПРОЛЕТЕН САЛОН НА ИЗКУСТВАТА – ВАРНА 2022
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вението… И, разбира се, 
че си спомняме подроб-
ности от нашия литерату-
рен живот през годините 
– различни случки, сре-
щи, събития, литератур-
ните празници на Варна.

Ние живеем с лите-
ратурните вълнения на 
този град. Ние познава-
ме и не забравяме литературните 
му имена, защото сме едни от тях 
– варненските литературни имена 
и литературната, и обществена-
та експресия, свързана с тях. Ние 
имаме и обобщаваща, и цялостна 
представа за литературния климат 
в черноморската столица, защото 

ние го създаваме, за литературните 
прояви, за литературното лице на 
града ни. 

Длъжен съм да подчертая ка-
тегорично – ЛИТЕРАТУРНОТО, 
а не – ПИШЕЩОТО. Много хора 
днес пишат и се наричат „писате-
ли“, но малко от тях създават ли-
тература. И това е един, наистина 
нелитературен феномен. (Да не 
говорим, че някои от тях се обеди-
няват и в групи, където развихрят 
амбициите си на пишещи без ли-
тературно ниво.)

Ние сме тук днес и затова, 
че в литературата всеки има свой 
собствен път и своя съдба, своя 
тема и своя даденост, своя устой-
чивост и издържливост в „дългото 
бягане“, наречено изкуство – из-
куството на словото: на художест-

веното слово. И всичко е 
свързано с възможността 
да се развиваш като писа-
тел в творческия климат 
на черноморския град. 
Както и с щастливата въз-
можност да попаднеш на 
големите творчески лич-
ности на Варна, да по-

паднеш в истинска, сериозна лите-
ратурна среда, да общуваш „за“ и 
„чрез“ литература.

Като хора, създаващи литера-
тура тук – в черноморската столи-
ца на България, ние сме отговорни 
за художественото битие на бъл-
гарската реч, за живота, настоя-
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щето, бъдещето и вечността на 
българската литература. Ще доба-
вя – и култура. За тяхното битие и 
продължение. Тук сме, не защото 
сме българи и сме обречени на 
българщината и на татковината си, 
а защото пишем с талант и вдъхно-
вение на родния си език и то в род-
ния си град (за повечето от нас), на 
един от езиците на ЕС, съществу-
ващ като книжовност с азбуката 
на съпокровителите на Европа – 
Кирил и Методий: светии на духа 
и словото.

В тази варненска зала – залата 
на Пролетен салон на изкуствата 
2022 всеки от нас в този момент по-
пада в три категории едновремен-
но – в категорията на потомците, в 
тази – на съвременниците, както и 
в категорията на предшественици-
те. ВАРНЕНСКИ ПИСАТЕЛИ – И 
ПОТОМЦИ, И СЪВРЕМЕНИЦИ, 
И ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ НА 
ВАРНЕНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ – 
изцяло с главни букви. Ние всички, 
които сме само един кръг във вери-
гата на писателското време на чер-
номорската столица, но кръг жив и 
действащ. Както той, така и всеки 
един от нас със своя творчески глас 
е укрепвал през последните 30-40 
години от живота, а навярно ще 
бъде тук и през следващите 10-20 
или 30 години (дано и по-дълго) в 
духовния бриз на Варна. Вече като 
спомен или като полъх от вечност-
та, като литературна истина, даде-
ност или биография на настоящо-
то литературно време във времето. 
И съм убеден, че това присъствие 
е и ще бъде еталонно: с вестник 
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„Литература и Общество“ – на-
ционален вестник за литература, 
изкуство и обществен живот, изда-
ван във Варна, с творческата дей-
ност на Сдружение Литературно 
Общество – Варна (СЛОВ), с 
нашите книги, благодарение на 
литературната същност, на които 
сме членове на двата най-големи и 
литературно значими писателски 
съюза в България: Съюз на бъл-

гарските писатели (СБП) и Съюз 
на независимите български писа-
тели (СНБП). Достойни членове 
– с творческа активност, с твор-
чески постижения, с оригинални 
произведения, почерпили сила и 
от живота, и от източници, и от 
съвместната ни дейност с нашите 
партньори: библиотеки, научни 
институти, музеите, Държавен 
архив – Варна, както и от прогре-

сивните тенденции в обществото. 
Но преди всичко от собствения си 
талант и от стремежа да не отстъп-
ваме на българската и световна ли-
тературна класика.

Днес отбелязваме няколко ва-
жни литературни събития:

честваме юбилейния 75-и 
брой на вестник „Литература и 
Общество“ (ЛИО) – национа-
лен вестник за литература, изку-
ство и обществен живот, изда-
ван във Варна; учредяваме във 
Варна Младежки Национален 
Литературен Форум с творческата 
подкрепа на Съюз на българските 
писатели (СБП) и на Съюз на не-
зависимите български писатели 
(СНБП); насочваме своята дейност 
към младите таланти на черномор-
ската столица и България (както 
и в ЕС, и по света) с издаване на 
отделни броеве на в. ЛИО само с 
творби на млади хора и Алманах 
„Младежки Литературен Бриз – 
Варна 2022“ с детско и младежко 
творчество на най-добрите; обя-
вяваме Национален литературен 
конкурс за ученици и младежи 
2022 (до 25 – 30 години) под над-
слов „Нашият град, морският град 
– Варна“. И всичко това – с под-
крепата на Община Варна.

Голямата ни радост – юбилей-
ният 75-и брой на в. „Литература 

и Общество“ е пред Вас: юбилеен 
брой, юбилейно четиво, достигна-
ло 2775 имена на писатели и твор-
бите им на всичките свои страни-
ци за 14 години. И голяма част от 
тях са млади хора с първи стъпки, 
а днес вече и с трайно присъствие 
в литературата.

Ето, за това става дума. Да по-
могнем на идващите след нас. Ние, 
доказаните варненски писатели 
на СЛОВ, СБП, СНБП протягаме 
ръка на младата литературна смя-
на. Отново ще подчертая – с под-
крепата на Община Варна.

Защото от всички нас тук 
– само от нас зависи дали ще бъ-
дем просто щрих или ще станем 
трамплин за нови литературни 
еманации, за нови литературни 
дадености, за новите литературни 
постижения и гласове. На идващи-
те след нас. От този час нататък…

Честит юбилеен брой на вест-
ник „Литература и Общество“ 
(ЛИО)! Честито още едно творче-
ско начало и нова посока на дей-
ността на Сдружение Литературно 
Общество – Варна (СЛОВ), сдру-
жение СЛОВ, което е в основата 
на всички споменати инициативи! 
Честит Младежки Национален 
Литературен Форум – Варна 2022, 
създаден с и творческата съпри-
частност, и с творческата подкрепа 
на СБП и СНБП. Благодарим на 
ръководствата на СБП и СНБП и на 
председателите им – акад. Марин 
Кадиев (СНБП), който е тук, как-
то и на Боян Ангелов (СБП), който 
е ангажиран, но ни приветства и 
подкрепя с писмо.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ – поет, 
литературен изследовател, из-

дател, учредител и председател 
на СЛОВ, гл. организатор на в. 

ЛИО, член на СБП, член на УС на 
СНБП, носител на 17 национални 

и международни литературни 
награди, между които и Голямата 

награда Варна 2021 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ - ВАРНА 2022, 
АЛМАНАХ „МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ - ВАРНА 2022“
Младежки Литературен Клуб ВАРНА – за ученици и студенти, за младежи до 25 (30) години
 (Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ), както и новоучреденият МЛАДЕЖКИ 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ във Варна: за ученици и студенти, за младежи до 25 годишна 
възраст с творческата подкрепа на Съюз на българските писатели – СБП и на Съюз на независимите 

български писатели – СНБП

ОБЯВЯВАТ
със съдействието на ОБЩИНА ВАРНА

конкурс за написване на стихотворение, на есе, на разказ на тема:

„НАШИЯТ ГРАД, МОЯТ МОРСКИ ГРАД - ВАРНА“
Творбите се изпращат до 15 октомври 2022 г. включително.Право на участие имат ученици, студенти, 

младежи от Община Варна, от страната, от ЕС и от други държави по света в 4 възрастови групи: 
от I до IV клас; от V до VIII клас; от IX до XII клас; студенти, младежи до 25 годишна възраст.

Всеки участник може да представи за конкурса до 3 стихотворения, едно есе и един разказ, придружени с 
информация за автора – трите имена, снимка, кратка биографична справка, адрес, телефон, e-mail

за контакти.
Творбите се изпращат в електронен вид, написани на шрифт TimesNew Roman 14 на e-mail:

konkurs_varna@abv.bg (доц. Гергана Славова, зам. председател на СЛОВ), 
tlminassian@protonmail.com (Такухи Минасян, зам. председател на СЛОВ).

Седемчленно жури ще определи най-добрите произведения в четирите възрастови групи, а авторите им 
ще бъдат отличени с награди.

Отличените творби получават правото да бъдат отпечатани в литературната преса: в. „Литература и 
Общество“ (ЛИО) – национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, издаван във Варна,
както и (заедно с най-добрите творби) ще бъдат поместени в Алманах – МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН 

БРИЗ – ВАРНА 2022 (брой 1 – годишно издание)

ВНИМАНИЕ!
ИЗВЪН КОНКУРСА – ЗА УЧАСТИЕ В АЛМАНАХ „МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 

2022“ МЛАДИ АВТОРИ ОТ ВАРНА, ОТ СТРАНАТА И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ МОГАТ ДА ИЗПРАЩАТ 
СВОИ ТВОРБИ (НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК) НА СВОБОДНА ТЕМА НА СЪЩИТЕ ГОРЕПОСОЧЕНИ 

e-mail АДРЕСИ И СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ: ЗА АЛМАНАХА
Забележка: Журито допуска в Конкурса и в Алманаха да участват и автори до 30 годишна възраст, 

ако придобиват образованието си или по-висока степен на образование, както и на автори до 30 годишна 
възраст с произведения предимно с морска тематика.
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АДЕЛИНА 
СТОЯНОВА – 3 
клас ОУ „Захари 
Стоянов“, 
гр. Варна, ЛК 
„Касталия“ при 
ЦПЛР – ОДК, 
Варна

МОРЕТО, МОРЕТО, 
МОРЕТО…

Моренце, лятно моренце,
в теб си играе детенце.
Рибките скачат и плуват
и със вълните палуват.

Рачета пълзят по плажа,
чайките са бреговата стража,
делфините скачат над водата – 
все едно си размахват крилата.

Чайките се реят в небето 
и бързо се гмуркат в морето…
По-хубаво няма от тук –
Варна е град като никой друг.

ЙОАНА АНДОНОВА – 7 клас ОУ 
„Йордан Йовков“, гр. Варна

МОРСКИЯТ БРЯГ
НА ВАРНА

Седя на пясъка, мечтая,
поемам си дълбоко дъх.
Как малко за света аз зная,
неизвървян е още моят път.

Утеха и спокойствие намирам
на тъй познатия ми морски бряг.
И надалече във вълните все се взирам –
откривам вечния им бяг.

Ах, как обичам аз синьото море,
чайките, шума и красотата...
Винаги ще съм си мъничко дете,
щом се вгледам смело във водата.

И ми се иска всеки да изпита това,
с което аз съм израснала –
вечерите безкрайни на лунна светлина
и цяла Варна е пред мене, блеснала...

ГАБРИЕЛА 
СТЕФАНОВА – 
12 клас МГ 
„Д-р П. Берон“, 
гр. Варна

ПРИЛИВНА 
ВЪЛНА
НА ВАРНЕНСКИЯ БРЯГ
Откъснато падна днес перце от душата,
събирало усмивките… И топлина…                    
Излетя то в простора да сътвори 

красотата  
на новата, готова за прилив вълна.                     

Ех, и аз как искам да бъда намерена                     
като дете, радващо се на рапанче.                  

ПЪРВИТЕ СЕДЕМ ТВОРБИ НА УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА
Да бъда усмихната, не начумерена –             
като слънце, блестящо в герданче.                

Да бъда като залив – спокойна и тиха…    
Но кого лъжа – аз съм стихия?…                  
Не може и щастие от мене да блика,             
и напиращите си сълзи да скрия. 

А прилив без отлив, знае се – няма – 
разлива се той и на капки в сърцето. 
Морето аз виждам ясно, че ми остана,
а с него и любовта, и мечтите в небето.  

ЛИЛИЯ 
СТАЙКОВА – 
17 години, 
гр. София

Казвам се 
Лилия Стайкова и 
уча в 9-та Френска 
езикова гимназия в 
София. Занимавам 
се с писане на пое-
зия и проза, както и 
с рисуване от мал-
ка –  планирам да 
продължа да се развивам в сферата на из-
куството в бъдеще. Макар, че съм родена и 
живея в столицата, по време на детството 
си прекарвах цели лета във Варна при род-
нините си. Сега продължавам да посеща-
вам морския град всяка година и да черпя 
вдъхновение от красотата му.

СЛИВАНЕ С МОРЕТО 
НА ВАРНА

Морска пяна по лицето ми се стича
водорасли към водата ме привличат
косата ми увива се във рибни перки,
а миглите ми наредиха морски релси    

се извиха в морски черги
лицето ми, неравно като пясък, 

се разтапя
тялото ми гмурка се под лодки 

и скали прескача
феи от гората и морето все ме викат
кораби от други светове пристигат

Дори вълната да ме пощади, небето – 
няма

слънцето уцели ме днес с лъч 
от слама

почервенях, а после разтопих се
попих в брега, с вълните му размих се
и всичкото това безмълвна преживях: 
в устата–пясък, а в ръцете – слънчев 

прах.
И от вълнение не можех да изплувам 

и лежах безмълвна
Корал, помислих си, на мястото на 

душата ще покълне.

Но не ме изяде риба гладна
нито ме погълна мида жадна
нещо друго морската ми радост 

предизвика
от страха в ръцете ми бе по-силна 

самотата
като котва ме придърпа към солта и 

синевата
самота и пяна
самота и слънчева измяна – 

чувствата към този бряг проникват
варненски въздишки от устата ми 

отлитат
обиците ми потънаха надолу 

във водата
от цяла Варна помни ме единствено 

скалата
тялото ми обновено се превърна 

в пяна   
и аз останах да живея тука като ехото 

в рапана

МАРИЯ 
РУСКОВА – 28 
години, гр. Варна

МОЯТ
ГРАД

Моят град е за дълга разходка,
музика, поезия и рими.
Моят град е наука,
ум и делфини.

Моят град е с най-красивите алеи,
теменуги и лалета.
Моят град вирее
в солените морски куплети.

Моят град е влюбен,
слънчев, ласкав,
общителен, гостоприемен
с дъх на подрастващ.

Моят град е
архитектурно наследство,
фонтани, площади и сгради…
Моят град е съвършенство.

Моят град е златен пясък,
скъпа картина.
Моят град е блясък,
северен лазур и раковини.

АЛЕКСАНДРА 
ТОДОРОВА – 
11 г., Варна

ВАРНА И 
МОРЕТО

Край  бреговете черноморски
голям град се простира – 
Варна се нарича
и вълните необятни го обичат.

Аз в него живея
и с това много се гордея!
Град и прекрасен, и обичан – 
и по морски различен!

През есента 
вятърът листата пъстри повежда – 
те в морето в пътека се подреждат
и течението килима шарен отвежда. 

През зимата е мрачно и студено, 
но морето остава 
все така пленяващо,
макар и понякога заледено.

През пролетта 
най-накрая слънчице изгрява – 
то морето мое размразява
и с усмивка ме дарява.

И ето, че лятото бързо дойде,
пак сме всички на море – 
във водата, на плажа аз играя
и не спирам да си мечтая.

ГЕОРГИ 
ЛОЛОВ – 
курсант във 
ВВМУ „Никола 
Й. Вапцаров“ 
гр. Варна

ЛЮБОВНО

Един курсант – замислен, несломим
и в пълен парадокс със външността…
Душата му от нежност ваяна с дух 

нараним,
а в тялото – на Херкулес кръвта.

… Жена на борда свой допусна – 
не му се иска и след вечност 

да я пусне.
Една скала без скрупули и с воля
в нозете спря на крехка женска власт.   

Заклел се пред родина и народ,
без нея знае той това би било 

друг живот:
„Обичам те, надежда за живота ми 

наричам те,
че в мене пари ей това сърце…
Виновни са косите твои, твоето лице...“

И ето пак съм пред дилема – 
налага се решение да взема.
Живота свой да дам аз на морето
или на теб и твое да ми е сърцето.

От стр. 1
Учредители на МЛАДЕЖКИ НА-

ЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ 
– ВАРНА 2022, прочели свои творби на 
23.04.2022 г.:  

Вяра Димова – 3 клас, СУ „Св. Кл. 
Охридски“ – гр. Варна, 

Аделина Стоянова – 3 клас ОУ „Захари 
Стоянов“ – гр. Варна, ЛК „Касталия” при 
ЦПЛР-ОДК Варна; 

Симона Котоманова –  5 клас в СУ 
за ХНИ „Константин Преславски”, ЛК 
„Касталия”;

Мария Рускова – 28 години, гр. Варна; 
Галена Трендафилова – 12 години, гр. 

Варна;
Александра Тодорова – 11 години, гр. 

Варна; 

МЛАДЕЖКИ 
НАЦИОНАЛЕН 

ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ 
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ПРИКАЗКИ ПО ВЯТЪРА 

АНГЕЛ РАПЧЕВ– 
4 клас, БУ „Иван 
Вазов” в Париж, 
Франция

ВЯТЪРЪТ МИ 
РАЗКАЗА

ЗА БЪЛГАРИЯ

Зимата вече от-
мина. Дойде пролетта, а с нея и ароматът 
на цъфналите дървета и цветя. Природата 
се събуди от студенината на зимата. 
Усещам допира на лек ветрец в косите си. 
Имам чувството, че ми нашепва нещо... 

Скоро ще дойде лятото и с моето 
семейство ще се приберем в България. 
Вятърът понякога сякаш разказва за без-
крайните игри, които ме чакат. Може би 
за срещата с бабите и дядовците ми, които 
виждам само когато съм там. 

Ах, България... само една дума, а съ-
бира в себе си толкова умиление, любов, 
тъга... Тя ми носи щастие. А вятърът по-
духва и все ми напомня за България. 
Разказва ми за нея, за моята незаменима 
България! Скоро ще бъда далече от Париж, 
за да изживея нови вълнения. А тук ми ги 
нашепва той – самият вятър, когато за миг 
затворя очи! Това е моята тайна приказка 
– нея вятърът ми я разказва. Тя си е само 
моя и е пълна с най-любимите ми хора, с 
най-любимите ми неща. Всъщност, само 
вятърът може толкова бързо да ме пренесе 
в моята мечтана приказка, която винаги ми 
се случва в България.  

КРИСТИЯНА 
ХРИСТОВА – 
4 клас, БУ „Иван 
Вазов” в Париж, 
Франция

ПЪТЕ-
ШЕСТВИЕ

В една топла 
лятна вечер, когато се разхождах в гората и 
се наслаждавах на прекрасните цветя, по-
духна лек ветрец и се заигра с косите ми. 
Аз се разсмях, а той ми разказа за своите 
пътешествия по света. Каза ми, че идва 
от много далече и хиляди години обикаля 
по земята. Всяка сутрин посреща изгре-
ва от бреговете на Япония,  полита към 
Великата китайска стена и небостърга-
чите в Сингапур. Преминава през гореща 
Африка, къпе се в пясъците на Сахара и 
обикаля древните пирамиди в Египет, за да 
стигне до града на любовта. Защото обича 
духа на Париж, скрит в малките улички 
и светлините на Шан-з-Елизе. След това 
поема към Ниагара, където го гъделичкат 
пръските на този величествен водопад и 
накрая се потапя в Южна Америка, запле-
нен от ритъма на салса и румба. 

Но знаете ли, кое е любимото му мяс-
то? Познахте! Да, това е България. Откъде 
знам ли – ами, той ми го каза. 

Беше толкова въодушевен и развълну-
ван, че клоните на дърветата се разклати-
ха, а листата се посипаха наоколо. Косите 
ми се разхвърчаха и затанцуваха танца 
на вятъра. Разказа ми, че обича да спира 
край Калиакра, защото там величествени-
те скали, които докосват небето, потъват в 
бурните води на Черно море. После леко 
завива, полита на юг и разнася аромата на 
българска роза. Вплита се във върховете 
на Стара планина, обикаля Рилските езе-
ра. А най-красивите залези посреща на 
бреговете на Дунава. 

Разказа ми истории тайнствени и чуд-
новати за това райско кътче на света, ис-
тории познати и непознати от нашата пре-
красна страна.

Отиде си, тъй както и дойде...
Ветре, ще се срещнем скоро пак на 

брега на Черно море.

ЛЕВСКИ Е ВЯРА

Лицето ти, Апостоле, 
ето свети и сега.
В сърцата ни, Апостоле, 
стоиш – най-ярката звезда!
Красив и силен си, Апостоле,
И бъдещето си сега.

Едничко твоето пътуване
във времето ни осветява.
Явява се мечта бленувана,
разпалва ни и ни сплотява.
Апостоле, ти си вярата жадувана!

МОРЕТО

Морето никога не спи – 
танцува сутрин в моите очи.
Морето никога не спи –  
нощем си говори с лунните лъчи.

Разказва ми легенди чудновати 
от стари, стари времена, 
за русалки, феи и пирати 
и за забравените древни племена.

То прави ме безгрижна и красива,
дава ми увереност и сила. 
Когато съм край него съм щастлива, 
винаги усмихната и мила.

Морето никога не спи – 
танцува сутрин в моите очи.
Морето никога не спи –
нощем ми говори с лунните лъчи.

ЕМИЛ ЛЕБЛЬО– 
4 клас, БУ „Иван 
Вазов” в Париж, 
Франция

РОДИНА

Ти си диамант от смола,
виковете на децата „Хайде на игра!“,
на теменужки аромата,
на чичопея песента и милувката 

на мама.
Ти си мириса на полята,
кукуригащият петльо, станал рано.

Ти си орел, размахал крила
край буйната Марица,
ти си Странджа планина 
и златната пшеница.

В сърцето ми си ти една.
Моята страна.

ИСТИНСКИ ПРИЯТЕЛ

Една мравка мразела обувките, за-
щото много от нейните приятели уми-
рали смачкани под подметките им.                                                                                                              
Един ден на улицата мравката срещнала 
една обувка, скочила върху нея и се вкоп-
чила в носа ѝ. 

– Ох! – изстенала обувката. – Боли!

– Защо мачкаш приятелите ми? – по-
питала мравката.

– Не го правя нарочно, не ги виждам. – 
казала в отговор обувката. 

– Ако искаш, от днес ще те преду-
преждавам къде има мравки. 

Ето как мравката и обувката станали 
големи приятели. Мравката предупрежда-
вала за опасността, а обувката от благодар-
ност развеждала мравката по света.  

ЛЮНА ЛЯКАЙ– 
4 клас, БУ „Иван 
Вазов” в Париж, 
Франция

БАЛЪТ НА 
ЦВЕТЯТА

И СЛЪНЦЕТО

Беше хубав и то-
пъл летен ден. Докато се люшках на люлка-
та в двора на нашата къща, вятърът мина, 
погали косите ми и ми каза, че съм като 
цвете, което лети.

– Защо ми казваш това? – попитах го аз.
– Защото съм виждал цвете, което лети 

и танцува. Много е красиво. – отвърна ми 
вятърът. 

– Тогава разкажи ми приказката за това 
цвете! – помолих го аз. 

И вятърът започна да разказва своята 
история. Той лети високо, за него няма не-
видими неща и аз го слушах с интерес. 

– Един ден бях в полето. – започна вя-
търът. Там имаше много и най-различни 
цветя. Полето приличаше на шарен килим. 
Реших да си поиграя с тях. Духнах вед-
нъж, тихичко и без звук. Цветята литнаха 
и затанцуваха. Бяха невероятно красиви! 
Но някой липсваше. Поогледах се и видях 
слънчогледа. Той стоеше на мястото си и 
гледаше слънцето. Аз го извиках. Исках и 
той да дойде при другите цветя и да тан-
цува с тях, да се забавлява. Но слънчогле-
дът не искаше да танцува. Реших да духна 
по-силно. Тогава слънчогледът също литна 
и затанцува с другите цветя. Стана толкова 
жълто и топло. Почувствах, че и слънцето 
дори се усмихна и хареса моята веселба с 
цветята. Оттогава винаги, когато мога, се 
спирам за малко в полето и тихичко дух-
вам към цветята. Така започва техният бал. 
Гледам ги и им се радвам. Ти приличаш на 
красиво танцуващо цвете. Погледни се!

Аз се усмихнах на вятъра и се залюлях 
още по-силно. Сега забелязах, че роклята 
ми беше жълта като дрехата на слънчоглед. 
В градината ни беше шарено, ароматно и 
красиво. Аз бях на бал. Това беше балът на 
цветята, слънцето, вятъра и любовта.  

ВАЛЕРИЯ 
ГИГОВА – 4 клас, 
БУ „Иван Вазов” в 
Париж, Франция

МАГИЧЕС-
КИЯТ ЗОО-

ПАРК

Задуха вятърът и ми разказа една ис-
тория за магически зоопарк. И аз ще ви я 
разкажа. Ще ви отведа заедно с вятъра на 
една вълшебна разходка. 

Имало едно време един магически 
зоопарк. В него имало много необикно-
вени животни. Още на входа магьосникът 
Магнес посрещал гостите. Той бил люби-
мец на всички деца, защото само с един 
замах на своята вълшебна пръчица правел 
така, че всички получавали по един сладо-
лед в ръцете си. 

На чудното място живеели странни и 
фантастични същества. Първото животно, 
което можело да се види било зайче с рог 
и вълшебни крила. Имало и лъв с опаш-
ка на русалка. В съседство с него живеели  
двуглава змия и кон с глава на маймуна. 
Сред странните обитатели на зоопарка 
били  летящи прасета и фламинго с глава 
на кокошка.

Най-интересното било, че всички си 
имали удобствата, за които мечтали. Който 
не искал да върви по земята, можел да си 
наеме хвърчаща метла и да препуска през 
зоопарка с летящите прасета. Всички чуд-
новати същества били приятели в този зо-
опарк и никой не се учудвал на различието 
на другия. Живеели весело, задружно и се 
обичали. 

И аз видях това. Вятърът обича да от-
сяда там. Ако имате възможност, не про-
пускайте да посетите това място, където 
магията няма край.

ДЮН ЛАТУШ  – 
4 клас, БУ „Иван 
Вазов” в Париж, 
Франция

ВИДЯХ Я 

Тя слизаше от 
високата планина. 

Беше много кра-
сива жена. Дългата 
ѝ рокля се стелеше след нея по пътеката и 
приличаше на река – синкавобяла, ту спо-
койна, ту буйна и игрива.  Червеникавата 
ѝ коса се развяваше от вятъра и стигаше 
чак до земята. Бели рози бяха вплетени 
в нея като бели гълъби, готови да литнат. 
Зелените й очи бяха добри и усмихнати 
като очите на баба.

Красивата жена стъпваше елегантно. 
Босите ѝ крака галеха тревата. Една пъс-
тра  пеперуда беше кацнала на ръката ѝ. Тя 
беше голяма, красива и с блестящи крила. 
Помислих, че диаманти стоят на четирите 
края на крилцата, защото в тях се оглеж-
даха всички цветове на дъгата! После се 
досетих, че това е роса – по-красива от ди-
аманти и по-чиста от всичко.

Красивата жена се усмихваше, защото 
мислеше за децата си. Искаше ѝ се да са до 
нея сега и да ги прегърне по-скоро. Затова 
се прибираше у дома. Знаеше, че там е 
най-хубаво, там са децата й. 

Когато приближи, разбрах. Тя се каз-
ваше София. 

В този момент разбрах, че я обичам.

ФЕЛИСИЯ НОЕЛ 
– 4 клас, БУ „Иван 
Вазов” в Париж, 
Франция

НАЙ-
ДОБРАТА 

БАБА

Най-добрият човек, когото познавам 
е баба, защото ме гали по косата, пле-
те ми пликти и си играе с мен. Заедно 
правим много неща – рисуваме, пеем и 
четем детски книжки. Понякога тя крие 
различни неща, които трябва да наме-
ря из големя двор на село. Крием за-
едно и шоколадови яйца на Великден. 
Градината на село е огромна и има много 
тайници. 

Когато баба ме заведе на разходка 
в гората, лягаме на тревата с бинокли 
и гледаме сърничките и лисиците, кои-
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то се разхождат. Баба ми разказва инте-
ресни истории за цветята, дърветата и 
за всички животинки, които срещаме в 
пъстрата гора. Къщата ѝ е в Дордония. 
Там има голям басейн, в който аз и моите 
братовчеди си играем по цял ден. Дядо 
не се кара, когато не излизаме дълго вре-
ме от водата, защото може да настинем. 
Щом излезем от басейна, той ни води да 
нахраним кокошките на баба. Те се каз-
ват Патуш и Гризу и ми разрешават да 
ги галя. В къщата на баба и дядо има и 
много котета, които все още са бебета. 
Обичам, когато с баба пеем на френски 
и български и рисуваме котетата и мо-
ето семейство. Обичам баба Даниел от 
цялото си сърце. Тя е най-добрият човек, 
когото познавам! 

НАТАЛИА 
ИВАНОВ – 
4 клас, БУ „Иван 
Вазов“ в Париж, 
Франция

НАЙ-
СКЪПОТО

Най-скъпото 
за мен са хората, които обичам. Затова и 
любимото ми място е там, където всички 
сме заедно. 

Това място за мен е Козаревец. Там е 
моят свят, пълен с игрите с моите братов-
чеди,  с добрите очи на баба и дядо, с до-
машните животни  и  прекрасните семей-
ни закуски в неделя.

В къщата на баба и дядо се чувствам 
напълно щастлива. Сърцето ми винаги е 
пълно с толкова много обич , че тя ми сти-
га до всеки следващ път, когато се връщам 
там. Любимите ми часове са, когато пома-
гам на дядо на двора. Много обичам жи-
вотните. Дядо ми дава да храня зайците с 
него. Помагам му и за овцете и прасетата. 
Имаме и кучета – с тях си играя като с лю-
бими приятели. Толкова топлина и любов 
има на това място. Сигурно е заради баба и 
дядо, защото те са топли и усмихнати, като 
слънчице. Когато сме в Козаревец, сестра 
ми, която е по-голяма от мен, ме води на 
разходка със себе си и с приятелките си. С 
тях се чувствам някак по-голяма и важна. 

В тази къща всяка неделя е като праз-
ник, защото сутрин сядаме всички на ма-
сата, за да закусваме. Тогава наблюдавам 
близките си и искам да ги запомня така 
– говорят си, усмихват се, красиви са... 
Обичам ги. 

От стр. 4

Елиза Тодорова – 15 години от гр. 
Каварна, МГ „Д-р П. Берон“, гр. Варна;

Борис Миланов – 10 клас ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“, гр. Варна, ЛК „Касталия” при 
ЦПЛР-ОДК Варна

Снимки на стр. 1 – Недялко Илиев, 
на стр. 2 – Ивелина Димова

Учредители на МЛАДЕЖКИ НА-
ЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ 
– ВАРНА 2022 чрез творческо присъст-
вие в брой № 76 на в. „Литература и 
Общество“ (ЛИО):

Първите 7 участници в конкур-
са „Нашият град, моят морски град 
– Варна“: Аделина Стоянова; Йоана 
Андонова – 7 клас ОУ „Йордан Йовков“, 
гр. Варна; Габриела Стефанова – 12 
клас МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; 
Лилия Стойкова – 17 години гр. София; 
Мария Рускова – 28 години, гр. Варна; 

МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФОРУМ 
От стр. 3 Александра Тодорова – 11 години, гр. 

Варна; Георги Лолов – курсант във ВВМУ 
„Никола Й. Вапцаров“, гр. Варна;

Първите 8 автори в брой № 76 на 
в. „Литература и Общество“ – 2022, 
потвърдили своето участие в МНЛФ – 
Варна 2022: Ангел Рапчев, Кристияна 
Христова, Емил Лебльо, Люна Лякай, 
Валерия Гигова, Дюн Латуш, Фелисия 
Ноел, Наталия Иванов – 4 клас БУ „Иван 
Вазов“, Париж с ръководител Янета 
Димитрова – учител по БЕЛ в Българско 
Училище „Иван Вазов”, Париж;

Първите автори от Варна в брой № 76 
на в. „Литература и Общество“ – 2022 от 
ЛК „Касталия“ при ЦПРЛ-ОДК, Варна 
с ръководител Магдалена Маркова: 
Симеон Иванов – 8 клас ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“; Божидара Йотова – 8 клас СУОЕ 
„А. С. Пушкин“; Биляна Кралчева – 8 клас 
МГ „Д-р П. Берон“; Дебора Димитрова – 9 

клас ГПЧЕ Йоан Екзарх“; Борис Миланов; 
Милица Иванова – 11 клас I ЕГ; Гергана 
Маринова – студентка  СУ „Св. Кл. 
Охридски“; Даница Костова – 11 клас МГ 
„Д-р Петър Берон“; Карина Цветкова – 
10 клас I ЕГ; Симона Котоманова; Дара 
Стамболиева – 4 клас СУ „Св. Климент 
Охридски”; Валерия Добрева – 8 клас МГ 
„Д-р Петър Берон“; Анджела Маринова 
– 8 клас IV ЕГ „Фредерик Ж. Кюри“; 
Ая Каменова – 9 клас НМУ „Любомир 
Пипков“ – София; Юлиян Василев – 4 клас 
ОУ „Ангел Кънчев”;

Първите автори от Варна от новата 
рубрика на в. „Литература и Общество“ 
„Таланти на брега“ – талантливите седмо-
класници от ОУ „Стефан Караджа“ с ръ-
ководител ст. учител Мария Тодорова: 
Виктория Фокша, Габриела Петрова, 
Цветан Шипков, Ивет Иванова, Божидар 
Илиев;              На стр. 11

ВЯРА ДИМОВА – 9 години, гр. Варна

ЛУНАТА

В един прекрасен ден се случило чудо. 
Мъж с децата си се разхождал недалече 
от селото. Насред пътя забелязали красив 
кон. Приближили го, но конят не помръд-
нал. Тогава бащата извадил въже от рани-
цата и го шибнал по гърба. Конят се свляк-
ъл на земята, а децата запищели от ужас…

А вечерта видели, че имало красива 
ЛУНА.

ЛУНАТА била конят.

ЛИСИЦАТА И ЧОВЕКЪТ

През лятото се разхождахме в плани-
ната. От гората неочаквано излезе бебе ли-
сиче. То се доближи до мен и ме подуши. 
После ме близна по ръката. Аз замръзнах 
на място.

Неговият начин да разговаряме беше 
чрез лай на куче, но с по-дрезгав глас. Аз 
също отговорих с лай. Погледите ни се 
срещнаха – страхът ни беше един и същ.

И изведнъж лисичето хукна към гора-
та – не издържа на погледа ми. Пък и дой-
доха други хора – да разберат какво се е 
случило.

ГАЛЕНА ТРЕНДАФИЛОВА – 12 
години, гр. Варна с творчески ръководител 
Димо Стоянов – СНБП

МЕЧТА

Поетеса искам да стана – 
това е моята мечта голяма.
Искам с усмивка стиховете мои
всички да четат
и от тях те да се вдъхновят.
Искам с радост да ги споменават
и с обич да ги научават.
Искам повече деца без колебание
автори на стихове да станат,
да имат творческо желание.
Но за това не трябва
само да мечтаеш,
трябва много труд
и… малко да потраеш.

ПРЕДСТАВИТЕЛНО – ТУК И В АЛМАНАХ 
„МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ“ ВАРНА 2022

ПРОЛЕТ

Пролетта е тук –
долитат отново птичките от юг.
Дърветата разцъфтяват,
а дните се удължават.
И слънцето грее щастливо
и вятърът тича игриво – 
и всичко е зелено, и прекрасно,
а небето е от ясно по-ясно.
Великден, Гергьовден и Първи май
са празници пролетни, знай.
Очакват ги с нетърпение всички – 
ще се съберат със своите близки.

ПРЕСЛАВА НИКОЛОВА – 10 клас, гр. 
Враца, ЛК „Ботевци“ с ръководител Диана 
Николчева

ЛЯТНА НОЩ

Звукът на тишината – замислящ.
Тиктакащият часовник – успокояващ.
Полъхът на вятъра – пречистващ.
Блясъкът на звездите – разсейващ.
Бръмченето на комарите – дразнещо,
а красотата на нощта – незаменима…

МОРСКА НОЩ

Небето – тъмно, 
цялото в звезди, 
светещи изящно, 
с полъх студен, 
изпълнен с мрак, 
небосводът над нас 
обсипан е пак. 
А луната ярка 
изгрява завчас, 
и кратката нощ 
си тръгва от нас... 
Но вечер пак идва 
с искрящи вълни… 
Морето замислено 
отново блести…

МИЛА ПЕТКОВА – 10 клас, гр. Враца, 
ЛК „Ботевци“ с ръководител Диана 
Николчева

КЛИШЕ

Да ме попитат, ще им кажа,
че клиширана е любовта,
безсмислена – разбива те, 

до болка мразиш,
но появи ли се, разбърква мисълта.
Видях чрез нея истината тайна,
дълго бъркана с лъжа.
Оказа се – отричала съм те случайно,
а ти си непозната страна 
във мен. Сърцето сякаш се усмихва
на този свят, от тебе нареден.
И всяка бъркотия, чувствам, стихва,
когато си до мен. Или – за (без) мен.
Дори клишетата не стигат да опиша
в очите ти каква искра

от красотата диша…

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ – 10 клас, гр. 
Враца, ЛК „Ботевци“ с ръководител Диана 
Николчева

***
Не искам да се връщам,
да се връщам в родния град, 
да се върна в безнюансовото „преди”,
не искам да изоставя морето,
не искам да изоставя пясъка,
да затворя джапанките в шкафа,
да затворя хавлиените кърпи,
под ключ сърцето си да оставя.

Не искам да забравя блясъка 
от морските вълни, 

които есента погубва,
не искам да забравя сладоледа, 
който ще се разтопи 
заради слънце или нечии очи,
не искам да забравя вечерните 
и така прохладни разходки, 
не искам да забравя приятелите си,
които едва ли някога ще видя пак.

Най-вече не искам да забравя себе си –  
лятната емоция, която се събужда 

през юни 
и заспива през септември.
Заедно с мен…

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА – 10 клас, гр. 
Враца, ЛК „Ботевци“ с ръководител Диана 
Николчева

МОРЕ

Идвам при теб, мое лятно море.
Жарко слънце целува 

рибарските мрежи.
Нямам вече покой, нямам вече търпение,
да усетя твоята яростно нежна 

безбрежност!
Да ме гушнеш с прибоя на хладните 

длани,
да изтриеш от мен всички мъки и рани. 
Да потъна аз в твоите нежносиви вълни,
да забравя проблемите, неживените дни!
Понякога яростно, но и тъжно красиво,
неуморно, водораслено причудливо,
без теб съм сама, мое мило море,
и са черни сълзи моите песни за теб.
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СИМЕОН 
ИВАНОВ – 
8 клас, ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“, гр. Варна., 
ЛК „Касталия“

СЯКАШ

Сънувах, че съм жив, сънувах, 
че си тук

и ми се усмихна, както никога наяве,
на реализма, на тъгата ми напук,
сякаш бе наистина, 

до днес копнеж сподавен.

Беше сякаш тук и сякаш ме прегърна,
каза ми, че ще останеш в светлина 

и в мрак,
и сякаш ти с тези думи ме завърна,
и сякаш жив и светещ вляво

се почувствах пак.

И тогаз, глава отпуснала на рамо,
ми зашепна сякаш тайните 

на твоя свят,
и някак сякаш за момент усетих само,
че съм цял, безсмъртен и богат.

Бе сякаш там – същата душа от злато,
облечена във нежно тяло, 

обич и мечти.
В миг се вплетоха в душата 

зима с лято.
Жега или студ – все сгушена 

във мен бе ти.

Бе мрак. Вдишах въздух и смутен про-
гледнах.
Беше тук, кълна се, точно тук 

до мене, ето…
Да посоча мястото ти в миг посегнах,
но те нямаше край мен. Ти беше ми 

в сърцето.

БОЖИДАРА 
ЙОТОВА – 
8 клас СУОЕ 
„А. С. Пушкин”, 
гр. Варна, в ЛК 
„Касталия”

ОБИЧА МЕ, 
НЕ МЕ ОБИЧА

Обичаш ме, не ме обичаш… 
Седя и късам маргарита бяла. 
На мъка с поглед ме обричаш
защото само с теб съм още цяла. 

Любов с  усмивка ти дарявах. 
а измама криеш в своите очи.   
Чувствах, но сляпа си оставах
и небрежно ти сърцето ми разби. 

Звезди свали ми от небето, 
И от края на света – безброй цветя, 
„Преплувах аз за теб морето”!
А накрая всичко, всичко бе лъжа…

ЛК „КАСТАЛИЯ“ – ВАРНА ПРИ ЦПРЛ – ОДК, ВАРНА: АКТИВЕН УЧАСТНИК В СЪВРЕ-
МЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН ПРОЦЕС

Не ме обичаш – пада лист последен. 
Болка ме изгаря от погледа ти леден. 

ОТРАЖЕНИЕ

Не бях сигурна дали очите ми бяха за-
творени или широко отворени, защото кол-
кото и да премигвах, мракът си оставаше 
непрогледен и задушлив. С всяко вдишване 
навлизаше все повече в белите ми дробове и 
ме задушаваше, така както нефта се запли-
та в хрилете на рибите и ги оставя гърчещи 
се в агония, борещи се за глътка чиста вода. 
Тъмнината беше наистина тежка. Усещах 
масата ѝ, навлизаща през устата, носа и 
ушите ми право в главата ми, натрупваше 
се, наслояваше се и ме изпълваше от вътре, 
заплашваща да гръмне.

Но, подобно на рибите, и аз бях по-
паднала в капана на мрака сама. Когато 
очите ми привикнаха с обстановката, сто-
ях пред голямо огледало. Беше ми позна-
то. Огледалото на входната врата у дома. 
Абсолютно същото, но толкова по-голямо. 
Липсваше чувството за дом. Взирах се в 
сенчестото си отражение... Или по-ско-
ро отражението ми се взираше в мен. 
Доближих се в опит да видя по-ясно огле-
далното-мен, но колкото по-близо пристъп-
вах, то стоеше все така... Сенчесто.

Наклоних глава и вдигнах ръка. 
Очаквах да видя същото в огледалото, но 
нещото там стоеше все така неподвижно.

– Т-ти си мое отражение. Защо не пра-
виш каквото и аз? 

Отговорът не дойде направо от огледа-
лото. Сякаш гласните и съгласните звуци се 
рееха безцелно из въздуха и се подреждаха 
избирателно:

– Как реши, че съм твое отражение. Ти 
си лицето, което избрах за пред света, което 
означава, че е точно обратното. 

Подигравателният тон в смеха, който 
последва, пречупи въздуха и образува те-
чения в иначе спокойното пространство. 
Образуваха се тъмни облаци и скоро тече-
нието се превърна в бурен вятър, който се 
опитваше да ме отвее. Не бях у дома. Тук не 
беше безопасно. Напрежението във въздуха 
се усещаше. Нарастваше все повече и на-
края стаята се освети от стотиците пипала 
на светкавиците, идващи от тавана на ко-
ридора. Те се разбиваха в пода и потъваха 
със зловещи звуци в недрата на безкрая, ос-
ветявайки съществото пред мен. Очите му 
бяха подути и кърваво червени, подчертани 
с черни кръгове. Нямаше ириси. Само чер-
ни, разширени зеници. Устата му беше раз-
късана и се простираше почти от единия до 
другия край в детинска, зловеща усмивка. 
Съществото представляваше слаб скелет с 
кожа, толкова бяла, че можех да видя пулси-
ращите му вени и органите му. Анатомията 
му беше точно като тази от учебниците по 
биология. По нищо не се различаваше от 
човешката, освен по липсата на сърце. 

– Н-н-не си мен. Т-т-ти си чудовище. – 
прошепнах аз, но в отговор получих само 
заглушено шепнене, идващо точно до ухото 
ми, напомнящо ехо:

– Именно! Не 
виждам разлика…

БИЛЯНА 
КРАЛЧЕВА – 
8 клас, МГ „Д-р П. 
Берон“, гр. Варна 
ЛК „Касталия“.                         

ДА СЕ ПРОМЕНИШ

„Не мога да повярвам как си паснахме 
веднага“, „Усещам те като моята изгубена 
близначка“, „Имам чувството, че сме един 
човек“ непрекъснато чувам подобни изрази 
и то от различни хора. Разбира се няма как 
характерът ми наистина да пасва с всич-
ки. Тайната е, че аз нямам такъв. Вече не. 
Преди бях себе си. Учих много, не контак-
тувах с никого, обаждах се единствено, за 
да изявя знанията си в час и да се подмажа 
на учителите. Всички ме мразеха и нямах 
нито един човек, когото можех да нарека 
„приятел“. С времето започнах да забеляз-
вам как другите си общуват, смеят се силно 
в междучасието и се подхилват леко в час. 
Осъзнах разликата между мен и тях и им 
завиждах, изглеждаха толкова по-щастли-
ви. 

Реших да се променя. Започнах да кон-
тактувам с другите или поне да се опитвам. 
Никога не се бях учила как се завързва 
разговор, затова в повечето случаи просто 
стоях до някого, надявайки се да подхванем 
каквато и да е тема, но накрая само ставаше 
неловко и си тръгвах. Започнах и да не вни-
мавам толкова в часовете, а да се правя на 
клоун с цел да съм забавна и да се харесам 
на останалите, но рядко някой се смееше, а 
госпожата винаги се ядосваше. На няколко 
пъти успях да започна разговор и си ми-
слех, че върви добре, че най-после намирам 
приятели. Чувствах се щастлива, промене-
на и харесвана, но по-късно разбрах, че съм 
се залъгвала. 

Този път дори и учителите ме нена-
виждаха, защото съм забравила всичките 
си маниери и обноски и не съм ги уважава-
ла. Тези от съучениците ми, които смятах, 
че са ми станали приятели, ми казаха, че 
неведнъж съм ги обидила и спряха да об-
щуват с мен. Това най ме изненада, защото 
никога не съм имала за цел да нараня няко-
го, как е възможно да се е случило толкова 
много пъти, без да се усетя! Всички пак ме 
мразеха.

Тогава осъзнах, че колкото и да опит-
вам, въобще не разбирах емоциите и чув-
ствата на другите. 

Преместих се в ново училище. Вече 
знаех, че ако разчитам на моите виждания и 
начин на мислене, никога нямаше да успея 
да им се харесам. Затова започнах малко по 
малко да анализирам всеки от новите ми 
съученици: как се държи в училище и из-
вън него, какво прави в междучасието, как 
започва разговор, как и за какво говори, на 
какви шеги се смее и какви казва. Планирах 
после да правя същото, като говорех с тях, 
но преди да се усетя, започнах да копирам 
целия им характер. Копирах поведението 
им, копирах хумора им, копирах интереси-
те им и поне най-после не бях сама.

Но може би загубих себе си…

ДЕБОРА 
ДИМИТРОВА – 9 
клас, ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“, гр. Варна, 
ЛК „Касталия.

ЗИМЕН 
РАЗМИСЪЛ

Защо не виждам гълъб тази зима?
В сърцето и ума ми само скръб ли има?

А може би защото с песен непозната 
се чувствам тъй самотно неосъзната...

Несравнима с тези звуци, 
с тез илюзии красиви,

с тези писъци на морски гларуси 
немилостиви. 

Несравнима, с избуяли пориви 
младежки,

с неприети суетни и чужди грешки…

ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ 

Доверие се губи за миг, особено, ако се 
използва детската наивност и доверчивост. 

Слънчев ден е и група деца, приятели 
от квартала, седят на плажа. Те си говорят 
на ежедневни, ваканционни теми и едното 
момиченце, Ели, играейки си с пясъка, го 
пропуска да изтича между пръстите ѝ. Лека 
скука е обзела цялата компания, до момен-
та, в който на единия пръст на Ели се закача 
тънко, златно синджирче. С изненада и ра-
достен вик момичето съобщава за ценната 
си находка. Всички разглеждат с любопит-
ство и с възхита виждат, че на синджир-
чето са закачени трите символа: кръстче, 
котва и сърце. Те за знак за  Вяра, Надежда 
и Любов. Късметът, споходил ненадейно 
Ели, бързо променя притежателя си. Мира, 
по-голямата сестра на едната от приятел-
ките на Ели – Маги, бързо го изтръгва от 
дланта ѝ и казва:

– Намерените вещи се предават в по-
лицията! Аз ще свърша тази работа вместо 
теб. За да не го загубиш, го прибирам в мо-
ята чанта! 

Никой не възразява и не коментира по-
вече случката и тя остава само блед спомен 
за Ели.

Минават години, през които приятел-
ството между Ели и Маги не е  каквото е 
било, защото учат в различни училища, ин-
тересите им се разминават и нямат време да 
се виждат. 

За своята абитуриентска вечер Маги е 
много щастлива, харесвайки новия си тоа-
лет, и кани Ели на следобедно парти. Двете 
пораснали вече девойки се прегръщат сър-
дечно и изразяват своята взаимна обич. Ели 
показва своето възхищение от красивата 
червена рокля на абитуриентката, но по-
гледът и пада върху бляскаво златно син-
джирче със символите – „Вяра, Надежда, 
Любов“. Те блестят като контраст на фона 
на тяхното приятелство, защото веднага в 
мислите на Ели се втурва споменът от дет-
ството и намерения от нея късмет, същият 
блясък и същите символи – същото бижу! 

– Кака ми го подари за абитуриентска-
та! Много е скъпо! Специален подарък за 
мен! – доволна възкликна Маги. 

Късметът променя притежателя си и не 
е вечен, приятелството – също...

БОРИС
МИЛАНОВ – 
10 клас, ГПЧЕ „Йоан 
Екзарх“, гр. Варна, 
ЛК „Касталия“.    

ЛЮБОВТА В НАС

Тъмно е сега и тук,
ала свети светлинка в душата.
Очите гледат, но като напук

На стр. 7
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отказва, мръщи се главата.

Любовта навън е, знам, неверна,
само любовта във нас гори.
Един предава я с усмивка черна,
на друг сълза в очите му блести.

Но любовта е вечна, независимо дали
обезумели я издирваме навън
или в сърцето, гдето все вали –
живее тя, наяве или в сън.

Очите гледат, но като напук
пак отказва, мръщи се главата,
Все още тъмно е сега и тук.
Ала свети светлинка в душата…

АЗ, ТИ, МОРЕТО…
Покрай морето от лъчи осветено,
ходиш по пясъка златен,
с боси крака  се разхождаш блажено.
Поглеждаш ме с взор деликатен

и сърцето ми внезапно спира,
пръстите ми леко потрепват.
Твоят поглед ме парализира,
звукът на вълните бавно отеква.

Желая вечно в този миг да остана,
Когато поглед вдигам - тебе да виждам
и с твоята усмивка радостта да обхвана,
и с твоите очи истината да откривам.

И сега сме до морето двама,
ръце хванати, очи в очи вперени.
Лунна пътека, душата ми пламва,
а пръстите ни един в друг са вплетени. 

ВОЛЕН САВОВ 
– 11 клас, VII СУ 
„Найден Геров”, 
гр. Варна ЛК 
„Касталия”.                  

МОРЕТО, 
МОРЕТО, 
МОРЕТО
Тъй красиво, топло и омайно,
тайно се усмихва и ни приласкава
всички нас събира уж случайно,
магия древна сякаш притежава.

То е извор – начин на живот, 
усмивка, топлина, велика сила,
спасение от болки,  антидот –
магията му всички е спасила.

С тайни малки – сладки и солени, 
вдъхновява и художник, и поет,
а чувствата, в изкуство споделени,
искрят като светулчици безчет.

 

МИЛИЦА 
ИВАНОВА – 11 
клас, Първа езикова 
гимназия, гр. Варна, 
ЛК „Касталия“  

СБОГУВАНЕ

Споменът пълзеше там,
където погледът се блъскаше
в тавана на небето – сам
нанизваше и пак разпръскваше 
попарените мигове далечни
зад границата на залязващото лято,
а те ефирни, меки, безконечни
мигаха като фриволно ято.
Чезнеха зад хоризонта неми,
сред морското затишие увисваха
и се удавяха разбити сред големи,
пробити корабни дъна – разлистваха
и залеза, и изгрева, и сляпото
очакване да се завърне някак
пламнало, горещо лятото.
Поне за миг единствен, кратък
сред спомена да се разтворя,
сред солените, прохладни бездни
и никога да не забравя
лятното погалване.

ГЕРГАНА 
МАРИНОВА – 
завършила ГПЧЕ 
„Йоан Екзарх“, 
Варна, студентка е 
в СУ „Св. Климент 
Охридски“

МОЯ

В очите ти маслинени и топли
процежда се магична доброта, 
която в миг забулва всички вопли,
изпълва ми душата с топлина.

Усещам те тъй близо и се сливат
началото и краят на деня,
в които безвъзвратно се откриват,
мечтите ни, рисувани в съня.

Тъй горестно желая да си с мен, 
мой спътник във съдбата ми да бъдеш.
Сияйната усмивка в моя ден, 
с която малко обич да ми вдъхнеш.

НЕСБЪДНАТА СРЕЩА

Със цвят на кайсия лъчите играят
танцуват последния танц на деня
и моите пръсти отдавна желаят
брега да докоснат, макар и в съня.

Духът ми във пясък заровен скимти,
души се и гасне във свойто трептение.
Познатият звук на вълните свисти
и носи загара на тъжно вълнение.

Пусни ме да бродя в лазурния блян – 
солен, необятен, бушуващ, кипящ.
Смъкни от плещите ми мътния свян
гмурни се със мен 

във копнежа крещящ.

Събуждам се гола и хладно е в мен,
но не от вълните на сладкия бряг.
Прецежда мъчително мрака студен
мечтите ми, струпани в пряспата сняг.

ЛК „КАСТАЛИЯ“ – ВАРНА ПРИ ЦПРЛ – ОДК, ВАРНА: АКТИВЕН УЧАСТНИК В СЪВРЕ-
МЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН И ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН ПРОЦЕС

От стр. 6 ДАНИЦА 
КОСТОВА – 11 
клас МГ „Д-р 
Петър Берон“, 
ЛК „Касталия”

НОСТАЛГИЯ

Намирам се на хиляди сияния
от сивия разпадащ се заслон,
когото всички мисли и желания
превърнаха в така наречен дом.

И слънцето ме гали с хладината си
на чужда тихоесенна страна.
Вълните ме прегръщат с топлината си
в носталгия и чувство за вина.

Морето ме пронизва в мрак и истина.
Гората пак се къпе в листопад.
Подгласям ѝ – сълзите ми са близки на
мечтите за безкрайния парад.

Израснах там, където синевата 
пронизваше – безбрежна бъднина – 
и влюбена в морето, аз самата 
не усещах страх от студ и тишина.

Преструвам се, че крясъкът на чайките
и синьото на морските вълни
са тези в близост с къщата на майка ми.
Преструвката ме връща в медни дни.

Отново самотата ме притиска тук –
далеч на светове от моя бряг.
Затварям си очите и се давя в звук,
и хвърлям на вълните спомен пак.

КАРИНА 
ЦВЕТКОВА – 10 
клас I ЕГ, 
ЛК „Касталия”

ЧОВЕК
С ГЛАВНО Ч

Знаеш ли какво е нужно на човека,  
за да е щастлив?
Да се смилиш над него
и да му дадеш
хапка хляб и мъничко вода?
Да му подадеш ръка,
пари,
подслон,
образование, къща?
Да бъдеш Голям с главно Г.

Знаеш ли какво е нужно на сиромаха, 
за да е щастлив?
Да се смилиш над него
и да му дадеш
хапка хляб и мъничко вода?
Да му подадеш ръка,
пари,
подслон,
образование, къща?

Да оправиш кашата
с малко допълнителни подправки?
Да бъдеш Голям с главно Г.

Знаеш ли какво е нужно на дете,
за да е щастливо?
Да се смилиш над него
и да му дадеш
хапка хляб и мъничко вода?
Да му подадеш ръка,
пари,
подслон,
образование, къща?
Да начертаеш верен път за него,
да тъпчеш в кълчища 
и канавки, 
да кършиш клони,
да градиш мостóве, градове?
Да ушиеш един чифт крила
и три резервни,
за да можеш после да натякваш
колко си Голям с главно Г?

Знаеш ли какво е нужно на малкия 
Човек с главно Ч, 
за да е щастлив?
За да е щастлив Човек с главно Ч
не се нуждае ни от хляб, вода,
ни от пари, образование, подслон.
За да е щастлив Човекът с главно Ч
се нуждае от усмивка, 
от топлината на нечия ръка,
от аромата на дома,
пълен с множество щастливи хора.
За да е щастлив Човекът с главно Ч
се нуждае от вяра, подкрепа и любов.
 

СИМОНА 
КОТОМАНОВА 
– 5 клас в СУ за 
ХНИ „Константин 
Преславски”, ЛК 
„Касталия”

ОБИЧАМ ТЕ, 
МОРЕ!

Щом настъпи лятна утрин чудна,
от леглото ставам радостна и будна.
И насочвам се към плажа – 
искам днес на всички да покажа,

че морето синьо аз обичам,
но не защото мога тук да се препичам,
а защото ми е забавно да поплувам
и във водата плитка да лудувам.

Нетърпелива съм – в морето стъпвам
и от щастие даже потръпвам.
После започвам да се гмуркам
и от радост в небето аз хвъркам…

Скъпо море, аз много те обичам
и пред теб тези думи изричам:
ти другар си ми безценен,
ти си камък скъпоценен.
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ДАРА 
СТАМБОЛИЕВА 
– 4 клас СУ 
„Св. Климент 
Охридски”, 
ЛК „Касталия”

ЕДНА 
НЕДОВОЛНА 
РИБА 

Една риба толкова малка,
че чак да ти кажа, човече, 

малко е жалка – 
един ден си каза наум:
„Искам думата, след която всички 

хартийки да
изчезнат, да е: „Бум!“

И така – си каза тя, 
и разсърдена се прибра у дома:
„Ех, че непослушни хора,
чак ми иде с тях да споря.
Ще ги вкарам аз в Рибния съвет 
и дано изкарам там късмет – 

да се махнат тези боклуци гадни 
и да станат те вече срамни 
за народа техен, човешки 
и да не се допускат вече такива грешки!

Красивите плажовете да уважават,
на чистотата всички да се наслаждават!“

ВАЛЕРИЯ ДОБРЕ-
ВА – 8 клас МГ „Д-р 
Петър Берон“, ЛК 
„Касталия“

МОЯТ РОДЕН 
КРАЙ

– Мечтая да се 
събуждам от писъка 
на чайки или пък да гледам залеза от вър-
ха на някоя планина. Да вляза в огромните 
манастири или да поговоря с някоя баба от 
село и така лека-полека да се докосна до 
красотата на нашата родина. България е 
цяло богатство и само трябва да знаем как 
да го използваме! Благодаря ви за внима-
нието! 

И за какво им благодареше? Всичките 
му  съученици бяха забили глави в своите 
телефони и със скован поглед преписваха я 
домашно по математика, я по биология, ня-
кои се подготвяха за бъдещите си кандидат-
студентски изпити, а на други просто не им 
се слушаше. Дори на приятелите му. Никой 
от тях не обърна внимание, че Филип тъкмо 
беше свършил с презентацията си.

– Добре, Филипе, седни си. – учителка-
та се прозина.

С това часът приключи. В междучаси-
ето всички обсъждаха трепетно своето не-
търпение да заминат да учат извън Бълга-
рия.

– Ще отида в Америка и ще изкарвам 
добри пари, за разлика от забутаната ни 
държава. Ще стана актриса. Много извест-
на! – извика Юлия. – Само според Филип 
тук има бъдеще. Изобщо не го разбирам.

– Филипе, кога ще ти дойде акъла в гла-
вата? Не искаш ли да те взема с мен в Герма-
ния и да учим икономически науки? – обади 

се Георги. – Тъкмо така ще си основем обща 
компания. Така или иначе още не си наясно 
какъв искаш да станеш.

Филип си замълча… за малко, но после 
отвърна:

– Приятели, не губя аз, защото искам да 
остана. Губите вие. Господ е създал за нас 
втора райска градина. Кое е това, дето го ня-
маме? Поля имаме, долини – също, реки – 
навсякъде, море... Да съм птица, няма да ми 
се излита. Да съм цвете, няма да ми се из-
съхва. Да съм риба..., ах, ако съм риба няма 
да ми се излиза от водата... Може би щяхте 
да останете тук, ако България беше на три 
морета. Можеше да останете, ако политика-
та ни беше „в ред“. Или пък, ако вашите ро-
дителите не ви бяха казали, че тук прехрана 
се изкарва трудно. Юли, според теб колко 
известни са българските актриси в Амери-
ка? Ще бъдеш ли толкова успешна там, кол-
кото можеш да си тук? А ти Георги, за колко 
време ще удържиш компанията ни? Може 
би докато фалира и после ще се върнеш 
обратно у дома? И нека не отваряме темата 
за политиката, защото човек, който иска да 
промени нещо, намира решение, не бяга. За 
разлика от вас аз искам да бъда някой. Тук. 
В къщи, където е цялото ми семейство.

Няколко години по-късно Юлия и Геор-
ги се оказаха два обикновени шепота, там 
някъде – зад границата, а Филип се превър-
на в глас. В неговия роден край, в неговата 
България.

АНДЖЕЛА МАРИ-
НОВА – 8 клас IV ЕГ 
„Фредерик Ж. Кюри“, 
ЛК „Касталия” 

ПИСМА ДО 
СЕБЕ СИ

Здравей! 
Пак съм аз, здравият ти разум (или 

просто по-добрата версия на теб). Знам, че 
не искаш да си говорим много често, но се 
налага... Приеми го като безплатна терапия. 

Понякога все още забравям, че сме един 
и същи човек. Странно, нали? Не съм те пи-
тала отдавна, но как си? Отговорът е оче-
виден – да се допитваш за съвет до самата 
себе си, значи че не си особено добре! И в 
това няма нищо лошо. Прекалено перфект-
ните хора са странно нещо... Изобщо стере-
отипът за „нормалните хора“ е нещо много 
по-странно, отколкото са „страните хора“. 
Заплетено, нали?

Но не сме тук да говорим за останалите. 
За пръв път ще говорим за теб и затова как 
загуби себе си. 

Доста поетично! В действителност зву-
чи интересно, но е много тъжно. Най-тъж-
ното е, че е истина и няма как да го проме-
ниш. Не че някога си искала. Винаги си се 
стремила да бъдеш като другите... Може би, 
за да не те съдят?

Слушай и не говори, освен когато не ти ка-
жат.
Бъди готова винаги да дойдеш и да си тръг-
неш, когато поискат.
Стой там, слушай ги, давай съвети само ко-
гато те попитат.
Изразявай мнението си, но дотам, докато 
казваш това, което те искат да чуят.
Плачи само когато искат да те видят слаба.
Не бъди прекалено силна, за да не ги застра-
шаваш.
Не изпъквай, защото се разграничаваш.
Не бъди себе си, защото си различна.

Усмихвай се, когато трябва.       
Направи си маски и ги сменяй.
Бъди това, което те не са,
което те харесват,
което ти никога не си искала да бъдеш.

И когато усетиш, че същността ти се изплъз-
ва между пръстите,
че започваш да ставаш като всички други,
само тогава ти е позволено да крещиш.
Да крещиш за помощ, макар че винаги си 
знаела – ти винаги трябва да си там за тях, 
но те никога няма да бъдат тук.
Затова просто се предай.
Потъни в разбитата си същност и чакай ня-
кой да те извади, тогава когато си им нужна...

Но един ден ще се събудиш.
Ще погледнеш огледалото и ще видиш себе 
си.
Онази себе си, която остави заради тях,
онази себе си, която ти разби,
онази себе си, която замени с всичките лица,
която замени с това, което никога не беше 
ти... 

И тогава ще има някой, който да те приеме.
Ще има някой, който да те слуша. Ще наме-
риш хора, които ще ти помогнат да изхвър-
лиш всички маски, защото вече няма да ти 
трябват.
Ще те обичат заради това, което си...

Помниш ли това? Знам, че си се опи-
тала да изтриеш спомена от съзнанието си, 
но ти го написа. Малко е разбъркано, няма 
рима или много логика, но това няма зна-
чение. Написа го в деня, в който започна да 
губиш себе си; в деня, в който го осъзна; в 
деня, в който не направи нищо. 

Затова те обвинявам. Принципно съм 
тук, за да те подкрепя, но не и този път. 
Последната част от „стихотворението“ ти 
обаче е различна... явно наистина вярваш в 
щастливия край?! Силно се надявам да го 
намериш и някой ден наистина да върнеш 
себе си. Дотогава аз ще бъда тук, за да те 
подкрепям, да те съдя. Затова е здравият 
разум – никой не го харесва, защото казва 
истината.  

Мисля, че това е всичко. Надявам се 
следващия път когато ти пиша да разгова-
рям с истинската теб.

АЯ КАМЕНОВА – 
9 клас НМУ „Любо-
мир Пипков“ – Со-
фия, ЛК „Касталия“

ПЛАТНОТО

Художникът бав-
но и внимателно из-
разяваше всеки един детайл от картината 
си. Плавните движения, идващи от китката 
му, бяха изпълнени с блясък и страст. Жи-
вееше сам. Нямаше много приятели. Име-
то му беше Росен. Прекарваше времето си 
главно в малкия уютен дом, а през остана-
лата част от деня беше навън – рисуваше 
пейзажи. Най-много обичаше „да потъне“ 
за няколко дни в гората. Не можеше да се 
насити на красотата на девствената приро-
да. Виждаше малките животинки, случваше 
се да види и някоя сърна или мечка. Винаги 
се стараеше да ги включи към картината си. 

Росен беше много тих и смирен човек, 
избягваше големите събития и винаги се 
движеше сам. Картините му го описваха 
много добре. Те също бяха нежни и смире-

ни. Но не бяха празни. Всяко платно беше 
изпълнено с много детайли. Изумяващо бе 
как при толкова много малки парченца не 
ставаше хаос. Всичко беше подредено. 

Росен работеше вече с часове, но все не 
му се получаваше. А какво изобразяваше? 
Беше решил да нарисува част от живота 
си. Всеки път когато започваше, нещо му 
се изпречваше. Идеята я нямаше. Реши да 
нареди една до друга всяка една своя кар-
тина. Вгледа се в тях и видя нещо. Нещо 
изумяващо. Всяка картина беше изпълнена 
с детайли от живота му. Всички тези платна 
бяха неговият живот. 

Хората са художници, а платното – жи-
вотът. Започваш от празнота, незнание, по-
сле се научаваш да боравиш с цветовете, с 
отделните елементи. С времето се изучаваш 
да изразяваш себе си, мнението си, забеляз-
ваш детайлите и красотата в живота.

ЮЛИЯН ВАСИЛЕВ 
– 4 клас ОУ „Ангел 
Кънчев”, ЛК „Каста-
лия“

КРАСОТАТА НА 
МОЯТА РОДИНА

Моята баба живее 
на село. Отида ли там, когато съм буден 
през нощта, виждам колко много звезди има 
на небето. А като си легна, много хубаво се 
спи сред тишина и чист въздух. Когато се 
събудя, излизам навън и закусвам заедно с 
песента на птичките. 

Най-любимото ми място е там, където 
сядам на тревата под едно дърво с изглед 
към морето. Оттам обичам да се любувам 
на изгревите и залезите.

Ние – мама, баба, аз и брат ми през 
по-топлите дни събираме гъби, сливи или 
череши. А когато сме набрали гъбите (или 
плодовете), отиваме с брат ми на едно мяс-
то, където има много трева и е направено 
като футболно игрище. Там сме ритали топ-
ка с часове, докато се стъмни.

Много обичам да съм на село, но оби-
чам и родния си град Варна. Във Варна 
имам много приятели, с които си играем в 
парковете, караме тротинетки и тичаме по 
тревата. В Морската градина също правя 
това, но там имам и други любими занима-
ния. Например, има едно криво дърво, което 
вместо да расте нагоре, расте настрани. По 
него се катерим като маймуни и затова всич-
ки го наричат Маймунското дърво.

След Морската градина започва море-
то. С моето семейство обичаме да ходим 
на плаж през лятото. Щом пристигнем там, 
отивам право към самата вода и цопвам 
вътре в нея. Играем на топка, скачаме от 
буната и копаем в пясъка. Когато хвърля-
ме топката във водата, си правя „жабка“. А 
когато скачам от буната, правя „бомба“ или 
се гмуркам напред с главата. На плажа в пя-
съка се заравяме целите до главата и копаем 
големи дупки. Понякога си правим пясъчни 
замъци и си измисляме интересни истории 
за тях.

А когато се прибера от новото ми 
приключение, съм много изморен и  лягам 
да спя. 

Понякога с моето семейство ходим 
на почивка извън Варна или на екскурзии 
от училище. Където и да отидем, винаги 
откриваме нещо интересно – красиви мес-
та или исторически забележителности. И 
всеки път виждам колко е красива нашата 
родина.
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ВИКТОРИЯ 
ФОКША – 
7 клас, ОУ 
„Стефан 
Караджа“, 
Варна   

ИСТОРИЯ 
ОТ МАГАЗИНЧЕТО

ЗА ЩАСТИЕ

Най-накрая този ден свърши 
– връщах се от курсовете по ри-
суване, а навън вече се стъмнява-
ше. Нещо не ми се получи днес 
с картината. Настроението ми 
беше ужасно и единствената ми 
цел беше да се прибера по-бър-
зо вкъщи. Аз вървях по обикно-
вения си път и изведнъж пред 
мен се появиха шест прекрасни 
пеперудки. Те бяха много мънич-
ки и приказно красиви, шарката 
на крилата на всяка от тях беше 
различна, но ярка. Разглеждах ги 
няколко минути, докато едната от 
тях не полетя в някаква посока, а 
другите я последваха. 

Събуди се интересът ми и 
аз реших да ги проследя, вър-
вях след тях, а те летяха толко-
ва плавно и синхронно, че сама 
не разбрах как се озовах на това 
място. Пеперудките ме заведоха 
пред един магазин и сякаш се 
изпариха във въздуха. Над мага-
зина имаше надпис „Магазин за 
щастие”.

Първото ми впечатление 
беше странно – аз не разбрах как-
ва стока имат. Но истински инте-
рес ме обхвана и реших да вляза. 
Вътре се чуваше приятна мело-
дийка и атмосферата беше много 
весела. Навън вече се стъмни, но 
в магазина кипеше от хора, кое-
то наистина ме учуди. Не успях 
дори да разгледам стоките, когато 
пред мен се появи някакъв човек. 
Той се оказа продавачът или как-
то беше написано на значката му: 
„Продавач на щастие Веселин”.

– Здравейте, ние днес отво-
рихме! – поздрави ме той.

– Здравейте, а какво продава-
те във вашия магазин? – попитах 
аз. 

– Както вече разбрахте по 
табелата на магазина, продава-
ме щастие. Но аз предлагам да 
ви разходя и да обясня всичко за 
стоката ни.

И ме поведе към първия рафт 
с продуктите. Това бяха огледала.

– Какво е това? И как се от-
нася към щастието? – запитах 
учудено. 

– Как какво? Това са малки 
кръгли огледала. И както може 
да се забележи върху всяко от тях 
има някакъв индивидуален над-
пис – каза симпатичният млад 
човек.

– Добре и за какво са?
– Вижте, когато имате лош 

ден и нямате никакво желание 

ТАЛАНТИ НА БРЕГА ОТ ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ГР. ВАРНА
С РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ТОДОРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ

да правите нещо, просто погле-
днете в огледалото, усмихнете се 
и най-важното прочетете надпи-
са. Ето вижте този надпис: „Ако 
искаш животът да ти се усмихне, 
усмихни му се и ти!“ Повярвайте 
ми, това ще ви вдигне настрое-
нието – изрече много убедително 
продавачът на щастие.

– Ясно, не вярвам, че  един 
надпис може да повдигне настро-
ението ми, но мисля, че може да 
продължим. 

– Разберете, че ако не вярваш 
в нещо, то няма и да сработи. В 
живота е много важно да имаш 
вяра. Ако искаш нещо наистина 
силно и вярваш в това, рано или 
късно то ще стане. 

Аз наистина се замислих за 
думите на Веселин, той твърде-
ше истината.

– Добре, ще помисля – казах 
със спокоен глас. 

– Добре, значи можем да про-
дължим – предложи той.

След казаните от него думи 
той взе от съседния рафт нещо 
мъничко.

– Какво е това? – попитах аз с 
любопитство.

– Това е фенерче. На пръв 
поглед обикновено, но ако се 
вгледате, ще видите неговата 
уникалност – каза продавачът на 
щастие.

– И какво трябва да означава 
това? 

– Когато в живота имате „тъ-
мен” период, винаги може да се 
включи фенерчето и то да ви даде 
светлина на пътя или надежда. 
Наричайте това, както искате. 
Както вече казах това фенерче е 
уникално, искам да го включите 
– предложи той изненадващо. 

Аз включих фенера. От него 
вместо обикновена бяла светлина 
излязоха  разноцветни лъчи, те се 
сменяха с такава скорост, че аз не 
успявах да ги проследя. И извед-
нъж усетих, че вече не мисля за 
днешния ужасен ден и наистина 
забравих за всичките си пробле-
ми.

Усмихнах се и казах:
– Това фенерче е прекрасно, 

не мога да спра да гледам светли-
ните му.

– Радвам се, че ви хареса и 
дано да ви впечатлят и останали-
те ни продукти.

–Вече нямам търпение да ги 
видя.

Докато вървяхме към другия 
продукт, минахме покрай някак-
ва стая. Вътре няколко деца и 
друг служител на този магазин 
приготвяха бонбони и курабий-
ки. Малките бяха много внима-
телни и наистина съсредоточе-
ни, но в същия момент и много 
щастливи. Когато ги гледах как 
се стараят да направят тези слад-
ки, целите изцапани, но искрено 
радостни, на моето лице неволно 
се показа широка усмивка.

– Искате ли да се присъеди-
ните към тях? – предложи нео-
чаквано Веселин.

– А... а-а какво? Не, разбира 
се, това е детско занимание, как 
ще изглеждам отстрани!

– Не се притеснявайте как-
во ще мислят за вас хората. Ако 
искате нещо, не изпускайте шан-
са. А сега сложете престилката, 
шапчицата и идете да им помог-
нете с правенето на сладките. 

– Знаете ли какво, това е вяр-
но. Не бива да изпускам шанса. 
Аз ще отида при децата и ще на-
правя бонбони – заявих много 
решително. 

 Времето мина бързо, аз се 
запознах с няколко дечица и си 
направих сладкиши и бонбони.

– Как мина? – попита 
Веселин, който търпеливо ме ча-
каше.

– Прекрасно, това мина пре-
красно! А! Искате ли бонбон? – 
казах дъвчейки и подадох един 
на продавача за щастието.

– Благодаря! – усмихна се 
той. – Виждате ли, че ако не се 
притеснявате какво ще помислят 
за вас другите, животът е по-ле-
сен.

– Да, ще се опитвам да мисля 
повече за себе си. Благодаря, че 
ми дадохте възможност да разбе-
ра това. 

– Винаги можете да влезете в 
нашия магазин, когато не знаете 
какво да правите или просто  ви е 
скучно. А сега искам да ви пока-
жа още едно място.

И ние минахме през целия 
магазин. Веселин ме доведе до 
една голяма чисто бяла стена, на 
която имаше закачени няколко 
снимки на различни хора и над-
писи.

– За какво сме дошли тук? – 
попитах аз.

– Ако се вгледате в снимки-
те, ще видите, че на всяка от тях 
хората са щастливи. На едната 
снимка човекът е със своето се-
мейство, а на другата съвсем 
различен човек е сам сред при-
рода. И двамата са щастливи. 
Щастието за всеки е различно. 
Затова аз предлагам на всеки по-
сетител на нашия магазин да за-
качи на стената своя снимка, от 
момент, когато е искрено щаст-
лив.

– Но аз нямам подобни сним-
ки – казах малко натъжено аз.

– Не се отчайвайте, ето ви за-
дача, когато усетите, че сте щаст-
ливи, се снимайте или елате тука 
и напишете на стената своето ра-
достно събитие.

– Добре, но за това няма нуж-
да да се чака. Мисля, че мога и 
сега да запиша на стената моята 
причина за щастие.

– И каква ще е тя? – попита с 
усмивка Веселин.

– Моето щастие е, че влязох 
в този магазин, но честно казано 

най-много ме зарадва да правя 
бонбоните. 

– Добре, изберете си маркер 
и запишете своите мисли на сте-
ната.

Аз оставих на стената своето 
малко послание за щастие и ре-
ших, че ще взема нещо за спомен 
от тук. 

– Радвам се, че посетих ва-
шия магазин и искам да взема 
нещо от тук за спомен, например 
фенерчето.

Малко помислих и казах: 
– Дайте ми направо и огле-

далцето.
Продавачът ме погледна с до-

волна усмивка и опакова всичко 
много внимателно. Постави в па-
кета и няколко от моите бонбони.

– Заповядайте, това е за вас! 
– и ми подаде моите покупки. 

– А това е като комплимент 
от магазина за вас – и ми подаде 
снимка, една единствена. Там аз 
приготвях сладки, цялата измаза-
на в шоколад и с огромна усмив-
ка. Аз, без да се замисля, бързо 
отидох към бялата стена и зака-
чих снимката.

 – Дано, когато се върна тука 
пак, стената да е пълна с такива 
снимки – помислих си аз.

Младият продавач ме изпра-
ти до вратата, пожела ми хубав 
ден и аз си тръгнах. Излязох от 
магазина с пълна торба. Навън 
вече беше нощ и за миг си поми-
слих, че съм се загубила, докато 
отнякъде не се появиха същите 
пеперудки. Аз пак тръгнах след 
тях и след миг се озовах пред 
дома си.

Бях много доволна от завър-
шека на този ден и знаех, че не 
за последен път посещавам това 
магазинче.

ГАБРИЕЛА 
ПЕТРОВА 
– 7 клас, 
ОУ „Стефан 
Караджа“, 
гр. Варна

ЛЮБОВ

Много от хората се питат как-
во е любов. Как и къде ще я наме-
рим, и истинска ли е тя? Толкова 
желана от всеки на света. Кой ли 
не би я искал в живота си? 

Не вярвам, че може да има 
хора, на които не им е нужна 
любов. А ако някой ми го каже, 
аз няма да му повярвам. Всеки 
човек, всяко живо същество на 
нашата планета се нуждае от лю-
бов.

Не можем да я изпитаме, ко-
гато на нас ни се поиска. Не мо-
жем да я премахнем от сърцата 
си, когато преценим, че е излиш-
на. 

Тя е онази невидима сила 

в света ни, която ни кара да да-
ряваме хората, които обичаме, с 
най-доброто от себе си – любов. 

Чувстваме се щастливи, за-
щото знаем, че има някой на све-
та, който мисли за нас, обича ни, 
дава ни цялата си любов, може 
да накара усмивката да изгрее 
на лицето ни и плам от красиви 
емоции да се появи в очите ни. 
Никога не би позволил, сълзи да 
се стекат от очите ни, освен ако 
не са от щастие. 

И когато разберем, че има та-
къв човек в живота ни, се чувст-
ваме по-добре, знаейки, че не 
сме сами. Споделяме чувства, 
споделяме едно сърце, изпълне-
но с любов, пулсиращо от живот. 
Туптящо за две души. Светът на 
любовта! 

Да можеш да обичаш някого 
повече от себе си и ти да бъдеш 
обичан по същия начин, това е 
най-чистата и най-красивата лю-
бов.  

Самият израз „Обичам те!“ за 
секунди може да плени сърцето. 
Това не са просто думи – това е 
емоция, това е експресия, кратък 
израз, пленяващ сърцето. Обзема 
тялото и ума ни. Става част от ут-
рините ни, деня и нощите ни, от 
живота ни! 

Любовта е много повече от 
емоция. Тя завладява толкова 
силно, че се стремим да я кон-
тролираме, но в някои случаи 
не успяваме. Повечето от хората 
обичат човека до себе си със сър-
це, а по-малко с душата си. Ако 
се влюбиш в душата, преди да 
си срещнал тялото, това е истин-
ската любов! Това е, защото си 
се влюбил в характера, а не във 
външността на човека. 

Да обичаш с душата си, оз-
начава да обичаш някого истин-
ски, така както една майка обича 
детето си. Често, но не винаги, 
можем да обичаме толкова силно 
някого и до такава степен, че да 
сме готови да направим всичко 
за него. Това означава, че обича-
ме искрено, обичаме с цялата си 
същност. Обичта с душата дава 
най-силните емоции и сигурност, 
които може да изпита един човек 
към друг. За това, освен със сър-
цето си, обичайте и с душата си! 

Харесването е свързано с 
позитивни чувства и мисли към 
някого, в намирането на ком-
панията на човека за приятно 
преживяване. Често изпитваме 
близост и топлина към хората, 
които харесваме. Решаваме да 
бъдем емоционално близки с тях. 
Когато обичаме някого имаме 
същите чувства на положителни 
емоции и мисли, както при харес-
ването. Но също изпитваме гри-
жа, отговорност и ангажираност 
към този човек.

Да бъдеш влюбен включва 
всичко – и интимни моменти. 

На стр. 10
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И докато се опознаваме един 
друг, ставаме по-уверени в дъл-
госрочното бъдеще на връзката 
си. Приемаме човека като нещо 
наше, като нещо спечелено и 
след това не полагаме никакви 
усилия. 

Истинската любов става все 
по-силна с течение на времето. 
Най-силните връзки се запазват, 
когато сме приятели с човека за 
нас и сме вникнали дълбоко в ду-
шата му. 

Когато изпитваме истин-
ска любов, не можем да се на-
ситим един на друг. Любовта 
създава зависимост. Тя се смя-
та за пристрастяване, защо-
то не можем да ѝ се наситим. 
Принуждава ни да се чувстваме 
обсебени. Чувстваме се влюбени, 
а това придава на тялото ни една 
експлозия от удоволствия. И все 
пак тялото винаги се стреми да 
бъде в равновесие. 

Целта е изключително важна 
в любовната връзка. Всички ние 
трябва да живеем смислен живот 
и да се посветим на хората, на 
които държим. Когато сме истин-
ски влюбени, си самопоставяме 
цели: да заживеем заедно, да из-
градим дом, да създадем семей-
ство.

Любовта е в сърцето ми. И 
мечтая за нея, и искам да я усе-
щам винаги, да дарявам и да по-
лучавам любов.

ЦВЕТАН ШИПКОВ – 7 клас, 
ОУ „Стефан Караджа“, гр. Варна

ДАЛИ МИШКАТА ЩЕ 
ИЗЯДЕ КНИЖКАТА 

ИЛИ МИШКАТА 
НИ ВОДИ КЪМ 

КНИЖКАТА
(есе)

В днешно време много уче-
ници не четат хартиени книги, 
защото имат компютри или смарт 
телефони, които привличат тях-
ното внимание с разнообразие 
от игри, филми и други забавни 
занимания, които изискват мини-
мални усилия от страна на потре-
бителите.

Печатните книги от своя 
страна не носят бързо удоволст-
вие, защото четенето става 
по-бавно, няма високотехноло-
гични визуални ефекти и изис-
кват повече време и концентра-
ция от читателите. Но ако вед-
нъж усетиш сладостта да четеш 
книги, това умение остава за цял 
живот, защото носи огромно удо-
влетворение. Все пак голяма част 
от съдържанието в интернет и в 
някои от компютърните игри е 
писмено и се налага да се чете.

Освен това съществуват и 

ТАЛАНТИ НА БРЕГА ОТ ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ ГР. ВАРНА
С РЪКОВОДИТЕЛ: МАРИЯ ТОДОРОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ

електронни книги, които са ком-
пактни и могат да съдържат го-
лямо количество текстове в себе 
си, които могат да се четат, кога-
то и където на човек му е удоб-
но. Поради това удобство много 
хора заменят печатните книги с 
електронни, което означава, че 
новите технологии все пак не за-
личават книгите, а напротив, во-
дят ни към преоткриването им в 
нова форма. 

Книгите винаги са били и 
продължават да бъдат високо 
ценени, защото дават знания в 
различни области на живота, 
вдъхновяват, развиват ума и не 
рядко стават причина за големи 
социални и културни промени 
в обществото.  Можем да дадем 
за пример книгата „История сла-
вяноболгарская“, която разказва 
славното минало на българския 
народ и по този начин събужда 
чувството ни за национална гор-
дост и принадлежност. 

В наши дни борбата е за чо-
вешкия ум, а битката не се води 
между добрите стари книги и 
новите технологии. За щастие 
книгите, които са непресъхващ 
извор на знание и мъдрост нами-
рат нов живот чрез електронните 
книги, които стават все по-ши-
роко разпространени сред хора 
от всички възрасти. Моята баба, 
например, има електронна книга 
и предпочита да чете от нея, тъй 
като може да увеличи големина-
та на шрифта и да чете с лекота. 
Това е пример, който показва, че 
не е нужно да има битка между 
печатните книги и новите техно-
логии.

Когато едно нещо е ценно, 
полезно и обогатяващо, то няма 
как да бъде забравено и изоста-
вено. То винаги ще си проправи 
път и ще заеме заслужено място 
в новото време. Именно това се 
случва с книгите. Те се изменят 
по форма, но запазват своята 
функция и съдържание. Така те 
успешно навлизат в техноло-
гичната епоха и продължават да 
имат притегателна сила за млади 
и стари. Докато книгите развиват 
интелигентността, вдъхновяват и 
служат като средство за обмяна 
на знания и идеи, тяхното запазе-
но място в живота на хората ще 
бъде гарантирано. 

Оказва се, че мишката не 
може да изяде книжката, но 
може да въведе нови начини за 
четене и писане на книги, които 
са по-привлекателни, по-лесни 
и удобни за хората от XXI век. 
Сигурен съм, че и учебници-
те биха били по-интересни, ако 
имаха интерактивен елемент и 
можеха да взаимодействат с уче-
ниците. Само бъдещето ще пока-
же дали и кога това ще се случи. 
А дотогава всеки ще може да из-
бира как да чете книги – от мони-
тора, от екрана на телефона или 

от друго електронно устройство, 
или като държи печатна книга в 
ръцете си. Който и начин да из-
берем, няма да сгрешим, защото 
винаги има какво ново да научим 
от една книга.

ИВЕТ 
ИВАНОВА 
– 7 клас, 
ОУ 
„Стефан 
Караджа“, 
гр. Варна

ДАЛИ 
МИШ-
КАТА 

ЩЕ ИЗЯДЕ 
КНИЖКАТА ИЛИ 

МИШКАТА НИ ВОДИ 
КЪМ КНИЖКАТА

(есе)

Живеем в свят на  техноло-
гиите и това ни кара да бъдем 
по-динамични. Измерваме вре-
мето като свръхценно и затова 
търсим бързи и лесни начини за 
намиране на информация. Дали 
за добро, или за зло ние започва-
ме донякъде да се роботизираме. 
Следваме определени стандарти 
на действие, като понякога това   
ни помага да надграждаме вече 
наученото, но в други случаи се 
отказваме от творческа изява и 
ставаме еднакви в поведението 
си.

Един от актуалните въпроси 
в нашето съвремие е дали техни-
ческият напредък ще ни направи 
чужди на традиционното нами-
ране на информация чрез книга-
та като хартиен носител. Много 
хора  смятат, че ползването на 
дигиталните варианти е съвреме-
нен метод, който носи удобство, 
бързина и неограничени възмож-
ности. Да, така е, но не трябва 
да се забравя, че се губи живата 
връзка с книгата – това е възмож-
ността да се докоснеш до чув-
ството, наречено дързост, съпри-
косновение, удовлетворение. 

Дали мишката ще изяде 
книжката  или мишката ни води 
към книжката? Не би трябва-
ло да има война между тези два 
различни начина за добиване на 
знание. Тe са два различни свя-
та – единият е модерен, а други-
ят е стар. Истината е някъде по 
средата. Всеки има право сам да 
избира. Затова не трябва да се 
притесняваме, че книгите ще из-
чезнат или ще бъдат изядени от 
мишката. Важното е да се съх-
рани жаждата за мъдрост. Само 
информираният човек е знаещ и 
можещ. Още от древни времена 
се казва, че словото може да бъде 
по-силно оръжие дори от   шпага-
та или пистолета. 

В днешно време четящите 
хора избират както жанра и те-
матиката на книгите, така и  ва-
рианта на  четене – от телефо-
на, компютъра, таблета или от 
електронния четец. Улеснението 
за любителите на словото е още 
по-голямо, защото има и аудио  
книги. Това доказва твърдение-
то, че технологиите са в услуга 
на знанието и грамотността. А 
какво по-хубаво от това?  Ако се 
замислим, мишката ни води към 
книжката, защото тя ни показва 
хиляди сайтове, от които можем 
да закупим или да прочетем кни-
ги. А ако сме по-смели в мечтите 
си, може в бъдеще да има летящи 
книги и летящи мишки. В този 
наш свят на технически напредък 
всичко е възможно! 

Вярно е, че библиотеките  
остаряват и все по-малко хора 
четат хартиени книги или изоб-
що четат. Ние, тийнейджърите, 
сме привърженици на електрон-
ните книги заради удобството да 
се чете навсякъде – докато си на 
автобусната спирка, докато пъту-
ваш в автобуса, влака или само-
лета, докато чакаш  огромната 
опашка пред кабинета на личния 
си лекар и т.н. Нашите баби, дя-
довци  и родители ще предпоче-
тат книжния вариант. Както казва 
майка ми: „Друго си е да усе-
тиш миризмата на печатарското 
мастило!“. Това вече има санти-
ментална стойност. Важното е 
всеки избор да ти носи хармония. 

Затова електронната книга и 
хартиената книга не трябва да се 
„карат“, защото всичко зависи от 
избора на четящия и от времето, 
в което се чете. Книгата е изми-
нала дълъг път и ще измине още 
по-дълъг, защото за нас българи-
те, словото е предавано  от де-
дите ни, пази традиции и ценни 
сведения за миналото ни. Всички 
знаем завета на Паисий: „Ти, бъл-
гарино, не се мами, знай своя род 
и език и се учи на своя език!“

БОЖИДАР 
ИЛИЕВ – 
7 клас, ОУ 
„Стефан 
Караджа“, 
гр. Варна

ЕДИН 
ДЕН 

СРЕД 
ПРИРОДАТА НА 
БЪЛГАРИЯ ПО 

ПЪТЕКА „БЯЛАТА 
РЕКА“

В един топъл ден на грани-
цата между лятото и есента аз и 
моето семейство потеглихме с 
колата на разходка край Калофер. 
Когато стигнахме до манасти-

ра, взехме раниците, оставихме 
колата и продължихме пеш. В 
началото се разхождахме по пъ-
тека сред шумящите поля, но 
бързо стигнахме до зелена широ-
колистна гора. Сенките на огро-
мните вековни дървета ни дадоха 
прохлада. Скоро стигнахме и до 
самата река, която се виеше бав-
но и носеше още хладина. Около 
реката бяха направени много 
каменни пирамиди от плоски, 
речни камъни, които превръщаха 
мястото в причудливо.

Тръгнахме по същинска-
та част на пътеката. Дървените 
мостчета следваха едно след дру-
го като ни пренасяха ту от едната, 
ту от другата страна на реката. 
Тя лъкатушеше под краката ни. 
Когато я погледнах, разбрах защо 
се нарича Бяла река – под нас 
се виждаше само бялата пяна на 
вълнуващата се река, която ска-
чаше между камъните. Стръмни 
стълби, изградени по стените 
на ждрелото, ни изкачваха все 
по-нависоко. Не се чуваше нищо 
друго освен шумът на реката, 
който успя да приспи малкия ми 
брат, който се гушеше в раница-
та. 

Понякога се чуваше крясък 
на някоя птица, а по клоните на 
дърветата се показваха любо-
питни катерички. Заек притича 
и се скри в храста до пътеката. 
Отдавна не беше ми се случвало 
да видя диви животни толкова 
отблизо. Минахме край няколко 
водопада, които имаха дълбоки 
дъна с води в прекрасни тюрко-
азени цветове.   

Почти достигнали средата 
на пътечката, над нас се появи-
ха тъмни облаци и закапаха едри 
капки дъжд. Поколебахме се на-
къде да вървим – да продължава-
ме или да се върнем. Мама се по-
изплаши и предложи да поемем 
назад, но аз и татко успяхме да я 
убедим да продължим. Дъждът 
се оказа кратък и скоро отново 
ни огря топлото слънце. 

Изкачването ни продължи и 
след известно време стигнахме 
най-високата точка. Пред нас се 
разкри величествена гледка – шу-
мящата река, зелените гори, кои-
то вече започваха да се обагрят 
в златни цветове и напомняха за 
наближаващата есен. Насреща се 
виждаха и високите върхове на 
Стара планина, както и величест-
веният връх Ботев. 

Стояхме безмълвни и уморе-
ни, разбрали колко мънички сме 
ние сред тази необятна природа.

Продължихме обиколката – 
вече надолу и по много по-лесен 
и плавен терен. Слизането беше 
доста по-бързо от изкачването ни 
– пътеката беше извън ждрелото 
на реката. 

Беше един незабравим ден, 
изпълнен с много красота и при-
ятни преживявания.

От стр. 9
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ПРЕДСТАВИТЕЛНО – ТУК И 
В АЛМАНАХ „МЛАДЕЖКИ 

ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ“ ВАРНА 2022

ИВАНА ПЕКОВА – 10 клас, гр. Враца, ЛК 
„Ботевци“ с ръководител Диана Николчева

***
Морски бриз гали сърцата,
морски бриз – крило на съдбата.
Съдбата е както морето нещо голямо.
Съдбата решава, съдбата дарява,
съдбата отнема и дава живот,
съдбата издига и сваля надолу,
безброй пътища сочи и хладно 

ни спира.
подобна на ангел, подобна на дявол,
на мъка и радост – тя всичко разбира.
Съдбата никому не прощава,
отнема и дава, отнема и дава,
прилив и отлив – сякаш подла игра е,
тя те закриля, тя те наказва...
Съдбата е както морето нещо голямо – 
ръка ти подава или на дъното праща…

ВАЙА МИТОВА-МИНГАС – 11 клас, гр. 
Враца, ЛК „Ботевци“ с ръководител Диана 
Николчева

СЕТИВА

Вървя по облаци
и по мен дъхът на Космоса се затичва
и ме сграбчва – 
какъв е този аромат – ванилия
или шоколад?
Или аромат на болка, 

на безкраен живот,
и още по-безкрайна самота…
И стигнах края на небето
без да зная, 

че натам ще ме отведе… кой?
Ванилов космос, небе с вкус 

на шоколад,

или свят с щипка самота.  

ПЛАМЕНА Василева – 11 клас, гр. 
Враца, ЛК „Ботевци“ с ръководител Диана 
Николчева

***
Летя.
В твоето небе е спокойно, тихо
място, отделено само за мен,
само за моите криле.
В нашето гнездо се чувствам свободна.
(Само с теб).
Мога да направя всичко.
В нашето гнездо
ще се излюпят рошавите мигове
и ще мълчим от щастие. 
Ще те обичам и след края на света.
Докато перата ми не паднат.
И не затворя очи завинаги.
Пак ще летя.
От нашето гнездо.

ЯНА СЕМЕРДЖИЕВА – 6 години, 
ДЦ-ДМСГД гр. Кърджали, ръководител 
Виолета Кръстева – психолог

ОЧИТЕ
НА МОРЕТО 

Откъснах стръкчета
от сухата трева.
С тях ще нарисувам – 
косите на мама, 
пътечка за птиците,

очите на морето…..

ПО БРЕГА
НА МОРЕТО

Събирам есенни топли
слънца
по брега на морето.
Последното е в мен.

САЛИ 
МЕХМЕДАЛИЕВ 
– 8 години, ДЦ-
ДМСГД гр. Кърджали, 
ръководител Виолета 
Кръстева – психолог
                                                                    
ШЕПОТ

Капчуците нежно
шептят
приказка пишат
по стъклото
на дневната стая.
В шепички стискам 
две топли сърца –
моето
и това на мама.

ТОЛКОВА СИНЬО

Песъчинка в очите на луната.
Затуй ли морето е толкова синьо, 
синьо като небето?

ЕЛИЦА СТОЯНОВА – 10 клас СУ „Н. 
Й. Вапцаров“ гр. Царево, Клуб „Рицари на 
словото” с ръководител ст. учител по БЕЛ 
Донка Прокопова 

ТАЙНО
Ще се скрия тайно 
в мислите ти, 
в очите ти,
в душата ти.
За да отгатна
неизказани истини, 
изговорените лъжи, 
ненаписаните думи. 
Ще се скрия тайно 
надълбоко в сърцето ти.
А ти  ще ме откриеш  ли, 
или ще остана във теб? 
Непотърсена.

БЕЛОСЛАВА ПЕТРОВА – 12 години, 
ЦПЛР - ОДК ,,Анастас Стоянов“ – Шумен, 
УЛК ,,Сладкодумци“ с ръководител Силвия 
Маринова

ТАЙНСТВЕН ОСТРОВ
По лунната пътека искам да вървя,
да мечтая.
И да стигна далече искам – 
до безкрая…
Луната звезден път 
да ми чертае,
Септември отново на лято 
и море да ухае!
Остров на съкровища да намеря,
обвит в мъгла,
за приключения
копнее моята душа!
И там – накрай света 
ме очаква Любовта!

Първите автори от гр. Враца: Тeодора Василева, Валентин 
Стоянов, Ивана Пекова, Преслава Николова, Мила Петкова – 
10 клас, Вайа Митова-Мингас, Виктория Симеонова, Пламена 
Василева, Любен Сандов, Карина Спиридонова, Елена Ценова, 

Калоян Нинов – 11 клас, от Литературен Клуб „Ботевци“ гр. 
Враца с ръководител Диана Николчева и с творби, които получи-
хме и вече са включени в алманах МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН 

БРИЗ – ВАРНА 2022;
Първите автори от гр. Кърджали: Яна Семерджиева – 

6 години, Сали Мехмедалиев – 8 години ДЦ-ДМСГД 
гр. Кърджали с ръководител Виолета Кръстева – психо-

лог и с творби, които получихме и вече са включени в алма-
нах МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022;                                                                                                                    

Първите автори от гр. Царево: Денисия Стаматова – 11 клас; 
Ивет Атанасова – 10 клас; Елица Стоянова – 10 клас; Стефания 

Ангелова – 12 клас; Александра Петрова – 9 клас; Кристияна 
Кирилова – 10 клас; Ивана Кушева – 12 клас; Мариям 

Димитрова, София Кралева от Клуб „Рицари на словото” с ръко-
водител Донка Прокопова, ст. учител по БЕЛ, СУ „Н. Й. Вапцаров” 

гр. Царево и с творби, които получихме и вече са включени в ал-
манах МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022;                                                                                                                     

Първите автори от гр. Търговище: Елинор Нанкова, Михаела 
Станчева, Иво Райнов – 7 клас, I ОУ „Христо Ботев“, гр. 

Търговище с ръководител Галина Станчева и с творби, кои-
то получихме и вече са включени в алманах МЛАДЕЖКИ 

ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022;
 Първите автори от гр. Шумен, ЦПЛР-ОДК ,,Анастас Стоянов“, 
УЛК ,,Сладкодумци“ с ръководител Силвия Маринова – 33-а на 
брой, творбите, на които получихме и вече са включени в алма-

нах МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022;
Последователността в изреждането е по реда на включването на 
автори и ръководители в инициативата (тази последователност е 
основна и за творческото приключване на брой № 76 по време).

На учредителите, благодарим!
На закъснелите да отговорят на поканата ни – също! И очакваме 
да се включат – вече не като учредители, а като автори в алманах 
МЛАДЕЖКИ ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ – ВАРНА 2022 и в конкурса 

„Нашият град, моят морски град – Варна“.

Покана
НИКОЛАЙ ТАБАКОВ

и издателство „ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ“
имат удоволствието да ви поканят на премиера 

на книгата „Р–Р–РАЗКАЗИ“

3 юни 2022 година
Концертно студио на Радио Варна

17.00 часа

ЙОРДАНА КУНДЕВА – 
15 години, гр. Златоград

ЛЮБИМОТО СИНЬО 

Любимото синьо
ме гледа в очите,
с вълни ме приканва
и с вятър шепти,
със слънце целува,
а щом съм далече,
за мен то безкрайно тъжи.
Пясъкът фин
като душата ми нежен,
разпилява се бавно

от стихия понесен.
Може би е любов,
може би е забрава...
Не, всичко отминава, 
защото морето остава!

МАКСИМ НИКОЛОВ – 5 клас, 
ОУ „Алеко Константинов”, 
гр. Димитровград

КЪЩА КРАЙ МОРЕТО 

Ех, да имах къща край морето
и да се крие зад пердето
една чудесна гледка за очите – 

как вълните удрят се 
в скалите!

Слънцето пред мене 
да изгрява,

корабче отсреща да минава,
чайките в небето да прелитат
и русалки цяла нощ 

да скитат. 
Да подскачат малките 

делфини,
да събирам живи раковини
и щастлив ще бъда 

общо-взето!
Ала нямам къща край 

морето.

От стр. 5
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Тодоров, Розалия Александрова, 
Алиция-Мария Куберска,
Такухи Минасян, Павлин 
Павлов, Варта Берберян-

Гарабедян,  Недялко Илиев,
д-р Георги Венин
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материалите си. Ръкописи не се 
рецензират и не се връщат. Не се 
изплащат хонорари. Електронен 
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Адрес: Варна, ул. „Цар Симеон I” 6, 
вх. Б, ет. 2. Всички права запазени! 
Печат: Разград Полиграф ООД
Издание на “Сдружение 
Литературно Общество - Варна“.
Проектът се осъществява с 
финансовата подкрепа на Фонд 
“Култура” на Община Варна

Абонамент
До 15-то число на всеки месец на 2022 г. във всяка пощенска 
станция, можете да се абонирате за вестник „Словото днес“:

за 1 месец - 4 лв.  за 3 месеца - 12 лв. за 4 месеца - 16 лв. 
за 6 месеца - 24 лв.  за 12 месеца – 40 лв.

Каталожен № 115

МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ТАЛАНТИ ОТ ТЪРГОВИЩЕ,
РЪКОВОДИТЕЛ ГАЛИНА СТАНЧЕВА

ПРЕДСТАВИТЕЛНО – ТУК И 
В АЛМАНАХ „МЛАДЕЖКИ 

ЛИТЕРАТУРЕН БРИЗ“ ВАРНА 2022

ЕЛИНОР НАНКОВА – 7 клас, I ОУ 
„Христо Ботев“, гр. Търговище

ЕСЕН БЛАГОДАТНА

Отлетя горещото лято
на пойните птичи крила.
И навред посипа се злато
от есенни жълти листа.

Ветрецът по-хладно ни гали,
от хълма се спускат мъгли,
но никой за нищо не жали,
защото е есен, нали...

А тя си разтваря душата
и пръска блага, красота.
От кошницата богата
дарява с плод днес и света.

Надничат медените круши
и грозде сладко в нея се гуши,
тежки дюли важно се надуват –
със слънцето искат да лудуват.

Но то е намалило горещината
и не може вече да е в играта.
Дало е на плодовете цвят и лъчи,
за да блеснат в детските очи искри!

Да растат малчуганите силни,
хапнали от плодовете обилни
на есента прекрасна и златна,
и плодородна, и благодатна.

МИХАЕЛА СТАНЧЕВА – 7 клас, I 
ОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище

С ДЪХ НА МОМИНИ СЪЛЗИ

Аз съм приказка, която
няма ни начало, нито край.
Не започнах в късно лято,
не ще свърша в топъл май.

По безкрайната Вселена
все летя сред хиляди звезди.
Търся се, намирам се в простора.
Всеки ден живея аз в мечти!

Слънчева е малката ми сянка,
а косата – с дъх на момини сълзи.
Гордо крача аз с момичешка осанка – 
тъй щастлива съм и ми личи!

Моят път не е блажено лесен,
но пропит е с мирис на липи
и с вълшебна птича песен, 
със стотиците бленувани дъги.

Аз съм приказка, която
няма ни начало, нито край.
Слънце сътворявам всяко лято!
В огнен танц сърцето ми играй!

ОЧИ

Преди Възкресение Христово в 
Попово, до голямата дъбова врата на 
Дома за възрастни хора се бяха събрали 
момичета от Детски фолклорен състав 
„Любовта в нас“, облечени в северняш-
ки народни носии, за да пеят празнични 
песни на самотните старци. 

Лицата на момичетата грееха в лъ-
чезарни усмивки. Пролетта, влязла в 
пълното си владение, обсипваше със зе-
ленина и шарени багри цветя и дървета. 
Сякаш самият Бог от небето шептеше: 
„Светът вече не е толкова прашен, деца, 
защото пролетта е дошла!“.

Аз бях момиче на 12 години и по-
магах в Дома – моята стринка работеше 
там. Стоях встрани и гледах грубите, из-
дялани от тревогите на времето старче-
ски лица. Устните им пригласяха в такт 
със звучните мелодии, ръцете им трепе-
реха върху бастунчетата, кърпичките по-
пиваха сълзите. Жестовете издаваха сил-
но вълнение, но най-изразителни бяха 
очите им. 

Вглеждали ли сте се някога в очите на 
възрастен човек? Те разказват историята 
на живота му – с радостите и болките, с 
вярата и с отчаянието, с любовта и загу-
бата й... Колко ненаписани, а може би и 
неразказани истории се четат в погледите 
на старците! Споменът за тези очи е жив 
в съзнанието ми. У човека само очите не 
остаряват, просто безкрайно се уморяват. 

Момичетата спряха да пеят. 
Възрастните хора им пожелаха здраве и 
сбъднати желания. Беше време малки и 
големи да се разделят. 

Докато певиците се приготвяха да 
тръгнат, дядо Симеон, осемдесетгоди-
шен мъж, извика до себе си едно моми-

че, чиято искряща усмивка не слизаше от 
лицето. Аз го познавах, защото бяхме в 
един клас. Казваше се Милица. 

Дядо Симеон стоеше седнал, явно не 
можеше да се изправи. В сухата си тре-
переща ръка стискаше петдесетолевка и 
я подаваше:

– Вземи, чедо, да си купите нещо за 
спомен от дядо ви Симеон. И аз имах 
внуче като теб, като слънце, но Господ го 
прибра, невярна болест ни го взе…

Зениците на пъстрите му очи блестя-
ха от сълзи. В тях сякаш се отразяваше 
пролетното небе, все още покрито с об-
лаци.

Леко смутена, Милица се зачуди 
дали да приеме парите. Сумата беше 
доста голяма за беден и изоставен човек. 
Личеше, че старецът имаше желание да 
подари радост на децата, в които вижда-
ше свои внучета. Очите му бяха пълни с 
безкрайна обич към невинните душици! 
Милица взе парите, като стисна слабата 
старческа ръка: 

– Благодаря, дядо! Бог да ти помага!
Излязох на двора заедно с част от ста-

рите хора, които изпращаха гостенките. 
Разделихме се с момичетата. Те оживено 
разговаряха, че са благодарни на милите 
и добри старци.

Има дни, равни на години, по силата 
на преживените през тях моменти. Този 
ден беше от моите дни-години!

В нямането си някои имат всичко: 
урок, разказан на малките певици от са-
мия живот – болезнен, но изпълнен с чо-
вечност…

Душата ми запечата погледа на две 
очи, в които се отразяваше ясното, без  
розови облачета, пролетно небе. 

Беше Възкресение!

ИВО РАЙНОВ – 7 клас, I ОУ 
„Христо Ботев“, гр. Търговище

МОЕТО БЛЕНУВАНО МОРЕ

Замисляли ли сте се каква сила при-
тежава морето? То е като мечтите – без-
гранично… 

Като всяко дете и аз непрестанно 
мечтая. В съзнанието си чрез цветове и 

форми изразявам това, което ме впечат-
лява. Съхранявам неповторими моменти 
и събития, претворени от въображението 
ми. С жадно нетърпение чакам най-оби-
чаното време през годината – лятото. 
Свързвам го с безкрая на морето. Плувам 
сред милващите морски вълни, които ме 
прегръщат и ми разказват чудни исто-
рии. Обикалям по широкия бряг, съби-
рам разноцветни миди и раковини. Чета 
книги и гледам приключенски филми за 
морски кораби, пирати и далечни пъте-
шествия.

Миналата година с моето семей-
ство посетихме остров „Св. Анастасия“. 
Дотам пътувахме с туристически кораб. 
На острова ни разказаха истории за пи-
рати и битки – все неща, които много 
ме вълнуват. Уморен, но и вдъхновен от 
приказната морска реалност, накрая зас-
пах. Чудните усещания победиха съзна-
нието ми и ме пренесоха в царството на 
сънищата… 

След цял ден борба с вълните се 
намирах на голям пиратски кораб. 
Капитанът носеше черна широкопола 
шапка, а на едното си око имаше пре-
връзка. Беше с дървен крак. На рамото 
му бе кацнал шарен папагал и крещеше 
нещо на неразбираем език. Страховитият 
командир издаваше гръмки команди с 
дрезгав, силен глас. Аз бях юнга на този 
магически дървен кораб, който пореше 
вълните в бурното Черно море. Вечер, 
седнали на палубата до слабата светлина 
от фенерите, стари моряци разказваха за 
южни морета, страшни битки и зарове-
ни съкровища... Сгушен до тях, слушах 
с отворена уста и преживявах разказите 
им. Дълго пътувахме през морската без-
брежност, спирахме на непознати остро-
ви.

След дълго плаване по Черно море 
приближихме остров, който не беше 
обозначен на географската карта. Само 
капитанът го знаеше, но го пазеше в тай-
на. Навред имаше странни знаци, сим-
воли, указващи скривалища. Бяхме по-
паднали на Острова на съкровищата. Те 
бяха скрити в тайни пещери с множество 
капани и подвеждащи посоки. Всичко 
беше като омагьосано! 

Тайнствен глас от морска пещера ми 
прошепна да погледна към небето, което 
се отразяваше в морската шир като в ог-
ледало и да си пожелая нещо. Тъй като 
в края на тази учебна година ме очакват 
сериозни изпити – Национално външ-
но оценяване за VII клас, не пропус-
нах възможността да си пожелая успех. 
Естествено, няма как да разчитам само 
на вълшебното морско заклинание. Ще 
трябва и упорито да уча по български 
език, литература и математика. Но все 
пак се надявам на „морската подкрепа“, 
на нейната сила и вдъхновение!

В този момент се пробудих и не мо-
жах в началото да разбера къде се нами-
рам. Часовникът показваше девет часа. 
Бях се наспал хубаво и помнех пиратския 
остров от моя сън. Ех, любимо Черно 
море! Един ден ще осъществя моята го-
ляма мечта да стана моряк и да свържа 
живота си завинаги с теб. Ти ме караш да 
бъда по-силен, да се стремя да преодо-
лявам морските (и житейските) бури, да 
стана някога смел капитан. Ще черпя от 
твоята сила, стихийно и бездънно море! 
Ти ще бъдеш мой учител и вдъхновител!


