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за мнозина тоВа е най-красиВото кътче на нашето черноморие. 
Велека е най-голямата и дълга странджанска река. тя изВира В тур-
ция, набира скорост и обем при наклонен терен, тече през буйна рас-
тителност и наВлиза на българска територия с жиВописни проломи. 
В средното си течение тя праВи красиВи заВои (меандри), успокоя-
Ва хода си и добиВа оптималните си размери. тези меандри, както 
и устието на реката, са обяВени за заЩитена местност през 1992 г. 
по този начин са съхранени както жиВописният каньон и красиВа-
та пясъчна коса, така и ВекоВните гори от дъб и бук.

Велека е дълга 147 км, от които 123 км на наша територия. сред-
ната широчина на реката е 10 – 12 м, а дълбочината е около 2 м. 
дъното е пясъчно, на места и каменисто. В реката жиВеят 7 Вида 
риби, обяВени В черВената книга за изчезВаЩ Вид – лупаВец, атери-
на, брияна, змиорка, диВ шаран и др. най-често среЩан е кефалът. 
по брегоВете ѝ гнездят редки птици – Вечерна Ветрушка, качулат 
корморан, черноВрат гмурец, черВеногуша гъска и др.  край устието 
могат да се Видят и черноморски делфини.

УСТИЕТО НА РЕКА ВЕЛЕКА

Илюстрация  
Борис Стойнов
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отВеднъж под краката му се соВна един голям зелен гуЩер, удари 
го с опашка по петата и се мушна В разсипаната ограда на едно лозе.

очите на ян бибиян сВетнаха от радост, поВехналата му коса 
сякаш се осВежи, изкриВената му от недоВолстВо уста се изпраВи и 
той подсВирна жиВо. хубаВото зелено жиВотно изпълзя на една на-
грята от слънцето плоча до оградата и се спря. то дори си обърна 
глаВата към ян бибиян, като че искаше да му каже неЩо.

ян бибиян се наВеде, Взе един голям камък, дебнешком пристъ-
пи няколко крачки и хВърли към гуЩера. макар че камъкът пад-
на близо до зеленото жиВотно, то не се уплаши. тогаВа ян биби-
ян реши да го улоВи жиВ. той почна да се приближаВа към него и 
да гоВори тихо:

аз съм ян бибиян,
аз съм малъК Като залъК,
силен Като велиКан.

но гуЩерът не дочака да се протегне към него мръсната ръка на 
ян бибиян, а изВи гъВкаВото си тяло и побягна.

ян бибиян предпазлиВо и тихо тръгна след него.
гуЩерът наВлезе В лозето и като криВоличеше тВърде сръчно 

между току-Що раззеленилите се млади Вейки, излезе В малката го-
ричка на баирчето, от там скриВи В една долина, преплетена с тръ-
ни и къпини. сред къпините имаше голям камък. гуЩерът изпълзя 
на тоя камък.

ян бибиян не го изпускаше от погледа си. той го следеше с жи-
Вите си очи и почна да оглежда камъка и да търси място, откъде 
най-лесно може да се покачи Върху него. гуЩерът забеляза дВиже-

ФЮТ
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нията на малкия, плъзна се по камъка и изчезна В една голяма дуп-
ка под него.

– фют! – изВика недоВолен ян бибиян и махна с ръка.
отВеднъж из дупката, която беше под камъка, изскокна едно 

малко чоВече, скочи на камъка и каза:
– ей, хлапе, заЩо ме Викаш?
– аз не те Викам – каза ян бибиян и почна да разглежда учуде-

но тоВа дете, което никога не беше Виждал.
– как не си ме Викал? нали ти преди малко изВика „фют“!
– да, но тебе не Виках.
– аз съм малко дяВолче и се казВам фют – каза странното чоВе-

че и почна да подскача Върху камъка и да се смее.

Илюстрация  
Кирил Танев
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ХРИСТОС КАТО ДЕТЕ

когато христос станал на 12 години, родителите му го заВели В 
йерусалим за празника. след като минал празникът, йосиф и мария 
си тръгнали обратно за назарет, като мислели, че иисус е напред за-
едно с техни роднини. след като обаче не го Видели между поклонни-
ците, разтреВожени, те се Върнали В йерусалим, за да го търсят. след 
дълго дирене най-сетне, на третия ден, те го намерили В храма – да 
седи между учителите, да ги слуша и запитВа. Всички, които при-
състВали, се чудели на разума и отгоВорите му. 

когато майка му го Видяла, казала: 
– чедо, заЩо напраВи така? ето, баЩа ти и аз тВърде много се из-

мъчихме да те търсим. 
а христос им рекъл: 
– заЩо сте ме търсили? не знаехте ли, че аз трябВа да съм В оно-

Ва, Що принадлежи на отца ми? 
с тоВа той искал да каже, че е син божий и че мястото му е В дома 

божий. 

Илюстрация  
Николинка Димитрова
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христос най-много обичал децата. а обичал ги той заради тяхна-
та неВинност, незлоблиВост и чистота. често спасителят посочВал 
децата за пример на по-Възрастните. Веднъж той поВикал едно дете, 
изпраВил го пред учениците си и казал: 

– ако се не обърнете и не станете като деца, няма да Влезете В 
царстВото небесно; който се смири като тоВа дете, той е по-голям В 
царстВото небесно. и който приеме едно такоВа дете В мое име, мене 
приема.

друг път майки донесли при христос децата си, за да ги благосло-
Ви. а учениците Възпирали майките и не ги допускали до господа. 

като Видял тоВа, иисус ВъзнегодуВал и им рекъл: 
– остаВете децата да дохождат при мене и не им пречете, заЩото 

на такиВа е царстВото божие! истина Ви казВам, че който не приема 
царстВото божие като дете, няма да Влезе В него. 

след тоВа христос прегърнал децата, Възложил Върху тях ръце и 
ги благослоВил. 

ХРИСТОС БЛАГОСЛАВЯ ДЕЦАТА

Илюстрация  
Николинка Димитрова
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ЦВЕТНИЦА

В неделята след лаза-
роВден се празнуВа цВет-
ница (една седмица пре-
ди Великден). честВа се 
тържестВеното Влизане на 
иисус христос В йеруса-
лим. за предстояЩия еВ-
рейски празник пасха там 
се били събрали хора от 

близки и далечни страни. Вестта за Възкресението на лазар Вече се 
носела наВсякъде и хиляден народ се стекъл да Види Великия чудо-
тВорец. иисус Влязъл В града, яхнал магаре, придружен от учениците 
си. народът помислил, че е дошло Време за осВобождение от римско 
иго, и почнал да му отдаВа почести като на земен цар, а пътят му бил 
постлан с палмоВи клонки. 

по нашите земи не растат палми, затоВа В памет на еВангелското  
събитие българите донасят от църкоВните храмоВе ВърбоВи клонки. 
те са осВетени от сВеЩеник и с тях се украсяВат портите на къЩите. 
затоВа и самият празник се нарича оЩе Връбница. с част от Върбо-
Вите клонки се праВи Венец, който се пази цяла година В домашния 
иконостас. ВярВа се, че той предпазВа от зли сили, а ако се зададе 
градоносен облак, хората го гледат през Венеца, за да се разпръсне 
и да не нанесе Вреди. момите, които са лазаруВали предишния ден, 
се събират край някоя река, като Всяка носи Венче и малко обредно 
хлебче. после на дъсчица пускат Венците да плуВат ВъВ Водата и 
гледат на коя Венчето Ще излезе най-напред – тя се избира за кумица 
и ги заВежда В къЩата си, където се гоЩаВат.

Илюстрация  
Кирил Танев
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с коса от златна сВила

чудно хубаВа съм се родила.
снагата ми е дълга,
зрънцата ми са жълти. 

що е то?

ЦАРЕВИЦА ЦВЕКЛО

зеленчук В черВено облекло,
корена му хапВаме и е какВо?

що е то?

 цВекло

пърВи се научаВат да го от-
глеждат персите. цВеклото е 
много полезно и е осноВен из-
точник на ВеЩестВото бетаин, 
което е много полезно за чер-
ния ни дроб. цВеклото прочист-
Ва организма, особено сокът му. 
може да се съчетаВа с други зе-
ленчуци и плодоВе.

цареВицата е от семейстВо 
житни и е широко използВана 
В целия сВят. дори В африка и 
южна америка е осноВна хра-
на за населението. тя расте на 
кочан. зърната ѝ са заЩитени 
от тънки нишки, обВити с плът-
ни листа. смята се, че произхож-
да от мексико. цареВицата под-
държа паметта ни с Витамин В1.

 цареВица

Илюстрации  
Кирил Танев
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ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

жиВяло някога едно момиченце, което не се разделяло с черВе-
ната си шапчица и Всички го наричали черВената шапчица. Веднъж 
майка му изпекла питки и рекла:

– научих, че баба ти е болна. занеси ̀и тези питки да се подкрепи!
черВената шапчица тръгнала по пътеката, която минаВала през 

гората. 
изВеднъж пред нея изскочил огромен Вълк и изВикал:
– здраВей, момиченце! къде си се забързало така?
черВената шапчица казала, че носи питки на болната си баба.
– аз съЩо Ще я наВестя – изръмжал Вълкът. – ти тръгни по този 

път, а аз Ще мина по онзи, да Видим кой Ще стигне пръВ!
Вълкът хукнал по най-прекия път към дома на бабата. Щом стиг-

нал там, почукал на Вратата и се престорил на Внучка ѝ.
– дръпни резето и Вратата Ще се отВори – рекла бабата и зВярът се 

Втурнал Вътре. 
добре че тя успяла да се заключи В гардероба. 
Вълкът се зачудил какВо да праВи, след което нахлупил ноЩната 

шапка на бабата, сложил очилата ѝ и легнал В леглото. скоро дошла 
и черВената шапчица. Щом Влязла В стаята, тя попитала:

– бабо, заЩо са ти толкоВа големи ушите?
– за да те чуВам по-добре – рекъл Вълкът.
– бабо, заЩо са ти толкоВа големи очите?
– за да те Виждам по-добре.
– бабо, а заЩо са ти толкоВа големи зъбите?
– за да те изям! – изръмжал Вълкът и скочил.
черВената шапчица едВа успяла да избяга наВън. 
за Щастие, В тоВа Време оттам минаВал един лоВец. Щом зърнал 
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Вълка, той сВалил пушката и го прогонил. после Влезли В къЩата и 
намерили скритата В гардероба баба. черВената шапчица се хВърли-
ла В прегръдките ѝ, а после дВете благодарили на лоВеца, че ги е спа-
сил, и го нагостили с хубаВи питки.

Илюстрация Кирил Танев
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ШАРО И ПЪРВИЯТ СНЯГ 

тихо се сипе пърВият сняг,
галено Щипе бузките пак.
де е на дВора старият пън? –
снежко затрупа Всичко наВън.

плеВникът има снежен калпак.
зимата блъска къЩния праг.
шаро треВожно тръска глаВа. –
как е Възможно? Що е тоВа?

шаро е оЩе малко кутре –
може ли шаро да разбере?
колко си глупаВ, шаро, сега!
колко страхлиВо гледаш снега!

ЦветАн Ангелов

Илюстрация  
Спас Спасов
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ЩУРЧОВО КОНЧЕ

яхна Щурчо охлюВче рогато,
па му дърпа юздата от злато –
охлюВчето хукна ВъВ преВара,
понесе го праВо към пазара.
но край пътя, зад криВата бука,
млада пъпка цъфна, та пропука,
подплаши се охлюВче рогато,
хВърли Щурча В зеленото блато,
падна Щурчо, падна, та изпръска

с черна тиня бялата си Връзка.

рАДой киров

ЩЪРКЕЛ

сигурно е Важна птица господина,
та отиВа често ВъВ чужбина.

е, наВярно ВъВ командироВка

ходи тази птица с дълга чоВка?

полоВин година ВъВ чужбина,
полоВин година тука – на комина!

янАки Петров

Илюстрации  
Спас Спасов
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сега Ще Ви разкажа за едно жиВотно, което едВа ли сте чуВали. 
нарича се ъглозъб, макар че зъбите му са като на негоВите братоВ-
чеди – тритоните. има кръгла муцунка, изпъкнали очи, крачета, за-
ВършВаЩи с остри нокти, и гладка кожа, подходяЩа и за жиВот ВъВ 
Водата. заЩото ъглозъбът е земноВодно. женската закрепВа яйца-
та си В специални торбички по Водните растения. малките се раждат 
през аВгуст, на топло и В началото са като попоВи лъжички с Външни 
хриле. когато пораснат, излизат на сушата и там прекарВат по-голя-
мата част от жиВота си. търсят храната си ноЩем, когато граблиВи-
те Врани не могат да ги забележат. ъглозъбите жиВеят В азия. те са 
различни ВидоВе. един се нарича сибирски и жиВее В студените гори 
на русия. тоВа е най-издържлиВото на студ земноВодно на земята. 
топли се В дупки на дънери.

при мене стените се среЩат, 
а паяци – групичка цяла  
преграждат ме хитро и ВеЩо

със нишчица тънка и бяла. 
аз често съм тъп или остър, 
но никога объл и кръгъл. 
гатанката с отгоВор прост е – 
наричат ме с името...

ЪГЛОЗЪБ

Илюстрации  
Кирил Танев

(ъгъл)
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СЬОМГА

малък ер, отде надничаш, 
криеница май обичаш?
днес В корем на сьомга плуВаш, 
утре ВъВ фотьойл кротуВаш, 
заран – с аромат на фьон, 
Вечер – с мирис на бульон, 
чух, че те е зърнал сВетльо 
и В опашката на ...!

ГАТАНКА ЗА Ь

сьомгата е удиВителен пътешестВеник. ражда се В бистра река, 
плуВа по течението, докато стигне океана, след тоВа го прекося-
Ва и се ВръЩа при съЩата река, където е родена. следВа километри 
плуВане среЩу течението, за да стигне до мястото, където хВърля 
хайВера си.

MАя ДългъчевА

 (петльо)

Илюстрация  
Кирил Танев
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ЮНАЧНОТО ПЕТЛЕ

едно наперено петле тръгнало към царския дВорец. ВърВяло, Вър-
Вяло, стигнало до една река без брод и без мост. спряло се, мислило, 
чудило се, най-сетне си рекло:

– а бе, аз заЩо ли се чудя?
и като се наВело, проточило шия и захВанало да пие. цялата река 

пресушило и минало на другия бряг.
продължило по-нататък. наВлязло В една гора. изВеднъж напреде 

му изскочил един лъВ и се озъбил:
– хей ти, дето ходиш на дВа крака, кой ти позВоли да Влизаш В 

моя та гора? ВръЩай се или Ще те изям!
– Ще ми изядеш опашката! я се махай от пътя ми! – ядосало се 

петлето, клъВнало лъВа и го глътнало.

Илюстрация Стелияна Донева
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Вечерта петлето с оскубаната опашка стигнало царския дВорец. 
кацнало на един клон В градината пред отВорения прозорец, където 
спял царят. 

на масичката, до царската глаВа, лъЩяла подкоВата на дядоВо-
то пешоВо магаре.

– кукуригууу! – плеснало с криле петлето.
– кой нарушаВа царския ми сън? – изреВал царят.
– аз! – отВърнало петлето.
– какВо искаш?
– подкоВата!
– не я даВам! тя ми е късмет! – отВърнал царят, грабнал я от ма-

сичката и я мушнал В пазВата си.
тогаВа петлето оЩе по-силно изкукуригало:
– цяла ноЩ Ще пея и няма да те остаВя да спиш.
– тъй ли? – заканил се царят и плеснал три пъти с ръце.
мигом Влезли деВетима царедВорци и паднали на колене. царят 

им рекъл:
– запоВядВам да напалите голямата пеЩ, да хВанете оноВа петле 

и да го хВърлите жиВо Вътре!
както запоВядал царят, тъй напраВили царедВорците. 
хВърлили петлето В огнената пеЩ, но то не се уплашило. Щом стъ-

пило Върху Въглените, зяпнало и рекло:
– Водолей, Водолей,
Всичката Вода излей,
Въглените угаси

и петленцето спаси!
додето изрече тези думи, цялата река рукнала наВън и заляла пеЩ-

та. угасила Въглените.
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ЯНТРА
– ей, речице лъкатушна,
през къде течеш?
бистра Вода и пенлиВа

накъде Влечеш?

дал отдаВна тВойте струи

мият този бряг?
Що ли знаят тВойте Води

за тоз стари град?

– тека, тека, мило дете,
през най-хубаВ край.
той се казВа българия,
той е земен рай.

аз изтичам оттам горе

В стара планина

и се спуЩам нанадоле

с чудна бързина.

през скали и през долини

стигам В тоя град,
кой е слаВен от години

по целия сВят.

на царете наши стари

бе столица той

и на техни ВоеВоди

даВаше покой.

вАсил ПоПович

Илюстрация Стелияна Донева
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сочна и черВена,
на дърВо родена.
стаВа и за чуден пай!
сети се коя е май.

що е то?

 ябълката

ябълката е един от най-раз-
пространените плодоВе В сВе-
та, има хиляди сортоВе. „една 
ябълка днеВно гони лекаря от 
ВкъЩи“ – казВат хората. тоВа 
е така, заЩото този неВероятен 
плод съдържа съВършения на-
бор елементи, необходими на 
чоВешкия организъм. 

сочна, ситна и черВена,
В рокля с точки нагласена.
Всеки много я обича,
как, деца, се тя нарича?

що е то?

ягодата прилича на черВено 
сърчице и като малинката е от 
семейстВо розоцВетни. дъха-
Ва и Вкусна, тя е единстВеният 
плод, чиито семенца се нами-
рат от Външната част на обВиВ-
ката. най-полезна е за хапВа-
не В суроВо състояние. 

ЯБЪЛКА ЯГОДА

ягода

Илюстрации  
Кирил Танев
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