Библиотеката, този храм на знанието
За мен библиотеката е свещено място. Тя е храм, в който свещенодействат добри
феи – библиотечните служители. В този храм те имат един бог – знанието. Той
покровителства множествата книги, които са достъпни на хората.
Когато отворя книга, се озовавам в друг свят. Когато започна да чета, си
представям, че съм част от приключенията в тях и общувам с техните герои,
сприятелявам се или пък не се разбирам, проявявам смелост, върша геройски дела.
Книгата пък се обогатява с още един герой – Патрисия.
Много обичам да чета книги. Затова библиотеката, този храм на знанието, ми е
любимо място. Тя е в сърцето ми.
Патрисия Колева, 5а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“
Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“ е най-голямата библиотека в
Ловеч и в Ловешка област. В миналото тя е създадена с дарения от ловчанските
граждани, което говори колко будни са били предшествениците ни. Но най-големият
будител всъщност е библиотеката, заедно с тези, които работят в нея.
Когато за първи път я посетих, съм бил на 5 или 6 години. Сгушеният вход на
огромната сграда в първия момент ме изплаши, но мама ми обясни, че оттук хората
могат да взимат интересни за тях книги, от които да черпят знания. Когато влязохме,
останах изумен колко много полици с книги имаше. Мислех си – ама в този лабиринт
човек може спокойно да се изгуби, как ще намери знания? Тогава една любезна
госпожа се появи, и след като мама ѝ обясни какво точно търси, веднага ни насочи към
книгата, която ни трябваше – разбрах, че книгите се откриват много лесно, когато
знаеш какво търсиш.
Сега, когато вече осъзнавам предназначението на тази сграда, мисля, че мястото
ѝ не е случайно избрано. Напомня ми на сърцето на един организъм – малко, сгушено в
центъра на тялото, но с огромно значение – без него не можеш да живееш. Така си
представям и библиотеката, намираща се точно в центъра на града – като сърце, само
че даващо знания, необходими за израстването ни, защото без знания не можем да
вървим напред и да се развиваме. За съжаление, децата на моята възраст не отдават
нужната почит, тъй като технологиите са много развити и търсим всичко, което ни
интересува, в интернет. С едно изречение в търсачката, дори с една дума, натискам
бутона Enter и пред нас се появява точно конкретната информация – ясно и точно. Това
ни кара да възприемаме библиотеката като едно скучно място, в което трябва доста да
се поровиш и почетеш, за да откриеш това, което търсиш. Но си мисля, че технологиите
никога не биха заменили книгата, както и емоциите, които изпитвам, докосвайки се до
нея.
Затова смятам, че за да се провокира интерес към библиотеката, на първо място
е семейството. Но трябва и в училище да се въведат часове, които да се провеждат
именно там. По този начин освен че учителят ще насочва учениците как да търсят и

получават информация, ще стане и актуално ходенето там, защото съм сигурен, че има
деца и на моята възраст, които все още не са влизали в библиотеката.
Това ще ни помогне ние да изградим и отношение към книгите, а не да ги
възприемаме като списък за лятната ваканция – нещо задължително и неприятно.
С една дума – нужна е ролята на съвременните будители. На които дължим и голяма
благодарност за всичко, което правят в едно забързано, нетърпеливо време.
Даниел Цанков, 5а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

Книгата е прозорец към света
Библиотеката в моя град е едно от нещата, които най-много ми харесват. Тя ми
помага в обучението - намирам книгите, които ми трябват, за да се справя добре с
ученето, със задачите, които имам. Известно е, че когато хората четат, те развиват своя
мозък и обогатяват своите знания. А книгите в ловешката библиотека са много
интересни и забавни. През свободното си време аз много обичам да ходя в този дом на
книгите и да чета.
Като се порових в нета, научих повече за библиотеката. Не само какво
представлява и какви услуги предлага, но и как е създадена. Впечатлена съм, че
библиотеката „Проф. Беню Цонев“ в Ловеч е основана още по време на робството през 1870 г., и че началото ѝ е сложено с първото дарение от домашните библиотеки на
будните ловешки граждани. Книгите са били не само на български, но и на руски,
гръцки и сръбски език. Днес пък има много книги на английски език.
Бих искала да отправя към хората своя призив: Ако имате повече време, четете
книги. Защото книгата е прозорец към света, както се казва, и разширява представите и
разбиранията.
А какво по-хубаво да си така обогатен?
Христалина Василева, 5.а клас, СУ „Св.Климент Охридски“ – Ловеч

Библиотеката – място със стотици приключения
Аз възприемам библиотеката като сграда с най-различни вдъхновяващи и успокояващи
книги. Възприемам я и като място със стотици приключения, чакащи само да ги
прочетат.
Освен това библиотеката е пълна с книги, които дават житейски уроци, винаги
полезни.
В ежедневието ми аз много обичам да чета. Книгите ме отвеждат в изцяло нов свят,
който е по-цветен и забавен от нашия, както и по-щур.

Библиотеката ме привлича, както споменах, със знанията, които са заключени в нея.
Има различни видове книги – тънки, дебели, дълги и по-къси. Това обаче не бива да
бъде критерий за посланието, което носи една книга.
Още от малка много обичам литературата, точно затова четенето е едно от хобитата ми.
Най-интересни са ми историите, митовете и легендите. Произходът им почти винаги е
от балканските народи – България, Гърция, Албания…Винаги митовете на балканските
народи са ми били най-любими и никога не съм се впечатлявала от нито един друг
народ.
Ето затова обичам да чета, а библиотеката е мястото, на което чувствам себе си.
След няколко дни е първи ноември, Денят на народните будители, и въпреки че сме в
онлайн обучение знам, че библиотеката ще бъде винаги отворена за нас – децата на
Ловеч. Защото е място на будители.
Десислава Събевска, 5а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Ловеч

Библиотеката
Библиотеката е интересно място, където има много книги. Когато искам да
прочета нещо интересно, винаги отивам там, защото знам, че ще си намеря найинтересното четиво. Ако се затрудня в избора, библиотекарките винаги ми помагат.
Когато имам трудно домашно или госпожата ми дава работа по проект, книгите
ми помагат да намеря допълнителна интересна информация, за да направя домашното
си добре.
Харесвам библиотеката, защото в нея намирам книги на любимите ми автори и
защото често организира много забавни игри, особено през лятото.
Не бих искала да променя нищо в себе си, защото ми харесва такава, каквато е!
Дарина Вълева, 5а клас, СУ „Св. Климент Охридски“ - Ловеч

Времето е в нас и ние сме във времето
Апостолът Левски е човек, който е запечатан дълбоко в сърцата и душите ни. Той не е
само един спасител на цял един народ. Смел, истински Човек, обичащ народа си, човек,
който е бил готов да се жертва и да даде всичко от себе си за своя народ
Така е и направил. Малко са хората в миналите времена, които ще се жертват за народа,
за отечеството си, за другите и то в името на равенството,свободата и правдата, аз в
днешно време, в 21 век не съм срещнала още такива герои, не са се появили все още…
А времето какво означава за нас? Променя ли се все повече любовта към отечеството?
Намалява или се увеличава тя?

Отговорът на този въпрос можем да намерим ако погледнем по-внимателно в днешното
време и ако се загледаме в хората. Трябва да вникнем някак в душите им, за да можем
да си отговорим. Ако погледнем по-внимателно хората в днешно време веднага можем
да си направим извод, че по-голямата част от тях са се съсредоточили само върху
изкарването на пари и ценят само материалното, затова може би и никога няма да могат
да разберат тези хора, които са се жертвали за нас и за да можем да живеем по този
хубав и спокоен начин в днешно време. Повечето хора в днешно време ценят само
материалното и затварят очите си и сърцата си, затова и не могат да видят и да разберат
кои наистина са ценностните и стойностните неща в живота ни.
Герой като Васил Левски. Герой като Георги Раковски. Герой като Георги Бенковски.
Герой като всеки герой, който е готов да жертва и себе си и семейството си за народа,
за отечеството си. Едва ли някой е днешно време ще направи това. Нима хората от
преди век са милеели повече за род и родина !?
Васил Левски не е бил само идеолог и организатор на голямото движение, в края на
което цяла България се освобождава, но той е бил и човек с едно много голямо сърце.
Ние трябва да го наричаме Апостол на свободата не само, защото е един от всички
онези герои,на които днес иамме свободата ,а и защото е успял да извоюва свободата
ни в човешките души и сърца.
Не само, защото е освободил много територии от чуждо владичество, а защото ни кара
да се чувстваме горди, че сме българи и да сме със самочувствие пред другите народи.
Повдигнал ни е самочувствието и ни е накарал и до ден днешен да знаем, че и за
България има място, както в Европейския съюз, така и в целия свят. Имаме много хора
с изключителни български таланти, които прославят България.
. Днес, когато говорим за хора, особено като Васил Левски трябва да сме горди с него и
със самите себе си, защото именно той е човекът, който ни е дал зародишът, който ни е
показал верния път- път,който води към социално равенство и справедливост, без оглед
на националност и пол. Път, който бележи националната ни идентичност и
самочувствие.
Не можем да върнем времето назад, не можем да поправим г,,грешката“ наречена
предателство!Но можем да променим с делата си бъдещето, по-доброто бъдеще,което
мечтаеше Левски. Можем да станем хора, които са горди с героите, отечеството и със
самите себе си. Да не се срамуваме, че сме българи.Без да се страхуваме! Без да
забравяме тях-героите! Трябва да оценим саможертвата, а самите ние да бъдем
добрият пример, следвайки техния завет! Защото всичко започва от човека и свърша с
него.
Дела трябват, а не думи! Времето е в нас и ние сме във времето!
Айшен Мустафа - 11 клас., Клуб,,Дебати“ - Шумен

„Днешният век е век на свободата.“
,,Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“
Искаш ли да приличаш на Васил Левски?

Да искам, защото той е един истински българин, тоен човек, който е дал живота си за
България.
Да искам, защото днес всеки знае името му.
Да искам, защото той е Апостол на свободата. Апостол на България..
Васил Левски има кратък живот, но дълга история, той е преминал през хиляди
изпитания, за да имаме днес свободата!
В днешни дни всеки знае кой е той, всеки знае какво е направил за България, което
означава, че все още има хора, които искат да бъдат като него и биха дали живота си за
своето Отечество. Може да са само шепа, малко, но все още има хора с патриотизъм и
трябва да сме горди, че духа на Апостола е във всеки един от нас. Неслучайно е
наречен от народа Апостол! Човек, който да изправи главите на всички българи в
годините на орраничения,лишения,непосилни данъци,носили робския хомот. Човек,
който да накара почти всеки българин днес да е горд, че е дете на България. Във
времена на нечувана жестокост, времена на глад и проливане на невинна кръв, Дякон
Левски калява своя дух. Непримирим с несправедливостта, несломим. Копнеещ за
социално равенство и справедливост.За един по-добър живот,свободен живот-без
непосилни данъци, без глад, без примирение, без робска участ… Апостол, устремящ се
да възроди българския дух, да поведе цял един народ смело напред към един по-добър
живот! Мечтае за Република. Чиста и свята!
Смелост, себеотрицание, самообладание- не може с думи да се опише един герой!
Отдаден на България, положил живота си в олтара на Родината. За да я има България
днес!
Трябва ли да има такива хора като него? Има ли такива хора?
Има ги!
Нужни са ни и днес!
Те се раждат и отрастват в България и се гордеят с българския род!
Трябва да има такива хора- нашите учители, нашите родители..
Има ги! Може да са броени на двете ми ръце, но ги има. Те носят в себе си този заряд,
който води напред, който разгаря пламъка на родолюбието!Защото какво е народ без
история, какво е държава без герои оставили следа във времето..
„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него
обръщаме.“
„Днешният век е век на свободата.“
Вихра Бояджиева - 7 клас, Клуб „Журналист“ - Шумен

Завещано от Апостола
Кой е той? Апостолът е олицетворение на смелостта, на будността, на безстрашието,
вярата, надеждата, свободата. Левски се е превърнал в идеала ни за борец за свобода.
Той е и много повече и много писания са били писани в опити да го опишат, но
истината е, че делата му са тези, коит ще тлеят вечно в сърцата ни. Ще поддържат

огъня, за да помним и знаем кой ни е дал днешния ни живот, на кого дължим света си, в
който живеем такъв какъвто е сега.
Така почитаният ни Дякон Левски, започва живота си като Васил Иванов Кунчев
в едно градче Карлово през 1837 година, където той е едно най-обикновено момче с
прост живот и сведена глава, подтискащо в себе си безброй забранени надежди. Тук е
момента, където се запитваме как така един обикновен човек с привидно спокоен
живот решава да се впусне в грамотевичния свят на револйционната дейност? Е, в
крайна сметка всеки герой има свой герой, нали? Така Левски, повлиян от своя идол –
Георги Раковски, се впуска в издигането на една революция, която да извади родината
му от тежките времена. Страдал е да вижда семейството си, близките си в това окаяно
положение на държавата, копнеел е да види усмивка на лицето на старата си майка и
облекчение да прегърне душата и. Черните облаци, преплетени върху небето да се
разкъсат и слънце да обгрее лицата на народа. Да изчезне тиранията и синовете да
видят сълзи на радост в старите очи на майките си, да не проливат те очите си повече
по мъка за децата им, да не страдат повече душите им.
Опитът на Левски с четата на Панайот Хитов и нейният неуспех още през 1861
година и първите му революционни стъпки подсказват на Апостола, че погледът на
революционерите трябва да се насочи към вътрешността на страната, а не както е бил
първоначалният му план – чрез чети извън страната. Той не се сломява от неуспеха, не
се отказва, а замисля нов план за действие, но уви е тежко ранен и му отнема ценно
време, докато се възтановява. През август 1868 година отива в Букурещ и се свързва с
„Българско общество“. Предполага се, че през есента на същата година двамата
великани на българското революционно движение – Васил Левски и Христо Ботев се
събират и преживяват заедно в много тежки условия в една изоставена мелница в
Букурещ.
Апостола е сполетяван от много събития през годините, които са о довели до
това, в което се е превърнал и в човека, когото пазим днес в сърцата си. Запознал се е с
още много велики личности и не толкова, в всички те са допринесли за победата, която
дни едал днес той. Въпреки че Левски завършва предаден, той е оставил много след
себе си и е живял меко казано достоен живот. Не случайно е наличан Апостола на
свободата. Всеки българин трябвада пази кътче от сърцето си, в което да съхранява
спомена за великите герои – тези, които са ни дали всичко, тези, които са се жервали за
нас –бъдещите поколения.
Левски ни завещава себе си, спомена за него и цяла една свобода, в която днес
мирно живеем. Завещал ни е майчните усмивки и е редпазил красивите им очи от
горчиви сълзи. Дал ни е всичко, колкото и невидимо да изглежда в 21 век, ние знаем и
помни. Дълги времена ще помни завета на Апостола – свобода или смърт.
Селин Фикрет - 12 кл., Лит. клуб ,,Сладкодумци“ - Шумен

Послушай сърцето си приятелю, то няма да те подведе!
На моята риза бяла слънцето изгрява
сребърни трептят ясните звездици,
с розови пръсти зората
гали сънените на нощта ресници.
Смело изгрява дъгата,
песента втъкава на сладкопойните птици,
вплита житата с нишката златна.
Зелена изгрява свежестта на гората,
улавя най-синьото на лазурното море!
Щастие и гордост шевица дарява
на мене-честито българско дете!
Будителите! Христо Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов, Георги Раковски, Петко Р.
Славейков, Васил Априлов, Софроий Врачански, Георги Бенковски...
Много са великите българи, просветители, книжовници, революционери, отдали
живота си на българската свобода и духовност, на българската просвета и култура.
А има ли ги днес? Кои са днешните будители? Дали това не е са нашите учители,
нашите родители, нашите приятели…Това са всички те, които не спират да вярват и да
ни карат да вярваме в думите на Васил Друмев : „Един народ, който има съзнание,
култура, писменост и наука, непременно ще има светла и трайна бъднина.“ Днешните
будители, са тези, които са готови да разпространяват и поддържат огъня на
просветата, културата и духовността. Будител е този човек, който е оставил следа в
миналото на нашата родина. Човек, който се е посветил на това да извърши или остави
дела достойни за пример и уважение.Те изграждат представата ни за живота и
бъдещите дни, подготвят ни за трудностите, които предстоят, подават ни ръка в трудни
моментиБудителите са като наши родители, защото те са хора, които ни подтикват,
които ни учат на добро, на обич към родината и българския език, които ни дават
зрънцето, кото израства и разцъфва в красиво цвете..
На всеки един от нас му се е случвало да остане сам. Като затворен в малка кибритена
кутийка. Четири стени и сам със своите тайни. Една стая , в която дори да крещиш
никой няма да те чуе! И сякаш отвътре ти е някак тежко, защото няма с кого да си
споделиш…И се вглеждаш във всяко момиче в клас и се питаш дали можеш да се
довериш.. И търсиш ли с очи ден,два и седмици, но все не си сигурен дали точно това е
момичето,което ще наречеш своя приятелка.
И ето, идва денят,когато срещаш своята роза. Тя е различната,тя е специалната. Всеки
си има своята роза, която го очаква на точното място в точното време. Тя е някъде
там,само трябва да извървиш правилният път до нея, за да я откриеш…И тогава, вече
денят изглежда по-светъл, а жадната за вода пустиня е открила своя кладенец.
Написваме набързо домашните и се втурваме навън, защото,когато сме заедно денят
сякаш става по-къс..
Да бъдеш приятел-е да направиш добро, сам да бъдеш доброто, да бъдеш радостта и
сам радост да създаваш –за това трябва сърце. То само показва как,само те води и

разбива стени. Понякога е нужно време, за да разбереш някои истини, да разгадаеш
някои тайни,но би бил истински щастлив ако си открил своята лисица, която да ти
помогне да те научи как да умееш да чуваш сърцето, как да виждаш със него. Защото то
знае всичко-чува,вижда и разбира, но умее да пази тайни. Сърцето знае правилният път,
защото най-ваните и съществени неща в живота са видими само за него.Бъди приятел,
бъди съвременен будител! Разпръсквай добро, подкрепяй, учи!
Послушай сърцето си приятелю,то няма да те подведе!
Рая Дочева - 5 кл., Лит. клуб ,,Сладкодумци“ - Шумен

Заветът
Васил Левски е един от най-познатите лица в българската история. Той е будител,
революционер борил се славно за страната ни.
Но с какво отъждествяваме името му, какво ни кара да изпитваме?За мен името Васил
Левски е символ на свобода, упоритост, смелост...
Въпросът обаче е...дали сме истински свободни днес? Имаме ли свобода на словото?
Имаме ли смелостта да бъдем истински щастливи? И имаме ли амбицията да превърнем
мечтите си в реалност Свободата за всеки е различна...някои я определят като самота,
други като забавление. Хората днес нямат смелостта да изкажат истинските си мисли и
чувства. Всеки го е страх от това да не изглежда слаб пред очите на останалите или да
не бъде отхвърлен. Страх ни е от това да сме различни, защото знаем, че няма да бъдем
приети от обществото. Знаем, че все ще има някой, който да ни сочи с пръст. Но трябва
да разберем едно: няма как да угодим на всички. Мнението на останалите хора за нас
вече се е превърнало в неписан закон. За да бъдеш приет трябва да си като всички
други! Ако искажеш мнение, което не е удобно на някого , на секундата ще бъдеш
опрекнат. Страх ни е да следваме мечтите си, просто защото са смешни за някого
другиго. И докога така? Докато след години не осъзнаем, че вече е твърде късно.
Докато не осъзнаем, че думите и мислите на другите хора не ни определят. Докато не
осъзнаем, че е по-добре да се ,,провалиш" и да ,,станеш за смях" отколкото ако въобще
не опиташ.
Доста от нас трябва да вземат пример от Васил Левски...от неговата
решителност и упоритост. Защото няма как да постигнеш целите си...ако нямаш
постоянство и амбиция.
Когато спрем да живеем в рамките, които сами си поставяме, когато спрем да
обвиняваме всички останали за нашите мъки и,
Ккогато осъзнаем, че всичко е в нашите ръце, тогава…ще бъдем истински свободни.
Синем Исмаил – 11 кл., Лит. клуб ,,Сладкодумци“ – Шумен

Старата ракла
,,Раснала девойка,
мома пораснала. Със тънка снага,
с китна премяна, румена, засмяна
Момче я хареса, хареса, бендиса,
и се полуди и се зачуди как да я излъже“
Кои са будителите днес!? Добрият ример, верният път,това са тези, които отварят
очите! Оставят следа,светлик! А ние- нека бъдем верни следовници, нека
съхраним следата и бъдем сами верният път…
Нека пробуждаме!
Злато е заляло цялата гора. Пурпурни се люлеят последните шипки, срамежливо
надничат край шипковия храст есенните минзухари. . Есенен дъждец тихо ромоли и
напевно разказва за времето, когато дедите ни смело защитавали честта на род и
родина , а моми и невести наливали менци от студените извори, децата тичали
босоноги сред шубраците след ваклите стада на Шуменското плато.
Шуменското палто е прегърнало,моето детство,моите детски мечти…. В неговите пазви
се сгушил града, подложен на изпитания през годините неведнъж. Град, в който
историята говори..Град на смели и достойни мъже, град на доблест и чест.От дълбока
древност земите на шуменския край се намират на исторически кръстопът. Много
племена и народи минават оттук и оставят своята щастижа от себе си като трайна
следа, като светла диря.А Шуменското плато се извисява над него като верен страж и
закрилник на българския род.
В неговото подножие е махалата на моя дядо, където той се е родил.Тук са минали
неговите детски му години, тук е играл, тук е порастнал и обичал. Тук е старата в бяло
варосана къщичка, в която съм поела и аз първата глътка въздух.. Бялата къщичка с
цветната градинка отпред, старата икона в заданата стая, бабиния миндер,
кехлибарената ракла, която сякаш говори… Чудна история ми разказа тя! За Илчо и
неговата изгора! Чувала бях, че платото го наричат Илчов баир, но все съм се чудела
кой пък е този Илчо- какъв е бил, защо носи неговото име Левент момък го наричали.
Хубавец и юначина..Храбрец момък, който милеел за род и родина. По нашите земи
живеелибългари,турци,арменци-всеки си имал своя махала. Сговорни били, помагали
си в несгоди,но когато сърцето заговори- тогава друго било…
Имало един Ага, знатен турчин бил. Богат бил. Страшен. Всички му се подчинявали в
околността. Всички отблизо и далеч били чували за него… Но вички отблизо и далеч
били чували и за личната мома, що живеела в подножието на Шуменската гора…
Лична мома! Хубавица! Златни плитки- като зряла пшеница, като змии падали тежко
връз раменете, а очите и черни –череши, дяволито играели на бялото и лице…
А усмивката…Ех, тая усмивка- тя я е погубила, разправяше баба… Много момци
въздишали тайно по нея. Но никой не се осмелявал да я поиска от баща и… Но се
осмелил! Един. И не просто я поискал, а я грабнал! Ей, тъй от полето… Син не на кой

да е, а на първенеца- турчин, първородна рожба на най-видния и богатия, с име човек страшилището на града.
Събрали се момците. Девойката да върнат! Все отбрани юнаци- все вярна дружина!
Предвождал ги Илчо, родственик на девойчето, който страх от нищо нямал.Илчо, който
за българщината милеел и рода преди всичко поставял.Честта на девойкато тръгнал да
брани. …
Баба спря своя разказ. Не довърши…Градинката кипеше от изобилие на цвят, само
стария орех на двора тягостно мълчеше, разперил клони да прегърне родния дом. Баба
мълчаливо ме погледна в очите сцвят на зряла череша. Само въздъхна тежко и рече:
-Една птичка пролет не прави… От мене чедо да знаеш….За българското да милееш,от
него по- голяма светиня няма! Българска земя хубава раждала и ще ражда хубави моми
и лични момци! В Българско да останете, по чужбина да не одите…тук ви е късметя…“
И стисна в шепа рохката земя.Зарови очи в тъканата престилка.
Сълзи- чисти и тежки и се отрониха от сухите старчески очи по набраздените жълти
страни, които времето безжалостно беше белязало..
Старата ракла изскърца, изниза се бялото бродирано каренце, останало от чеиза
нейната майка.Всеки бод си имаше своя история, втъкани бяха в него златото на гората,
сините минзухари, шипковия храст заедно с първата обич, черните черешови очи на
прабаба, алената кръв на Илчо…
А аз все още чувах бабиния глас в тъмната стая, само по стените още играеха сенките,
които хвърляш загасващия огън от огнището…
Яна Димитрова -7 кл., УЛК,,Сладкодумци“ - Шумен

Най-голямото богатство
Аз съм щастливо дете, защото тати и мама са до мен всеки ден. Сутрин като ме събудят
с усмивка на лице се чувствам най-щастливото дете .Когато ми кажат ,че се гордеят с
мен преливам от щастие. Обичам да слагам масата за вечеря, а сутрин набързо да
спретна едни,,мъжки“палачинки..Признавам си-не винаги ми се получават, но мама
казва, че са най-вкусните на света, от тях по- хубаво нещо няма, дори медът не е
толкова сладък.. Зная, че го прави от обич, зная обаче, че е по-вкусно всяко залче,
когато е поднесено с любов от близък човек,а мама е изморена вечерите, защото работи
до късно…
Обичам да помагам на татко в гаража, макар да казва, че повече преча..Зная, че му е
хубаво с мен, ами не е лесно да откриеш клещите или гаечния ключ сред разхвърляните
болчета и гайки, когато си под автомобила.. Учи ме, малко по малко,все на мъжки
работи, както обича да казва, но от него съм запомнил най-важното! Уважавай, за да
бъдеш уважаван“ Раздвай и ще ти се даде. Когато подариш цвете или речеш блага дума,
не очаквай нищо в замяна, нека да е безвъзмездно! Хората са добри- ти само трябва да
докоснеш сърцето. Усмихвай се, помагай! Нека бъдеш доброто в този живот, нека
бъдеш вярата и надеждата за приятелите си, нека бъдеш Любовта! ,,Обичай,сине и ще

бъдеш обичан“ ,,Когато пораснеш ще имаш свой дом, жена и деца- домът е най –
важното място! Където и да ходи човек, всички пътеки към дома го водят!“Мъдър
човек е баща ми.Зная, че вратите на родния дом ще бъдат отворени за нас, децата,
независимо дали сме на 20 или 50, защото в очите и сърцето на нашите родители ще
останем деца, макар и пораснали вече..
Каквото и да кажа, няма да бъде достатъчно…Защото какво бих могъл да направя за
тях- милите ми родители, те с първата глътка въздух се грижат за мен- нищо да не ми
липсва. От мен се иска само да бъда добър, да бъда тяхната гордост..Да порасна
достоен човек на честта! Защото всеки човек си тежи на мястото.Те са моето щастие!
Те са моето всичко! Без тях животът ми би бил само една огромна празнина, живот без
смисъл…
Обичам да прекарваме свободното си време заедно. Ходим на планина, където дишаме
чист въздух и се любуваме на природата. Ходим по язовири да ловим риби .Обичам да
помагам в кухнята на мама, докато тя ни приготвя вкусна изненада. Помагам на тати
,когато е с камиона в автосалона. Това са малките радости, но за мен са огромни,
защото са сме Семейство! Защото сме всички заедно! Няма нищо, което да бъде по –
голямо от семейството! Семейството е най-голямото богатство! Човек е щастлив
тогава, когато има с кого да сподели и радости и скърби, дори най-малкото залъче ще е
още по-сладко, когато е споделено с любим човек! Неслучайно народът ни учи :,,Брат,
брата не храни ала тежко му който го няма!“Когато сме заедно ,,всяко цвете става наша
радост и всеки камък става хубав цвят“
Щастието е стихия, живата вода.
На приятелите любовта!
Тое крехко цвете, стръче пролетен цвят!
То е росата сутрин и слънчевия лъч…
То е онази тънка струна на сърцето,очите на мама, рамото на татко, вкусните гозби на
баба…
,,Семейството е като гора-ако си отвън тя изглежда гъста и непроходима,
но ако си вътре, виждаш, че всяко дърво си има свое място!“
Семейството са ненаучените уроци,светлият пример,тихият пристан.Семейството са
мекият килим върху трънливите пътеки. Семейството са тези, които пробуждат всяко
дете за знания, утоляват нестихващата жажда.Първата приказка, първата дума, първата
крачка… И мама, и татко,баба и всеки носи в себе си будителя, а с добрия пример сам
пробужда доброто,стремежът за знание, с вяра и любов, със смелост и сила съхранява
всичко онова, което е наследил от Паисий и Ботев, от Левски и Раковски..
Нека бъдем будители,нека бъдем светлия пример!
Денис Ахмед -5 кл., Лит. клуб ,,Сладкодумци“ – Шумен

Двете половини
,,За двете половини и едното цяло“

Животът е едно пътуване! Пътуване, което ни среща с хора, непознати за нас, пътуване,
което ни подарява нови приятелства.. Но където и да акостира корабът, екипажът
остава един и същ- нашето семейство! Семейството,без което не можем…
Моето семейство е най- важното нещо за мен. Това са хората, които са ме отгледали.
Майка ми е човекът, който се грижи за къщата и приготвя закуската, обяда и вечерята.
Тя ме взима от гимнастика и ме подкрепя във всяко мое ново начинание.Мама е тази
велика жена, която не познава какво е умора, когато става въпрос за мен, за
татко..Всеотдайна и грижовна! Първа става сутрин и последна си ляга! А когато я
попитам защо, не се ли изморява,тя само се усмихва с очи и ми казва, че за хората,
които обичаш ,колкото и си изморен не усещаш умора.Достатъчно е само да създаваш
малки радости за тези, които обичаш и тя умората изчезвала като с вълшебна
пръчица…Мама е светлинката вкъщи! Лъчезарна, усмихната,жизнена..А татко е човек
на мисълта.Обича да съветва и поучава,но за добро,защото всеки има нужда от някого,
с когото да сподели, който да му даде правилен съвет, да посочи верния път…
Баща ми не е точно такъв тип човек.Различен е,но точно различното го прави
уникален…. С него за жалост не ходим никъде заедно и рядко е съгласен да участвам
във всичко. Например, когато се опитвам да им правя някакви игри той никога не иска
да участва колкото и да съм се старала. Той винаги намира нещо, което не му харесва и
ме прекъсва.За съжаление е по-затворен човек и аз го разбирам. Не може хората да са
еднакви. Не може ! Ето аз имам пет пръста на ръката и който и от тяха да нараня ще ме
боли! Така съм и с мама и татко! Толкова различни-а аз ги обичам еднакво! Може би,
защото, когато са заедно се допълват изцяло-все едно са двете половини на едното
цяло. Колкото единият е импулсивен, толкова другият е мъдър…
Брат ми е човекът, който също ме подкрепя във всяко мое начинание. Той ме взима от
където и да е дори и да има работа. Прави всичко за мен , та нали аз съм Той е човека
който ми е най- близък. За разлика от баща ми, той не търси грешки в мен във всичко,
може би, защото все още е по-голямото дете, но винаги ми казва, че човек греши и
човешко е да се греши, но най-важното е след всяко падане да имаш куража да се
изправиш.
Но като се замисля баща ми не е токова лош…той просто иска да ме направи
съвършена. Нали аз съм неговата малка принцеса и ще дойде времето, когато ще строи
свой замък и ще живее своята приказка… Милият ми татко! Той си мисли, че неговото
малко момиченце не разбира бащините грижи ..Милият ми татко как може да таи
такива безпочвени страхове в себе си- та нали той е моят рицар!
Всеки има нужда от приятел! Какво е животът без приятели!? Какво е да нямаш някого
,,когото да опитомиш?“Малкия принц! Това съм аз, това си ти…
Малкият принц е всяко дете и в най-отдалечената точка на земята! Всички понякога се
лутаме, докато открием своята сродна душа- човекът,който можем да наречем приятел!
И ни изглежда някак пусто без него…
Защото всеки има нужда от някого,който да осмисли живота му- да сподели своята
тайна, да плаче с него,когато му е тъжно, да очаква с нетърпение поредната среща…
Когато съм сама често се питам как ще разбера , че точно това е човекът,който няма да
ме подведе, няма да издаде моята тайна и после да ми се надсмива!Ами ако съм
сгрешила..И аз като всяко друго момиче на 12 години ,,обикалям различни планети‘ в

търсене на исттински приятел. Истински-който ще ме кара да се усмихвам и, с който
ще създаваме спомени..Срещам различни момичета и момчета- едни са суетни, а други
вглъбени в дебелите книги,затворени във свой собствен свят…
И все се сещам за баба, която казва, че хората са ралични като пръстите
на ръката, но всеки сам по себе си е важен. Аз съм едно любопитно дете, което обича да
си вре нослето навсякъде,понякога не разбирам възрастните- те сякаш живеят в свои
собствен свят дори ги няма… Най-страшното е ,когато дървото няма своя корен,
дълбоко спящ в земята, но изпращащ жизненни сокове към короната-тогава дървото
разцъфва и дава плод…
Така е със семейството,така е с прителството- колкото по-здрави са корените и
сплетени по между си, толковаповече ще отстоявате на бурите на живота…
Но всеки има нужда от своята мъдрост, от някой,който да протегне ръка и да го
поведе,да му отвори очите към истински важните неща в живота,всеки има нужда от
своята лисица. И от своята роза-за която да се грижи,към която да се връща. Онази,
специалната, по-красивата, по-благоуханната! Но има една малка тайна..как ще я
разпознае човек! Ами много просто- със сърце! Защото важните неща-те не се виждат с
очите… Но първо трябва да я опитоми.Да я закриля, да се грижи за нея,да бъде опора за
нея .Да има време за нея! Защото няма нищо по-ценно от времето, което можеш да
подариш на приятел, то е безценно и най-красивият подарък! Понякога обаче идва
време,когато всеки поеме по своя път…Тогава остават спомените за преживените
красиви моменти,сълзите са неизбежни, но да погледнеш през очите на приятел е
безценно! И макар да те боли да се зарадваш за него,когато той е щастлив.
Всеки има нужда от приятел! Приятел ,за когото е готов на всичко. Приятел ,за когото
да бъде слънце и златното жито! Приятел към когото някаква невидима сила го
притегля,когато е далеч.Тогава си БРАТ!
Сплотени сме, обичаме се и се подкрепяме! Когато има проблем го решаваме заедно,
когато празнуваме и се веселим-отново всички сме заедно! Споделяме всичко по равно,
защото животът не е само броеница от радости, но има препядствия, които трябва да
преодоляваме, за да осъзнаем, че един на друг сме нужни,че един без друг не можем,че
сме двете половини на едното цяло!
Всички се стремим да се докоснем до щастието, но осъзнаваме ли, че то е онова свише
благо, което го носим в самите нас, щастието са хората, които обичаме, домът, в който
всяка вечер се прибираме… Домът,който е нашата крепост, домът, в който сме изрекли
първите думи… Моята крепост, в която научих първите уроци за живота,разбира
се,благодарение на верния екипаж-мама,татако,батко..Всеки един от тях пробуди
различна искра в мен, за да лумне огън, а аз да е нарека човек..Всеки един от моя
екипаж за мен е будител, пробужда вярата в утрешния ден, надеждата и смелостта,че
ще успея,ще се справя по-добре от вчера., пробужда жаждата ми за знания- от
приказките на баба, народните песни, с които ме закърми мама до факта, че съм горда
българка, следовница на Ботев и Вазов, многолика потомка на Багряна.
Ева Стоянова – 7 клас, Клуб „Журналист“ - Шумен

За да я има България днес!
,,Над Родината издигастан хайдушкият Балкан —
неговия ръст достига Левски — дивен великан!
На бесило бил обесен. Но безсилен бил врагът.
Възвишил се е до песен Левски в стръмния си път“
Васил Левски е роден на 18 юли 1837 г. в Карлово. В църковните регистри е записан
под името Васил Иванов Кунчев, но историята ще помни с още много и различни, но
две от тях оставят паметни, имена, две от тях са безсмъртни за всеки българин- Васил
Левски и Апостола.
Нелеко бе твоето детство, Апостоле! Осанал без баща, на теб се падна тежкия жребийотговорността за цялото семейство, ти вече бе мъжът у дома! Мъжът, който да
защитава, да бъде сигурност и опора,мъжът,който да е отговорен за хляба на масата..
Започнал учението си в карловското взаимно училище, но под влияние на вуйчо
си,тивече бе Дякон Левски! Послушникът, който в в продължение на три години
обикаля из селата, за да събираш помощи за Хилендарския манастир, тогава изучи и
църковното пеене и богослужение. Тогава твоите очи видяха сълзите от глад на
българчетата ,бягащи боси и премръзнали край живия плет, страхът в очите,босите
нозе.. Виждаше ужасът, изписан в очите на момите, а в ушите отекваха, кънтяха още
зверските викове на заптиетата и си мислеше „И ние сме хора и искаме да живеем
човешки: да бъдем напълно свободни в земята си, там гдето живее българинът – в
България, Тракия (и) Македония.“
Красива бе българската родна земя! Къс от Рая! Твоята България!Надлъж и нашир
обиоли всяко селце и всяка паланка, видя ,,турчин как беснее над бащино
огнище“Стиснал зъби ти им обеща един по-добър живот,живот без страх,без ужас!
Обеща им свят, в който ще има ,,правда и свобода“.Обеща им , ,,чиста и свята
Република“
Не се колеба, прие монашеството в Сопотския манастир през далечната 1858 г.с името
Игнатий, но в сърцето си остана българският лев, Апостолът на свободата!
Разбунтува се българският дух, дойде време да се възроди българския неспокоен
дух,страдал и търпял пет века чуждия гнет. Прекланял глава пред адските мъки,на
които го подлага башибозукътзадушаваше се от непосилните данъци, а ужасът го
сковаваше всеки път, когато портата се отвореше…..,,стига робство и тиранство“
настъпи моментът, когато българинът се пробуди от тежкия сън и си спомни славата,
когато България бе на три морета, спомни си Златният век , Паисий и Софроний,
Крум,Шишмановият род…
,,Дела трябват, а не думи“България имаше нужда от него! Сега…
Пролетта 1862 г. Георги Раковски те призова да се присъединиш към цвета на
българската храбтост, и ти се отправи за Белград ,за да се включиш в Първата
българска легия. В Белград получил и бойното си кръщение и името Левски. След
разтуряне на легията се завърнал в Българско , за да учиш децата. във село Войнягово,
Карловско и в добруджанското село Ени кьой. Но не те свърташе на едно място,
кипеше твоята кръв, жаден за ,,правда и свобода“ Раздвижи се и емиграцията ,хъшовете

в Румъния вече не жалеха себе си , достатъчно се скитаха ,,немили-недраги ‘‘, копнееха
и сънуваха България, пак да вземат байряка и още един път да го издигнат в Балкана "
Ах, сладка е смъртта за отечеството."Левски –ти бе знаменосеца на четата на Панайот
Хитов.,записа се и във Втората българска легия, организирана от дейците на
Добродетелната дружина. Изкара успешно всички изпити, очаквайки предстоящата
сръбско-турска война, но се разтури на легията, осуетиха се плановете за вдигане на
въоръжено въстание и по нашите земи. Последваи неуспехът на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа.Но ти не се отказа, Апостоле! Макар болката да гореше сърцето ти,
обмисляше острият ти ум нови възможности, а целта беше ясна-социално равенство и
политическа свобода! Основната причина за неуспеха ти виждаше в разминаването на
представите на емиграция в странство и обществените настроенияв България. Изходът
за теб бе в целенасочената и последователна революционна агитация на всички годни
да носят оръцие, отдадени на Отечеството български мъце и опитвапе се да колкото се
може повече слоеве от възраждащото се българско общество. Намери съмишленици
сред изявени млади учители, търговци, читалищни деятели из вътрешността на
страната се родиха първите революционни комитети в България, взе участие в
изграждането на БРЦК, но продължителните и безплодни спорове сред емиграцията те
подтикнаха за трети пореден път да напуснеш Румъния и през пролетта на 1870 г.
отново да се прехвърли в Българско.
За близо една година и половина успя да изградиш широка нелегална комитетска
мрежа обхващаща цялата територия на майка България…. „Ето близо е вече времето да
докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И който от тях
не признае нашите закони и не заживее с нас по същите граждански правила, той в
един миг с всичко ще стане на прах и пепел.“
Според теб целта на революционната организация била „с една обща революция да се
направи коренно преобразование в сегашната деспотско-тиранска система и да се
замени с демократска република … Да се подигне храм на истината и правата свобода и
турският чорбаджилък да даде място на съгласието,братството и съвършеното
равенство между всички народности”. Ясно бе, че за да постигне успех
освободителното движение е нужно обединяване на усилията на комитетската
организация в страната с тези на емиграцията
И се започна! Силни и смели мъже заложиха живота си в олтара на свиободата за
Отечеството. Десетки комитетски дейци, твои съмишленици, между които и Димитър
Общи бяха арестувани и изправени на съд… Ти не се изплаши, а обмисляше план за
тяхното освобиждение,но…. противоречия сред членовете на централното ръководство
настъпили във връзка с предложението на Любен Каравелов да се пристъпи към
вдигане на въстание в странатареши да заминеш за Букурещ. Някой трябваше да
запознае БРЦК с реалното състояние на комитетската организация след извършените
арести. На път за Румъния се отби в Ловеч, за да прибереш комитетската архива, но те
предоха,Апостоле! Заловен бе в ханчето на с. Къкрина, Ловешко и изправен пред съда ..
„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“ „Аз съм посветил
себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт и да работя по
народната воля.“

Ден 18 на лето 1873 г ,,там близо край град София стърчи, аз видях, черно бесило,и
твой един син, Българийо,виси на него със страшна сила.“Отдаде един живот за
родната българска земя, не пожали стара майка,една младост заина в името на твоята
България.
Мечтата ти беше ,,чиста и свята република“ Без дребнави сметки и егоистични мисли.
Преследваше една мечта за цял един народ! Не се поколеба, не се изплаши, превърна я
в цел: „Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност;
ръката си подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и
свобода човешка.“ И го направи! С малко думи и повече действия, защото самият ти ни
учеше „дела трябват, а не думи!” Каза го и го стори , без да жалиш себе си, от любов
към народа си., а думите мъдри,действията достойни, въпрос на чест!
Научи ни какво е да милееш за род и родина, научи ни какво е национално
самочувствие и гордост. Защото сме древен народ с традиции, не белязани и
непреходни във времето! Смел народ, устоял на бури, но забазил себе си, съхранил
своята идентичност. Имаме история, която е повод сама по себе си за национална
гордост- велики ханове и светли царе, които разширяват и зашитават родината не
веднъж! Писменост, език,култура… Ти видя, прогледна предиу повече от век,
защото,,това,което е невидимо с очите, може да се види само и единствено със сърцето“
Прогледна за един цял народ и показа верният път…Труден и трънлив,страшен и
опасен. Не те спряха знойното лято и суровата зима, не те спряха потерите…Показа ни
какво е самосъзнание по време на робство! Научи ни да бъдем българи!
Ти умря,Апостоле! Умря заради народа си.За да я има България днес! За да ни има нас!
За мен си светлият пример какво е да си българин! За мен си урокът, койтто научих за
България! Урок по родолюбие!Следвам смело твоите стъпки „Времето е в нас и ние сме
във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“
Месец февруари, осемнадесети ден от календара,
двадесет и първи век,
шуми Балкана, Левски възпявагерой, достоен българин със чест.
Днес аз ,Апостоле, тебе прегръщам!
Искам да ти благодаря,
че избави ни от чужда власт и гнет,
имам равенство и свобода,
глава прикланям аз сега! Пред теб!
Днес,Апостоле, на теб отдавам чест!
Галин Николов - 12 кл., Лит. клуб ,,Сладкодумци“ - Шумен

Силата на мечтите
Достатъчно смел ли си да мечтаеш, читателю? Имаш ли кураж, за да
продължиш да живееш? Жив ли си изобщо? Куражът е магията, която превръща
мечтите в реалност. Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите

си. Те виждат, те чуват, усещат, чувстват...те живеят. Мечтите се сбъдват. Без тази
възможност, природата не би ни позволила да ги притежаваме. Затова трябва да ги
преследваме, да ги стискаме здраво и да вярваме. Да вярваме. Те са наши, ние сме това,
което сме, заради тях. Заради тяхната мощ. Те са ни сътворили каквито сме, а ние сме
сътворили тях. Изгуби ли се, читательо, все още ли не вярваш в силата на мечтите?
Разбира се, една мечта не се превръща в реалност с магия - изисква се много
пот, решителност и усилена работа. Всички ние имаме мечти. Но за да превърнем
мечтите си в реалност, отнема изключително много решителност, всеотдайност,
самодисциплина и усилия. Не всички мечти са така ярки и цветни, не всички хора
виждат така красиво живота. Нечии очила са прекалено изцапани, за да видят гледката
пред тях. Избират да се вглеждат в размазаните петна, но така вселената е намерила
начин да отличи ярките души. Тези, които виждат в пъстри цветове. Тези, които виждат
на пътя си търкалящи се възможности, летящи надежди и тук-там по малко вълшебен
прашец – тяхната щипка вдъхновение. Човек трябва да носи хаос в душата си, за да
може да роди танцуваща звезда. Там горе на небето, там се съхраняват всичките мечти
и когато някой ги достигне цялото нощно небе засиява. Още една звезда е огряла нечия
душа. Един мечтател е затворил в себе си една красива надежда, една топла мечта,
която ще топли сърцето му щом падне студ.
Всяка велика мечта започва от мечтателя. Винаги помни, че притежаваш силата,
търпението и страстта да достигнеш до звездите, да промениш света. Проблемите на
света не могат да бъдат решени от скептици или циници, чиито хоризонти са
ограничени от очевидните реалности. Нуждаем се от хора, способни да мечтаят за
неща, които никой не е виждал. Хора, способни да виждат светове, там където другите
виждат празнота. Мечтите трябва да са толкова големи, че да можем да растем в тях. Да
разцъфваме като млади цветя, готови да открият новия хоризонт. Ако се продаваха
мечти, какво би си купил? Мечтите те водят към бъдещето, но прибавят и вълнение към
настоящето. Щеше ли да поискаш щастие? Или лодка, с която да изминеш
пътешествието до него, с попътен вятър неизвестно и топъл полъх на мечта.
Изобретенията изискват знания, но са управлявани от мечти. Готов ли си да яхнеш
твоите и да яздиш до края? Ще ти е нужна бутилка въображение за сухите дни, когато
ентусиазмът изсъхва. Вълшебният прашец винаги действа. Ако си роден без криле, не
им пречи да израснат.
Следвай смело посоката на мечтите
си. Живей живота, който винаги си си представял.
Никога не подценявай силата на звездите, те са единствените, които винаги ще
слушат. Въображението, то ще те отнесе до тях и заедно ще танцувате вал под лунна
светлина. Самотата не е фактор, нито хората, щом душата е превзета от тази топлота. За
мечтите, които винаги ще светят в тъмнината.
Смело мечтай,приятелю! Но не губи себе си! Не губи онази велика сила наречена вяра.
Бъди сила! Бъди светлината!Подкрепяй!! Бъди светлото прозорче.Пробуждай! Смело
стисни зрънцето надежда в шепи, от него ще покълне и разцъфти най-красивото цвете!
Поливай с обич, със всеотдайност, с грижа!Оставяй светла диря след себе си!И тогава,
приятелю,сам будител също ще родиш будител!
Така, както Бог обича теб…

Селин Фикрет – 12 кл., Клуб „Журналист“ - Шумен

Там, където е сърцето
Руен. Моят роден край. Моето свято кътче земя!
Там, където е сърцето. Там е домът, казват неслучайно старите хора. Затова ли, все ме
тегли натам??
Златна есен е разляла своят кехлибар в Стара планина. Кипва всяка градина в огнено,
избуяли са златни хризантемите на баба, а тя милата,в ече е наредила червени ябълките
в избата, а аромат на медени круши се носи из цялата къща…
Недалеч от селото се синее и разплеснуват пенливи талази, водите на язовир Ябълчевозлатната ябълка на югоизточна България. A наоколо са се ширнали кехлибарени поля
до където ти стигне окото.. Златните класове се полюшват като развълнувано море
надлъж и на шир.Обагрени в жълто тежаха с цвят на старо злато дюлите на старото
криво дърво накрай синора. Колко спомени пази онова дървено мостче, където полето
прегръща реката, извиваща се като змийче от хладните пазви на високия склон над
село. Онова, което сякаш дели реката на две…
Един ден се люлеех на моята люлка на двора в къщата на баба и дядо, гледайки
колко е шарено небето и с колко пъстри цветове е изпълнено. Самата люлка беше
огрята от яркото слънце като небесен ангел, падащ от небесата, а нежен хладък бриз
идваше от високите части на Стара планина. Мислех си колко ли неща са се случвали в
това село без аз да знам за тях. Какви тайни крие това вълшебно забравено от Бога
място…
По едно време баба ми дойде в градинката и ме извика за обяд. Като влязох вкъщи
устехих миризмата на домашна доматена супа, която още се вареше на котлона, а
миризмата се носеше чак до задния двор където щъкаха нагоре-надолу малки жълти
каделки- патетата на баба. Баба постави една малка дървена софричка от едно време и
под нея постла една малка сладка с цвят на зрял пъпеш покривка. Потрепваха златните
пендарки на ушите на баба, гледах ги и се замислих…
Каква ли мома е била баба!
Бях чувала да се говори из село, че навремето честта и била поставена на изпитание.
И не само…
Легнах си рано тази вечер. Звездите играеха по есенното небе, вятърът шушнеше
своята песен в клоните на стария бор, който пазеше тайната на моя род ..Само тук, в
малката схлупена стаичка се чувствах ,,като у дома си“. Тя ме връщаше към моето
детство, към моите спомени, към приказките на баба, към моя род…
Бледоликата Луна бе огряла прозореца ми и един лунен лъч играеше по бялото
перденце и хвърляше златисти отблясъци по стената..
Клепачите ми бяха натежали, пред очите ми сякаш заиграха алтъните на баба.Погледът
ми се премрежи…
Алтънлъ Стоян!

Прочутият български войвода... Отличавал се с красота, смелост и дързост. Ходел все е
с отбрана дружина и е бил винаги нашит по дрехите с алтъни, от където идва и името
му. На запад от Котел войводата е бил страшилище за всички…И не само там!
За Алтънлъ Стоян се носят легенди и предания. Обикалял с дружина от около
двайсетина юнаци. Три пъти са удряли и обирали султанската хазна. Почти всичко,
което е заграбвал е раздавал на бедните и беззащитните люде. Той бил тяхната закрила
и надежда. Убива турски чиновници на висок пост, както и водача на турските потери.
При Риш освобождава почти 40 жени и деца. Страшилището Стоян, ангел спасител
бил за раята… Според едни от народните поверия името Алтън Стоян идва от това, че е
имал страшен белег на бузата, от който чак се виждала костта. За да скрие страшния
белег, в Търново златар му го скрива със златна пара прикрепена със златно синджирче
на бузата. Златните пари тогава са се наричали алтъни. И от там – Алтънлъ Стоян.
Баба често ми разказваше за страшния войвода, а когато говореше за него очите и
блестяха някак различно и топла руменина се разливаше по хлътналите страни, а
пендарите на наниза, който красеще бялата и шия напевно и пригласяше…
- Разказвай,бабо…Искам още! – отекна тъничко детско гласче в полумрака на малката
стаичка.
-Ех, чедо..ти насита нямаш! Слушай, чедо, да ти разкажа, що думаше моята баба…
Имал калпак Стоян, също като дедовия ти…С него дедо ти ляга, с него става! Някога
тоя калпак бил обшит с алтъни, дар от турския паша. Когато минавал покрай мястото,
където Воеводата свирел на кавал, пашата останал възхитен от музиката и таланта на
Стоян, подарил му калпака – символ на уважение и почит при турците…А за него
народа песни сега пее.Ама млад и зелен си отишъл Воеводата от този свят! При
престрелка по обира бил ранен,но доктора в града не успява да го спаси от лютите му
рани.
- А алтъните какво станало,бабо? Къде са сега те, бабо?
-Двама младежи открили съкровището му в нашето село, но защо точно в нашето село
не знам. Явно има някаква причина, но никой не може да отговори на този въпрос…
-Имал ли е и той семейство,бабо? Имал ли си жена, имало ли е кой да плаче за него?
-Ех,детето ми.. -погали ме нежно баба по челото с напуканата си длан.-Как да са не
плакали за него, цял един народ е тъжал, че закрилник и опора Воеводата е бил…
Чувала съм, че момиче от народа залюбил, негова изгора и неговата севда . Тайно по
чукарите се срещали, че момата баща и не я давал…Имали си едно вълшебно кътче
ехей-там дълбоко в гората, близо до извора, що чешмата с вода налива…Дума бил дал
Стоян, заръка на своето либе. Ако някой куршум от пушка- кремаклийка го улучи или
сабя затрие,сърцето си при извора за нея ще остави, калпака там ще заровят. А тя за
него на рожбата да разказва,че смел и безстрашен баща е имал, закрила на народа,а
кога стане на възраст сабя да носи и с пушка да стреля, с калпака дружина да
предвожда…Там се срещали, там се вричали двамата млади…
-Стана ми много интересно бабо! Разкажи ми още! За някое вълшебно кътче от
нашето село ми разкажи. И за момата разказвай!
- За сега ти стига толкова, слънце.-баба ме погали по главата и нежно ме целуна
по челото и след което изгаси крушките, а аз се сгуших в одеялото. Бледоликата Луна
бе огряла прозореца ми и един лунен лъч играеше по бялото перденце и хвърляше

златисти отблясъци по стената.. Клепачите ми бяха натежали, пред очите ми сякаш
заиграха алтъните на баба. Погледът ми се премрежи…
Джейда Ахмед – 11 кл., Клуб „Журналист“ - Шумен

Да се събудиш, след прочетените книги, за да успееш след това
Често в този сив, студен дъждовен свят, изгубваме цветовете на прекрасните човешки
неща, и се лутаме в мъглите на този суров живот.
А само на няколко крачки скрити в стари мраморни сгради, са скрити библиотеките,
хранилища, които пазят мислите на стотици писатели, поети, духовници пробудили
себе си, за да събудят и другите.
И често аз си задавам въпроса ,,Не е ли красив и странен този свят,, какво би бил той
без мисли, думи, поеми,, нямаше ли да бъде един тъжен момент от вечността, една
заблуда, в която щяхме да живеем ефимерни като есенни цветя?
Въпросите са тези, а отговорите са след това!
Този свят щеше да изчезне без смисъла скрит в книгите, а те са именно тези тайни
врати , които създават лабиринтите на въображението, творчеството и красотата на
пробуденото човешко съзнание, докато духът в човек се стреми към изящният пламък
на зовящата мисъл в човешката, вечна, душа дотогава ще съществуват библиотеките,
библиотекарите, тези вълшебни хора и места, където думите изграждат животи,
съзвездия от духовност и красота, а нима има по-магично пътешествие от думите и
творческият подем, на онези хора със специални таланти изградили симфониите на
чувствеността от текстове, герои, желания, щастие, тъга и мечти докоснали човешката
четяща струна, и превърнали фантазията в извор на незабравими моменти!
И ето,Денят на Народните будители, денят в който си припомняме колко е важно да
бъдем с пробудена духовна същност, да четем събирайки златните лъчи на знанието,
на прекрасните моменти, които обогатяват живота ни, с чувства, прелест и емоции,
защото една книга е една изживяна мечта, една нежна звезда огряла кадифения здрач,
сред който се топим.
А библиотеките са храмовете и паметта на душите, посветили живота си на това да
пишат, и да възкресяват в пламъците на благодатния огън на знанието, онези сърца
изгубили пътят на смисъла от пробуденото съзнание, потънали в блатото на тъга, и
отчаяние, не открили изящността на словото, което извира от нашият божествен взор,
като кристално сияние, като бял духовен лебед, като капки от най-чистият духовен мед,
като цвете от нежна и истинска светлина, като подарък, като човешка мечта, и аз се
радвам, че ме има за да се докосна до тези светове на книги и мисли, стихове, разкази,
легенди, текстове изминали пътят на душата, от едно човешко сърце, с послание до
друго.
А нима има нещо по-красиво от това, съхранено в библиотеките, с ключове за найизящните кътчета, на човешките мисли, умове и души?
И нека празнуваме, че сме пробудени и извисени, че духът ни лети, над този свят към
нови висини!
Честит празник, на Народните будители!
Вярвайте в пробудения дух и пазете знанието и духовната сила!
Станимира Георгиева – студентка, гр. София

Будителите днес
Интересна тема нали? Мисля, че ако се замислим малко повече ще разберем ,че
будители не са само Иван Вазов, Паисий Хилендарски, Васил Левски или Д-р Петър
Берон. Будители могат да се нарекат и хората, които са до вас всеки ден, и всяка
секунда, като майка ви, баща ви, братът/сестра ви, баба ви или дядо ви или дори вашия
домашен любимец!
Будителите в нашия свят са хората, които ви подкрепят и обичат всеки ден и ние трябва
да ги ценим! Кой знае? И Вие... ДА... Вие, които в момента четете това, със сигурност
сте будител, който е от голяма важност за някои хора в живота Ви, които може би дори
не ви познават. Представете си ситуацията, в която Вие виждате как някой например си
е разсипал багажа или е паднал на улицата и Вие му помогнете. Тогава човекът
отсреща ви е благодарен и Вие ще изпитате една страхотна емоция, която ще превърне
деня ви от приятен в още по приятен.
Знаете ли легендата за Дядо Коледа. Това, което съм запомнила от нея е, че той помагал
на бедните и безпомощните, като оставял храна и пари пред вратите им. Специфичното
в тази история е, че той го е правил Анонимно. По този начин той правел добро за
другите, без те да знаят дори мъж или жена е. Така той помагал на хората и се чувства
добре от това ,че хората, които минават всеки ден покрай него са щастливи и така те
придават тази емоция на него и я правят още по-силна.
Дойде време за нашата традиция, а именно въпроси към вас:
Кои са будителите във вашия свят?
Обичате ли да помагате на хората в нужда, дори и да не ги познавате?
Знаете ли дали сте нечий будител?
Знаете ли легендата за Дядо Коледа, дори и по различен начин?
Какво мислите за начина му на извършване на действията?
И не на последно място...
Хареса ли Ви текста ми? – Надявам се ,,Да“!
Довиждане и благодаря за отделеното време…
Благовеста Димитрова – 6 кл., СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр.Радомир

Есе за Будителите
Днес отново е 1 ноември и от всякъде се леят поздрави към българските учители и
будители. Всъщност, някой от вас замислял ли се е какво наистина значи думата
„будител“? Нима будители са само преподавателите в училище? О, не, не мисля така!
Будителите са хората, които ни учат на вярата в доброто, милосърдието и
трудолюбието. Те ни дават нужните знания и умения, за да сбъднем ние мечтите си и
да станем успешни хора. Нима будител не може да се нарече малкото момченце, което
всеки ден отделя от парите си за училище, за да нахрани бездомните животни в
квартала? Или пък момчето, което построи училище за деца, които не могат да си
позволят да ходят на държавно? Нима бабата, която всеки ден оставя по една книга
пред вратата на случайна къща, не е будител? Както и преди, така и сега – будители ще
има. Въпросът е обаче - дали младите будители ще получат подкрепа и стимул от по –

възрастното поколение. Аз вярвам, че нашето съвремие е пълно с будители, които знаят
историята и традициите на България и ще продължават да се борят за своите и мечтите
на родината си. Младите будители на България знаят кои са Левски, Ботев, Раковски и
Каравелов. Знаят за славното минало на отечеството си и могат да танцуват
българските народни хора. Те са повярвали в своята кауза – съхранението на България.
Единственото, което ги притеснява е, че вие – възрастните не вярвате в техните
качества и идеи. Скъпи будители и учители, моля ви, повярвайте в тях, защото те
правят всичко възможно, за да я има България.
Михаела Илиева - 15 г., с. Бенковски, общ. Кирково, обл. Кърджали

Будителите
Будителите... те са тук. И навсякъде. Носят своите спомени – бъдещи и минали и после
даряват разум и носят щастие и покриват с телата си и спомените си, това, което
предстои.
Дори да са някъде другаде – в миналото – те са в сърцето ни.
Те са Ботев, Левски, Хвърковатата чета на Бенковски, Лекарите без имена и
войниците, загинали по полетата на Майка България.
Поклон пред тях и делата им!
...А когато се сетите, оставете по едно цвете пред паметниците им и отбележете
подвига им.
...Те – будителите – са в сърцата ни!
Те са навсякъде край нас. Обичат ни, обичат ви. Носят слънце, носят отлични
оценки или пишат тройки...Те са учители и родители, но и деца.
Те са следващото поколение, което трябва да носи радости и утеха на
възрастните.
Те са всичко, което някой трябва да бъде!
Те са птичетата, които на 24 май носят клонки за Светите Братя Кирил и
Методий!
Те са децата и възрастните, които оставят венец за споменаване обесването на
Васил Левски!
Те са децата и възрастните, които стават прави при всяко тръбене, когато има
въстановки на боевете при Шипка!
Те са децата и възрастните, които отиват на връх Шейновец или посещават
Шипка, за да не се забравя подвига на падналите за България!
Те са тези, които носят следващото!
Те са тези, които дават спомени за потомците ни!
Те са тези, които запазват минута мълчание, когато вият сирените на Втори юни!
Те са тези!
Поклон, Будители!
Мария Гюзелева, 39 г., гр. Елхово

