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Редакционни съобщения.
Квитанции чрезъ пощата.
Настжпи ваканционното време на списанието — юлнй и
августъ. Презъ това време ще изпратииъ квитанции чрезъ
пощата на всички абонати и настоятели, които по една или
друга причина оше не еж, издължили скромния абонаментъ
на списанието.
Най-учтизо 1гн молимь да не отлага!ъ изплащането имъ,
за да мож*мъ въ това свободно време да приклю шиъ смЪткигв си м здобиемь средства за по-нагатьшнюто издаване
и разкрасяване на списанието.

Нелолучени книжки,
Всички, конто по една или друса причина, «е еж полу
чили н-Ькоя отъ до сега изл-Ьзлигв книиии, д* нн пишатъ
веднага, за да имъ ги изпратимъг Книжни, коиго бн се по
искали следъ '< августъ, пЬня да се изпращагк

За книгата
йОтъ

Вйтлеемъ до Голгота

Пз стеклите се в5сгоятвл~тв! пъ милата ни
родина, книгата „ОТЬ ВИТЛКаМЪ ДО ГОЛГОТЯ*
н* м з « з да блда отпечатана о време. Като иелимъ абонагятЬ ни за И1зинение, явяваме имь, че
ще я ИУОТЪ спедъ ваканцията,
Ояия, дз коиго CMS итраткпи покани, нша
продължат ь записването на абонати,

в. „Вйтлеемъ*',
Съ настоящитЬ книжни изпращам з яестникъ
„ВИТЛЕЕ/НЪ" за родигелигй на абзнатчетата ни,
Огь радахцият9,

лиьуте драг друг*-

РЕЛЙГЙОЗНО-НРДВСТВЕНО СПИСАНИЕ ЗД ДЕЦА.
Година III.

Май и Юний

Книжки V и V I .

Сн-Ьгъ по Петровдень.
Народна п-Ьсень

t

Сн-Ьгъ удари, снъгъ удари
Лъте по Петровдень,
Сн-Ьгъ до деветь педи.
Та завари, та завари
Моми на Романя;
Замръзнаха, замръзнаха
Пръсти въ паламарки,
Замръзнаха, замръзнаха
Сърпове на рдше;
Че завари, че завари
Юнаци въ планина —
Замръзнаха, замръзнаха
Пушки на рамена,
Замръзнаха, замръзнаха
Саби на кръстове.
Па се чудятъ, па се чудятъ
Какво да направятъ;
Отговаря, отговаря
Младъ Стоянъ войвода:
— „Ой ви вази, ой ви вази
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Дружина юнаци,
Я да идемъ, я да идемъ
Въ пуста Света-гора,
Че да влъземъ, че да влъземъ
Въ бвли мънастири,
Да съберемъ, да съберемъ
Куни и кръстове,
Да накладемъ, да накладемъ
Силенъ, буенъ огънь,
Да размразимъ, да размразимъ
Пушки отъ рамена,
Да размразимъ, да размразимъ
Саби отъ кръстове".
Отишли еж, отишли еж
Въ пуста Света-гора,
Че еж. влъзли, че еж влъзли
Въ бъли мънастири;
Събрали еж, събрали еж
Куни и кръстове,
Наклали еж, наклали еж
Силенъ, буенъ о г ъ н ь : —
Кой посегна, кой посегна
Ржка да нагръе,
Ржката му, ржката му
До рамо изсъхна;
Кой посегна, кой посегна
Нога да нагръе,
Ногата му, ногата му
Тамъ се удървила.
Ц. Калчевъ.
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Изъ молитвата Господня.
И прости ни дълговегЬ, както и ний
ще ги простимъ на длъжниците си.

Пето прошение.

>

,i

свки день доброто християнче по единъ
или няколко пъти повтаря изъ молит
вата Господня петото прошение: „Небесний нашъ татко! Остави ни, прости
ни дълговегв, който ний имаме да ти
дължимъ, прости ни ги също, както и ний ще ги оставимъ, както и ний ще ги простимъ на ДЛЪЖНИ
ЦИТЕ си".

Но какво сме взимали ние отъ Бога? Съ какво
сме задължн-вли предъ него, щото сега да му се молиме: „Остави ни, Господи, прости ни дълговегв"?
Земниятъ царь, който пази живота ни и имота
ни отъ разбойницигв и грабителигв иска да му пла
щаме данъкъ, за да има съ какво да заплати на хо
рата, които му служатъ и помагатъ за запазването
на реда и тишината. И небесниятъ нашъ царь ни да
ва не само животъ, но и всичко, което ни е потреб
но за живеене — и за това, Той, небесниятъ нашъ
Царь, иска отъ насъ, ако можемъ тъй просто да кажемъ, своитъ- данъци. Но той ги иска не въ пари,
нему пари не еж нуждни, той н-вма съ кого да се
разплаща, а заповядва ни да си внасяме данъка съ
добри д-вла. И ние като православни християни, съ
гол-вмо удоволствие тр-ъбва да правимъ добри д-вла
и съ ГБХЪ да внисаме данъка си. А ние какво пра
вимъ? Съ гр-Бховегв си, съ лошия си животъ само
гн-ввимъ небесния си Царь.
Да, малки братя и сестри, добригв д-вла у насъ
вевки день намаляватъ. Станахме гол-вми гр-вшници и
длъжници предъ Бога. А кой не знае, че той ВСЕКИ
часъ може да ни повика на съдъ и потърси см-втка?
И какъ ще се разплащатъ тогава гЬзи, които съ възставали противъ родителит-Ь си, • не съ ги слушали,
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буйствували съ, лъгали съ, крали съ, клеветили съ,
завиждали съ и пр. и пр. ? Какво ще дадатъ тия Д-Бца на Бога, когато той имъ поиска добри, а не ло
ши д-вла?
Тежко ни! Да се молимъ да ни не вика предъ
своя страшенъ съдъ, защото да си признаемъ, добритъ- ни -д-вла съ малко, а лошитъ- много; гр-Ъховетъни надвиха и си играятъ съ насъ, както искатъ. Не
ни остава нищо, освенъ да се молимъ: „Господи, про
сти ни гр-БХОвегв".
Но ще ни прости ли Господь, когато му се молимъ ?
— На едни ще прости, а на други не! Ще про
сти на тия, които сами обичатъ да прощаватъ, а не
на тия, които денемъ и нощемъ мислятъ какъ да отмъстятъ на ония, които съ ги обидили или пъкъ съ
Н"БЩО СЪГр-БШИЛИ.

„Съ каквато м-врка м-Ьрите, съ такава ще м-вратъ
и на Васъ". (Лук. 6.38). Както ние немилостиво по
стъпваме съ ближниттз си, тъй и Богъ ще постъпи
съ насъ.
„СЪятель".
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'

^.L во пише за него:
J
„Въ наше време се появи единъ човЪкъ съ
гол-вма добродЪтель, който жив-Ье по настоящемъ и
се нарича Исусъ Христосъ. Народътъ го назовава пророкъ на истината, а апостолигв му го наричатъ Синъ
Божий. Възкресява мъртви, изц-врява болни. По ръстътъ си е срЪденъ, а въ лицето си красенъ и много
сладъкъ. Въ изгледътъ си е тъй величественъ, щото
които го виждатъ, принуждаватъ се да го обичатъ и
същевременно да му се боятъ. Косата му е кестеня
ва ; тя се спуща до ушигЬ и отъ ушитъ- до рамената,
споредъ обичая на НазорянигЬ. Челото му е гол-Ьмо
и много милостиво. Лицето му е безъ бръчки или
н-вкое пятно, съ простъ цв-втъ. Носътъ и устата му
еж безукоризненн. Брадата му е гжета и съ цв-втъ,
както оная на косата му, не дълга и не разделена по
средата. Погледътъ му е величественъ и много любезенъ. Очигв му еж приятни, чисти и много сладки.
Когато изобличава — поражава, когато поучава—угождава, и всички го обичатъ. Веселъ е, но по величественъ
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начинъ. Никой не го е видЪлъ да се заем-fee, но еж
го видели да плаче. МИШЦИГБ му и ржцегЬ му еж
много красни. Въ събранията е много удовлетворителенъ, но редко се вижда. А кога се разговаря, много
е благоразуменъ. По лицето си и .по изгледътъ си е
най-красивия чов-Ькъ на земята".

I

Братска любовь.
еднажъ донели на единъ калугеринъ
въ монастиря единъ гроздъ грозде
отъ най-хубавото, току що било узр-вло. Този калугеринъ, макаръ и да
му се искало да го изъ-де, но като му дошло на умъ,
че има боленъ другарь, проводилъ гроздето на него.
». Болниятъ много се зарадвалъ отъ любовьта, която
*•' показали къмъ него, но като мислЪлъ да направи
добро и да зарадва другигв повече, отколкото себе
си, безъ да вкуси отъ гроздето, изпратилъ го на другъ
свой приятель. Този последниятъ тъй сжщо искалъ
да зарадва другъ свой приятель и изратилъ гроздето
нему. По този начинъ гроздето изходило Ц-БЛИЯ мънастиръ и най-сетне се върнало пакъ при първия ка
лугеринъ, който го билъ изпратилъ на болника.
Кой може да опише радостьта на този добъръ
чов-вкъ, която изпълнила сърдцето му, като получилъ
обратно гроздето и разбралъ каква искрена любовь
е имало между братята въ монастиря — любовь как
вато самъ Исусъ Христосъ и неговигв ученици еж
проповядвали:
„Не оставяйте никому длъжни въ нищо,
освенъ да имате любовь no-между си, защо
то, който люби другигЬ, изпълнява законътъ.
(Рим. 13 8.).
Пр. Пролов. I.
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Бедни и богати
^щрт/мтфтшжтА

•Ькога единъ прочутъ Римски царь изл^залъ да се
разходи въ своята златна колесница, придруженъ
отъ телохранителите си, министрите си и други
още големци. По пжтя той срещналъ двама стар
ци, бедни, боси, съ окжсани дрехи. Като ги позналъ,
че еж благочестиви постници, царьтъ слезалъ отъ ко
лесницата си, поклонилъ имъ се и, като ги прегърналъ, целуналъ ги. Големците, като видели това, мно
го се ядосали и захванали единъ други да си шепнатъ: „Гле
дай го, какъ отива да се унижава съ такива простаци". Но
като не смеяли да се изкажатъ предъ царя, казали го предъ
братъ му, който билъ заедно съ техъ, че не е прилично то
ва на единъ царь да отива да се целува съ такива хора.
Братътъ сжщо не одобрилъ това и единъ день му казалъ.
У този царь имало такъвъ единъ навикъ, че когато
искалъ да убие некого, изпращалъ единъ день по-рано тржбачъ да тржби предъ кжщата му. На другия день той изпратилъ да тржбатъ предъ братовата му кжща. Братъ му
като чулъ тржбата, замръзналъ на местото си; цела нощь
не мигналъ и се готвелъ на другия день да бжде убитъ.
Сутриньта той се облекълъ въ жални дрехи и, заедно
съ жена си и децата си, отишелъ въ царския дворецъ и застаналъ предъ вратата. Той много плакалъ, плакали сжщо
и жена му, и децата му. Плачовете и писъците имъ достиг
нали до ушите на царя. Царьтъ го повикалъ при себе си и,
като виделъ неговото жално и посърнало лице, казалъ му:
„Глупави човече I ти се уплаши отъ брата си, отъ едноут
робния си братъ, който не е виделъ отъ тебе никакво зло;
но какъ можеше ти да ми правишъ бележка, че азъ отъ
сърдечно смирение съмъ целувалъ проповедниците на ис
тинния Богъ, който ми предсказва смърть много по-гръмо
гласно отъ тржбата ? Язъ нарочно така те изплашихъ, само
да ти дамъ единъ добъръ урокъ. Иди си сега спокойно въ
кжщи. Я съ тези твои приятели, които еж ми се смеели, че
съмъ се целувалъ съ просяците, азъ ще с^: поразговоря
другояче."
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Следъ това царьтъ заповЪдалъ да направятъ четири
сандъка, отъ които двата да украсятъ съ злато, а другитв
два да намажатъ съ смола и пепель. 1Чогато сандъците би
ли направени, царьтъ повикалъ присмивачитъ- и ги изправилъ
предъ сант;ъцчт4, като ги попиталъ до колко могат ь да
струватъ позлатените и до колко насмоленигв. ГОЛЕМЦИТЕ,
както всички хора, които ценятъ само по външность, като
си помислили, че вътре въ позлатенитъ сандъци требва да
има скжпи нЪща, казали за ГБХЪ, че струватъ много и мно
го, а за другигв — простигв, не искали и да говорятъ.
„гЪъ бъхъ ув^ренъ, казалъ царьтъ, че вие ще цените
нъщата само по тяхната вънкашность, но я да видимъ, да
ли се не лъжете ?"
Като казалъ това, царьтъ заповЪдаль да отворятъ злаТНИГБ сандъци и отвратителна миризма ги ударила! . . .
„Гледайте, какво има тамъ!"
ГСЖБМЦИГБ погледнали и що да видятъ ? — Умрели,
вмирисани хора, пълни съ червеи!
„Ето Т-БЗИ еж, казалъ царьтъ, тъзи СЖ, които, като се
обличатъ въ богати, въ скжпи, въ разкошни дрехи, гордеятъ се, надуватъ се, че били големи хора, знатни хора, че
всичко можели да правятъ, че други като ГБХЪ н-вма, а
пъкъ то душата имъ е пълна съ гнусотии, съ зловонни по
роци и беззаконния."
После царьтъ заповъдалъ да отворять простигв сан
дъци и изведнажъ отъ ГБХЪ излязла такава хубава миризма,
че лошата се изгубила.
„Погледнете, какво има тамъ!"
ГОЛЪМЦИГБ погледнали и видъ\ли, че сандъцигв еж пъл
ни съ елмази и брилянти, поръсени отъ горе съ много ху
бава миризма.
„Ето образигв на ГБЗИ, които азъ поздравихъ, цЪлунахъ, и за които вие ми се смъхте и то само за това, че
тъ бЪха дрипави, а не като васъ хубаво облечени. Глупави,
жалки хорица, и за тъхъ ценихте по вънкашностьта, безъ
да знаете тъхната чиста, благородна и ангелска душа! Подъ
хубавитъ и скжпи дрехи често се крие зло сърдце, а подъ
простичкитв, скжсанитъ често се намира душа, която има
образъ и подобие Божие."
Хубавъ урокъ за благодушие и скромность.
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каза бащата и даде на жена си книгата.
Следъ об-вдъ, тя я разтвори и децата бидоха приятно
изненадани.
— Я, праскови, праскови! какви еж големи и червени I . .
— викаха радостно rfe.
— Чакайте! Най-голямата е за майка ви, — каза ба
щата, — а другите вземете вие. Като се върна довечера ще
ми кажете вкусни ли еж били. Сега азъ бързамъ да ида на
работа.
Вечерьта бащата си спомни за прасковите и запита найголъмото отъ децата:
•— Вкусна ли бъше прасковата, Иванчо ?
— Да, д а ! Азъ я изядохъ веднага, а следъ това и по
ловината отъ мамината. Отъ всички плодове а з ъ най-много
обичамъ прасковите, ужасно ги обичамъ. И знаешъ ли, татко?
Я з ъ посЬхъ костилката и отъ нея ще ми израстне праскова.
— Сигурно, — заеме се бащата и се обърна к ъ м ь сред
ното д е т е : — Я ти, Тотко, какво ще кажешъ ? Вкусна ли
бт^ше прасковата ?
— Язъ продадохъ моята праскова на мама. Каква полза
да я изямъ — за петь минути всичко свършено и левчето
отива на ветъра, за да ти е мжчно отпосле. Пъкъ а з ъ взехъ
две левчета за нея отъ мама и ще си купя съ техъ тетрадка.
Така ще имамъ по-голема полза и то за дълго време.
— Да, татко, д а ! Така е. Язъ ти се радвамъ. Навре
мето и азъ бехъ такъвъ. Ями каква тетрадка ще си купишъ?
— По рисуване. Такава азъ отдавна желая.
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— Добре, мой сине! Това ми се харесва. Ями ти, моя
Бубко ? Твоята праскова каква б"Ьше ? Сладка ли{?
— Да . . . сладка бЪше, промънка срамливо малката
Втфка и се изчерви.
— Но защо пъкъ се зачерви така ? Изяде ли я, или . . . ?
•— попита бащата, като я взе на колЪнет-Ь си.
— Язъ, татко, не я изядохъ . . . Помислихъ си, че болниятъ Стефчо ще се зарадва много на прасковата и му я
занесохъ, когато отидохъ да го видя. И макаръ че не я
вкусихъ, менъ- ми се стори, че е най-вкусната праскова, за
щото видЪхъ колко много й се радваше Стефчо.
Отъ немски: Вуйчо Ваньо.

Покаяниятъ гр-Ьшникъ.
ъ лятната си полска кжща, която се намираше на
^Р страна отъ града, живъеше една много набожна
госпожица. Една вечерь, като четъше, споредъ обичая
си, въ молитвеничето, предъ кжщата й спре кола. Дой
доха да я молятъ да отиде въ града при една отъ прия
телките й, която б+зше много болна. Госпожицата вед
нага тръгна, придружена отъ единъ слуга и една стай' на слугиня.
Презъ нощьта, единъ крадецъ, възползуванъ отъ слу
чая, се покачи по една стълба и презъ прозореца, влЪзе въ
спалнята на госпожицата. Запали св^щь и почна да тарашува за ценности.
Като тарашуваше и прибираше, което му хареса, при
ближи до нощната масичка на госпожицата. На нея тя б"вше
оставила молитвеничето си отворено. Върху него паднаха
очигЬ на крадеца и той зачете: „ © , БОЖ© М6Н9 ЗК©
бЪхъ мнналъ тоя &ень, безъ да направя нЬкакъвъ грЪхъ, колко щЪше да ми е сладъкъ съня!
И ако можехъ да прекараиъ овтаналата часть
отъ живота си безъ да съгрЪ&иа, каква сладка
ще ми се ВИДИ смъртьта, която хората каммратъ най-ужасна; защото тогава тя ще бжде
за мене само едно тихо заспиване".
Тия думи покъртиха крадеца. Остави всичко, което ми
слеше да вземе и бързо излезе. Отъ нея минута той не от
крадна вече нито стотинка. На смрътното си легло той раз
прави това на децата си, като ги посъветва:
„Имайте веЪкога словото Божие въ сърдцето си и се молете Богу често и прилежно, за
да живвете спокойно".
Воленъ преводъ.
г
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Всичко можеше да се предоставя ней. Яко поникога майка й отсжтствуваше, тя сама нареждаше
масата за ядене и просто приятно биваше да я гледа
човъкъ, застанала въ кухнята съ голъма кърпа въ ржка,
предъ чисто ИЗМИТИТЕ и добре наредени отъ нея сждини.
Яко диреха КБЩО вкжщи, баща й казваше:
•— Тръбва да попитате Евга — тя ще знае, кжде е.
И действително тя винаги знаеше това, защото съ СВОИ
ТЕ будни очи тя виждаше всичко.
Евга често посещаваше баба си и тя винаги твърдъше,
че когато Евга бива при нея — все едно че е получила любимъ вестникъ, защото малкото момиче знаеше винаги всичко,
което е станало изъ цълата махла.
— Азъ в-Ьрвамъ, — каза тя една сутринь на баба си, —
че у Щереви има боленъ, защото файтонътъ на градския
лъкарь стоеше предъ вратата. Увърена съмъ даже положи
телно, че Ганчо е боленъ, защото вчера е ялъ зелени ябъл
ки, макаръ че неговата майка му е забранила това.
Баба й я погледна.
— Твоята майка забранила ли ти е да ядешъ зелени
ябълки ? — запита тя.
Евга почервенъ.
— Д"ъ чуг.яхъ, че мама забрани на Мара да яде зе
лени ябълки, — отговори тя.
Баба й се навъси.
—• Не ти ли е предлагалъ Ганчо ябълка ? Ти не си ли
яла ? — попита тя пакъ,
6Я

Мисъльта на Евга рабогЬше бърже. По челото й се
чет-feme нъчдо. Малкото момиче се завъргв въ стола си и
каза съ видимо смущение:
— Азъ съмъ уверена положително, че Ганчо има силни
коремни болки.
Бабата се усмихна.
— Да, може би, — каза тя — но ти не си ми отгово
рила още, дали не си яла и ти ябълки ?
Евга погледна къмъ прозореца и каза следъ малко
мълчание:
— Зеленитв ябълки не еж вкусни. Язъ вече опитахъ
няколко веднажъ.
И тя започна бързо да разправя, че на Миткови се ро
дило момиченце, което било хубавко, и че — за голямо не
щастие — голямата риба въ Аквариума *) умряла.
Когато Евга свърши да разправя, старицата й к а з а :
— Ела съ мене, милото ми. Искамъ да ти покажа нъчцо.
Радостно подскочи Евга и последва баба си. НавЪрно
тя ще й подари КБЩО. Но бабата отвори една тъхна стаич
ка и заведе Евга до прозореца, презъ който можеше да се
види близката градина, пълна съ ябълкови дървета.
— Гледай, — каза бабата. — Вчера а з ъ седЪхъ тукъ и
съгледахъ едно малко момиче и едно малко момче да стоятъ
подъ голямото ябълково дърво. Малкото момче 6 t u i e Ганчо
Щеревъ, а момичето Евга Радева. Тъ- набраха зелени ябъл
ки, отъ които ядоха и Ганчо, и Евга. Вероятно тЪ еж били
кисели, та Евга не яде много и затова днесъ н^ма коремни
болки. — Бабата виждаше добре иззадъ очилата си, че тя става
червена и все по-червена. — Знаешъ ли ти, че това е било
или то не е в-Ьрно ?
Евга гледаше надолу и не каза нищо.
— Не б1вше добре отъ твоя страна, Евга, да искашъ
да ме измамишъ.
— Но азъ не казвамъ, че не съмъ яла ябълки, —оправда
се Евга.
— Това е истина, — додаде баба й — но ти се опит
ваше да ме накарашъ да мисля, че само Ганчо е ялъ ябъл
ки и че майка ти на Мара е забранила само да яде зелени
ябълки.
Евга наведе глава.
— Вероятно, — забеляза по-меко бабата — твоята мама
не е казала направо на тебе да не ядешъ ябълки, защото
е вярвала, че малкото момиче, което наричатъ „умната Евга",
не би забравило какво требва да прави.
— Но Ганчо казваше, че Т"Б СЖ добри и а з ъ искахъ само
да опитамъ, — забеляза Евга глухо.
вотни.

*) Аквариумъ е кжща, въ която развъждатъ риби и други водни жи>
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— О, — възкликна бабата, — но ти слушай не обичния
си Ганча, а любимата си майка, която така много се грижи
за тебе. Язъ не очаквахъ отъ Евга това! Ела да излъземъ.
Tfe излъзоха навънъ, и Евга забеляза, че е време да си
тръгне къмъ кжщи.
— Сега азъ се над"Ьвамъ, че историята съ ябълкитъ
нъма да се повтори, нали ?
Евга наведе очи.
— Яхъ — азъ не съмъ яла много."
— Да, това е така, но ти отказвашъ, че вие извър
шихте и кражба, и азъ мисля, че ти не требваше да ядешъ
нито една. Язъ настоявамъ да разправишъ това на майка
си. Чудно ми е, че едно малко момиче, което е така умно
и което всъкога бързо и добре може до мисли, като тебе,
да не знае какъ да постжпи, когато нъщо ГО изкушава, •— каза
поучително бабата.
Евга гледаше смутено и каза съ малка гузность :
— Менъ ми домжчнъ' и азъ се разкайвамъ.
— Какъ се разкайвашъ, — попита бабата. — Разкайвашъ
ли се така, че да откриешъ на майка си гръшката си и я
молишъ за прошка, даже и ако тя не е видъла нищо ? Раз
кайвашъ ли се така, че още сега да й разкажешъ всичко ?
Евгинитъ очи се напълниха съ сълзи, но тя ги задържа
и каза решително:
— Язъ ще разкажа на мама всичко, и нъма да върша
зло, когато тя ми забранява нъщо.
— Това е чудесно! — каза бабата. — Ти си умна, Евга,
и можешъ да съобразявашъ винаги добре, а сега отъ мене
ще имашъ цъла кошница зръли ябълки, като награда, че
объща да не повтаряшъ гр-ъшкигв си и да искашъ винаги
прошка отъ майка си, даже и когато тя не вижда тия твои
гръшки.
Никога Евга не забравяше случката съ зеленитъ ябълки
и помнъше думитъ на добрата си баба.
Лепя Зора.
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ень тихъ и приятенъ преваляше вече къмъ
залЯзъ, Слънцето поклащаше глава и па
даше бавно къмъ хоризонта на покрития
съ борова гора гръбъ на планината. То СБкашъ усмихнато казваше:
— Палавци, не се ли изморихте ?
Ц-БЛЬ день б-вхме играли по каменисто
то корито на р-вката съ хартиени корабчета и бъхме наистина изморени. Н-вкой из
командва и всички други радушно се втур
нахме въ близката сливова градина на леля Милена, която бъше до самата ръка и
и м а ш е много меки полянки о т ъ в и с о к а нек о с е н а т р е в а . П р е з ъ ср-вдата на г р а д и н а т а ,
по н е й н а т а д ъ л ж и н а , т е ч е ш е е д и н ъ ручей,
к о й т о ид"Ьше о т ъ х ъ л м а и се в т и ч а ш е в ъ

реката. Тамъ, при него, бъ всвкога приятно, а тревата найдебела и най-мека.
— Щ е лътнемъ и ще се търкаляме по тревата, за да
се разхладимъ. Скжсайте корабчетата, — казваха нтзкои.
— гЛзъ моето ще го карамъ да плува въ ручея, казва
ше малкиятъ любимецъ на всички — Данчо, който всвкога
умно гледаше съ голтьмитъ си черни очи и съкашъ пръвъ
разбираше онова, що ни се говореше. Неговото корабче б"Бше най-неповредено, като новичко, и бъше си го правилъ самъ.
Влъзохме въ градината, загазихме бавно по нейния губеръ, тъканъ по волята на дъда Господа, и тутакси усвтихме освежителна прохлада. Дойде ми на ума да благодаря
на Бога и за тая прохлада, и за тая трева, и за тая гради
на, за ръката, за овошкитъ- и за всичко. Тъй бъше хубаво
и приятно!
Около насъ хвърчеха разни най-разноцвътни пеперуд
ки, прехвърчаха птички измежду клонитв, отъ дърво на дър
во, и се чуваше безгрижно свирене на щурци, а носоветъ1
ни вдишваха въздухъ, приятно напоенъ съ миризма на зе
ленина и билки. Като стигнахме до ручея, изъ въздуха вече
миришеше на мащерика, която б^хме тъпкали съ боситъ1 си
крачка.
Още не мога да забравя общата ни радость, когато за
белязахме до ручея по-горе баба Драгана, която беръше H+Dщо изъ тревата и го туряше въ водата. Тя бЪше наша лю
бимка и при единъ сериозенъ детски съветъ отъ цълата ма
хала б"вхме я прекръстили съ единодушно решение — че тя
не само е Драгана, ами още повече Благана и по ще й
прилича да я наричаме , ; баба Блага".
— „Баба Блага, баба Блага" ! — закрещЪхме ние и се
втурнахме къмъ нея, дето съ смЪхъ се натъркаляхме въ тре71

вата и я заразпитвахме, каква билка бере и защо й е тая
билка.
Малкиятъ Данчо забрави да пусне корабчето си и 6Ъ
вслушанъ въ пеенето на две славейчета, които тамъ набли
зо се надпяваха едно съ друго. Чудно сладки пътни кър
шеха rfe треперливо и унесено. Ние се обърнахме къмъ
клонитъ, къмъ кждето ни сочеше съ пръсть Данчо, вид-вхме
и самия птввецъ съ сивичкото му облекло и
като че гърбовегв ни
се срастнаха съ земя
та. Ние забравихме да
се търкаляме и гледах
ме, и слушахме
Бъше тъй приятно!
Я баба Драгана, на
шата любима „баба Бла
га", къмъ която отпра
вяхме купъ въпроси за
славейчето и която бъ
ше начетна старица, ос
тави билкитЪ си пото
пени въ водата на ру
чея и седна при насъ.
Какъ може да се за
брави такова велико
удоволствие и такава
привечерь ? Менъ ми
се струва,— и до день
днешенъ,-когато слън
цето си отива, а азъ ле
жа върху т р е в а т а
на нЪкоя градина по
гръбъ, — че баба Блага разказва съ кроткия си гласъ чуд
ната легенда за пъвеца.
— Вие се мжчите да отгатнете за какво гово
ри пъсеньта на славея, и отъ кжде той има тая сила да пъе
непрекжснато по цъли часове и това умение да кърши и
извива гласеца си, — така започна баба Блага. —• Дъща, по
гледнете и вижте всичко наоколо. То е творение на Създа
теля, за който пъе славея, отъ щастие и благодарность къмъ
него, че му е далъ животъ, радости и способность да изли
ва въ чудни пъсни сърдцето си.
Когато малкиятъ пъвецъ билъ още току що създаденъ,
скроменъ въ скромната си дреха, доволенъ че нъма украси
по сивичката си перушина, Богъ му далъ чуденъ гласъ. Вървамъ да сте чували вече тая приказка. Но плахото и стес
нително славейче не знаело какъ да пъе и не смаело да
72

отпусне гласа си, за да не би да дотегва никому. И така то
мълчало до времето на Спасителя.
Когато следъ разпятието, свалили и погребали святото
тЪло на Божия синъ въ пещерата на една градина, тамъ
при ручея, близо до тая пещера, живеело славейче, което
вид-Ьло погребението и жалбите на /Майката и ученицит-Ь.
Толкова се нажалило бедното птиче, че цЯла нощь не миг
нало и все гледало къмъ черния входъ на тъмната пещера.
И ето че рано въ зори на третия день славейчето първо
видЪло св-Ьтлия образъ на ангела и вдигането на надгроб
ната плоча. То, съ замряло отъ радость сърдчице, подхвръкнало отъ близкото си клонче, — отъ гдето можело добре
да вижда всичко що става вжтре въ пещерата, и отъ гдето
презъ цЪлата нощь виждало само едни стражари да пазятъ
гроба на Скжпия ЧовЪкъ, а сега тамъ било светлина и ра
дость, — и влетяло въ пещерата, тъкмо когато изъ гроба
се възправилъ възкръсналия Христосъ. Славейчето, което порано било плахо и свенливо, затрепкало съ крилца и кац
нало върху рамото на Спасителя. Той го погледналъ, усмихналъ се благо и му казалъ:
— Възвесги на свЪта за Великия день на радостьта!
Славейчето пръпнало съ крилца, събрало всички сили
и ц^ло разтреперано като отъ треска, запило още върху
рамото на Исуса и заедно съ Него излязло изъ пещерата и
подхвръкнало къмъ своето клонче. Навънъ току що се зазорявало. То пЪело за радостьта и възвестявало Възкресе
нието, и все му се струвало, че стои върху рамото на Ве
ликия Страдалецъ и все по-сладко и по-увлечено пЯело, а
телцето му цт^ло треперело отъ щастие и радость.
Привечеръ то се уморило и спряло пт^сеньта си. То
гава усетило гладъ и жажда, но толкова му било горещо
отъ уморителното п-Ьене и тъй му се искало още да nte,
че вместо да дири храна, то се окжпало въ ручея. И о чудо!
Изведнажъ и глада, и жаждата и умората му преминали и
то пакъ запило съ още по-гол-Ьма бодрость.
Ето затова рано въ зори и привечерь следъ залЪзъ,
славейчето n t e сладко и кръшно, а само презъ деня си
почива понякога. И затова то жив-fee винаги покрай ручеи
и когато n t e все си спомня, че е стоело върху рамото на
Спасителя. То не забравя това и все благодари на Спаси
теля за тая хубава случка въ неговия животъ.
Вие ще сте забелязали, че до Великдень славеятъ не
nte. До тогава той мълчи, а следъ Възкресение не млъкватъ нашигБ гори и градини отъ негови rfe п-Ьсни. И преди
Великдень да се е завърнало по нашити мт^ста, то мъл
чаливо поправя гнездото си и не пЪе.
Когато пЪсеньта му е жална, то си спомня жалбитЪ на
Исусовата майка и ученицигЬ му.
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Така баба Блага свърши, млъкна и* станаЗда си върви,
а ние все още не се помръдвахме}отъ мъттата си, легнали
по гръбъ върху пълната съ бубулечки мека трева, съ очи
къмъ небето, което виждахме едва измежду клоните И слу
шахме още пЪснитъ1 на двата славея.
Помня, че Данчо пръвъ отвори уста и продума:
— Славейчето сега си спомня, че е било върху рамото
Му. Колко чудни нЪща е направилъ Богъ, и какви сладки
приказки знаешъ ти, бабо Благо! Ние благодаримъ и на
Него, и на тебе.
Язъ още * помня всичко това, като да е станало едва
вчера.
Леля Зора,

Въ л е с а .

По ВИСОКИТЕ безлюдни мъхта на нашити планини, дето
е трудно да се броди и rfe оставатъ настрана отъ планин
ските проходи — растатъ свободно гжсти шубраци, джбравки и СТОЛ-БТНИ дървета, измежду които бродятъ горскитъ*
животни, необезпокоявани отъ хората, Диво и прекрасно бива
тамъ — въ такъвъ лесъ, необитаванъ отъ хора, пъленъ съ
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естествени пжтища, покрай поточета и извори, и тъменъ, по
ради гжстотата на дървесните клони.
Ето такъвъ лесъ е човьшкиятъ мозъкъ, когато човъкъ
се появи на свъта, като малко детенце. Пжтищата му тогава
еж само тия, които майка му и баща му еж му подарили,
добри или лоши. Диво и прекрасно е тамъ, но непроходимо.
Малкото дете умъе само да мърда ржчици и рита съ крачка,
но тъкмо тогава, като рита и мърда, то прави въ мозъка си
пжтища. Отъ день на день все по-умъе да посочи съ пръст
чето си желанъ предметъ или да хване нъщо, Т. е. напра
вило е вече отъпкана пжтека и лесно по нея върви него
вата воля.
Ето гледайте I Горскигв сърни се провиратъ измежду
дърветата, дракитъ и скалигв, докато намърятъ полянка съ
трева да пасатъ.
Това провиране изъ дивия лесъ е трудно, нали ? ТБЗИ
пъргави и красиви животни еж умни, обаче. Тъ си правятъ
пжтеки. Отъ своето легловище до пасището си или до из
вора, тъ вървятъ ВСБКИ день все по единъ и сжщъ най-удобенъ пжть и така си отъпкватъ пжтека, по която вече имъ
бива леко да вървятъ, _
И помислете малко не е ли сжщо така и въ човешкия
лесъ. ВСБКИ день децата ако вършатъ по едно добро дЪло
свикватъ и лесно по-нататъкъ извършватъ все по-добри дЪла,
Тв правятъ пжтека на доброто въ своя мозъкъ, Яко тъ* из
вършватъ всекидневно по едно зло, тъ- сжщо свикватъ и
ючватъ неусетно да вършатъ и по две или три злини на день.
Деца, правете добри пжтеки въ своя лесъ I Опитайте
се и ще се увърите, че е така. ВСЕКИ день търсете случай
да услужите на нъкой старъ човъкъ и вие ще свикнете ВСБкога, при всъка среща съ старъ човъкъ, да му направите
услуга, защото ще знаете какво би му било нуждно и какъ
бихте му по-добре услужили. ВСБКИ день решавайте редовно
задачки и вие, отначало трудно, а после съвсемъ лесно ще
ги решавате. Това значи, че задачкитъ ще си направятъ до
бре отъпкана пжтека въ вашия мозъкъ.
И тъкмо затова избягвайте да вършите лоши дъла, за
да не направите пжтека на злото въ своя хубавъ лесъ, подаренъ ви отъ вашитъ родители.
Бждете търпеливи, съобразителни и умни като горскигв
сърни и въ своя богатъ и приятенъ лесъ вие всъкога ще се
чувствувате доволни отъ себе си и щастливи отъ живота си.
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КОИТО ВАДИ Н О Ж Ъ
Нечуваните и безподобни
злодеяния, които се извърши
ха въ София и на Арабаконашкия проходъ отъ обезуме
ли и озверени личности, се
знаятъ отъ малки и големи,
не само у насъ, но и по целия
СВ-БТЪ. Подъ развалините на
столичната катедрала „Св. Не
деля" загинаха стотици невин
ни жертви, които разплакаха
цялото българско общество.
Оплака то и оплаква всички, а
особено десетките герои, действующи и запасни войни, кои
то по бойните полета летеха
срещу неприятелските куршу
ми за защита на милото ни
отечество. Тамъ те беха по
щадени, а тукъ загинаха мигновенно.
Защо стана това ? Кому бе
ше потребна техната кръвь ?
Зли врагове ли налетеха вър
ху тЪхъ за мъсть, за раз
плата ? Що ли ?
Увий!
Българи, наши братя, изча
дия с а т а н и н с к и , орждия на
чужди интереси и алчни за
власть и злато вдигнаха ножъ
противъ майка си — родината

ТЪРСИ

имъ, и извършиха това адско
дело.

Но, к о й т о вади н о ж ъ ,
от-ь н о ж ъ ще загине, е
казалъ Спасительтъ. Богъ милостивъ, укрепи десницата на
власть, войнство и народъ, кои
то единодушно се сплотиха въ
едно и запазиха скжпата ни
родина. По села, градове и
балкани, сплотеното българско
общество около властьта, из
дири и залови злосторниците
и техните укриватели.
Страната се пакъ умири.
България, на пукъ врагу, пакъ
остана да живее като свобод
на страна. Я т е ?
По силата на законите ще
пжшкатъ съ години изъ затво
рите или безъ време ще отидатъ да търсятъ Каина.

Ннли деца, събитието
станало у ваше време,
мека ви п о с л у ж и за
у з о к ъ , та кога порастмете, да не б ж д е т е Кайеювци, а добри българ
ски синозе, готови да
дадете и ж и в о т а си за
нейното сжществувание
и свобода.
СЕ МОМЧЕ.

Търси се момче, което сЬда
и става право, действува пра
во и говори право.

Момче, чиито нокти не еж
въ трауръ, чиито уши еж чи
сти, чиито обувки еж лъснати,
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чиито дрехи еж изчеткани, чи
ито коси еж сресани и чиито
зжби еж бъ\ли.
Момче, което слуша гриж
ливо, когато му говорятъ, кое
то запитва, когато не е раз
брало и което не пита за нЪща,
които не се отнасятъ до него.
Момче, което се движи бър
же и прави колкото е възмож
но малко шумъ около себе си.
Момче, което си подсвирква
весело и невинно изъ улицата,
но което не свири тамъ, дето
требва да се пази тишина,
Момче, което има весело ли
це, има готова усмивка за всъкиго и никога не се мръщи.
Момче, което е учтиво къмъ
всъжи мжжъ, и което се отна
ся съ уважение къмъ всъжа
жена и к ъ м ь всъжо момиче.
Момче, което не пуши ци
гари и н-Ьма желание да се
научи да пуши.
Момче, което усърдно бърза
да се научи да говори добре
български и да забрави вул
гарния български.
Момче, което никога не за
плашва надуто другите мом
чета, нито пъкъ ГБМЪ позво
лява да го заплашватъ.
Момче, което като не знае
нЪщо казва „азъ не знамъ",
като направи грешка казва
„съжалявамъ за стореното" и
когато го помолятъ да стори
н-Ьщо казва „ще се опитамъ".
Момче, което ви гледа пра
во въ очитъ' и говори винаги
истината.
Момче, което съ усърдие
чете добри книги.
Момче, което предпочита да

употреби своето свободно вре
ме въ гимнастическия салонъ
на Младежкото християнско
дружество, отколкото да играе
комаръ за десетачета въ нЬкоя потулена стая,
Момче, което не обича да
излиза на показъ съ СВОИТ-Б
качества, нито да привлича по
какъвъ да е изкуственъ начинъ вниманието на другитъ.
Момче, което би предпочело
да загуби своята работа или
да бжде изпъдено отъ учили
ще, отколкото да излжже или
да стори каква да е низость.
Момче, което се чувствува
въ удобни и естествени отно
шения, когато е въ компанията
на момичета.
Момче, което н^ма причини
да се срамува отъ самия себе,
което не съжелява за никоя
помисъль и слово около своята
личность.
Момче, което се отнася лю
безно съ майка си и се държи
много по-интимно съ нея от
колкото съ кой да е другъ.
Момче, което ви прави да се
чувствувате благоразположени,
когато то е около васъ.
Момче, което не е добра
овчица, философствуващъ глупецъ или пъкъ малъкъ фари
сей, но само едно здраво, щаст
ливо и пълно съ животъ момче.
Това момче се търси навевкжде. Семейството го търси,
училището го търси, канцела
рията го търси, момчетата го
търсятъ, момичетата го търсятъ, ц-влата вселена го търси.
Отъ английски: П. Г. 3 .
(Млад. веститель).
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Сходни думи.
1. Къмъ името на едно число прибавете името на едно
дърво, за да получите трето — необходимо за предпазване.
Cm. п. Хрпстовъ — с. Петь Могили..
2. Име на българска планина съмъ. Махнете ли ми по
ловината букви, ставамъ име на рЪка. Коя съмъ ?
Марко Атанасовъ — Русе.
3. Име на покжщнина съмъ. Изхвърлите ли втората ми
буква, ще получите име на минералъ. Въ името на минерала
зам-Ьните ли първата буква съ друга, ще получите име на
животно. Ха сега де I
Теохаровъ Георгн — Русе.
4. Името на планински връхъ и това на м^врка за по
върхнина, даватъ името на едно НОСБКОМО, Кои еж?
В. п. Ивановъ — Хасково:

Тайнствена фигура.
А
М
Е
Р
И
К
А

I
II
III
IV

полуостровъ.
фр. владение.
материкъ.
рЪка.
V държава.
VI растение.
VII държава.

Cm. n. Хрпстовъ — с. Петь-Могнлн,
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Конски скокъ.
6

м
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и
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о

н

Р

к

о

И

и

п

л

а
Д. Ангеловъ — Русе.

Тайнствена звЪзда.

в
I библейско име
II билейско събитие

м

В

III библейска гора
IV библейско битие

м
СрЪднигБ редове: отъ горе-надолу и отл-Ьво-над-всно сами намерете!
Гатанки.

8. Бащата още не се родилъ, синътъ се явилъ.
9. Майката тънка като вжже, а детето тлъсто
като прасе.
10. Кръвь пие — здраве дава.
Д. Господиновъ — Керменлин.
Въпроси.

11. Коя трева познаватъ и слепцигв?
12. Кое животно е по силно: охлюва или лева?
Пита: Марко Атанасовъ — Русе.
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Ребуси.

13.

14.

Пристигна новата книжка.
(Свободно съчинение).

К о н к у р с ъ.
Който до 20 юлий разреши сполучливо ВСИЧКИТЕ номе
ра отъ отдъла „разни сржчности", ще получи награда
първата годишнина на списанието подвързано.
За свободното съчинение, наградитъ еж:
I. Албумъ съ картинки.
II. Житието на „Св. Никола".

111. Иконата на „Св. Богородица съ младенеца".
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Решение на задачнтЪ отъ III и IV инижкя.
СХОДНИ ДУ н и . 1. Димъ — Ринъ. 2. Пари — Парнжъ,
3. Жито — сито.

Тайнствени квадрати.
4.

1
8
9
16

4
13
12
5

15
7
10
2

14
6
3
11

5.

2

7

6

9

5

1

4

3

8

таинстванъ кръстъ.

6.

бор
сто
елена
квцар

лъв
спя
цар
сит
Васил
Април о в

гатанки.

7. камбана, 8. мъртвецъ,
9. вътъръ, 10. мъгла.
Загадъчна ср%ща.

11. баща и дъщеря.

Въпроси.

12. Богъ не вижда другъ Богъ, защото n-fe.ua друг;»
освенъ него; царьтъ вижда други царе сегизътогизъ, когато
си наредатъ среща; а обикновения чов-вкъ подобни на себ«
си вижда всякога.
13. Задъ гайдата.

Ребусъ.
14. Петко Славейковъ.

наградата получиха %
1. Теохаровъ Георги; 2. Атанасовъ Марко и З.Христо
Г. Ковачевъ отъ гр. Русе и 4. Ружа Недева отъ гр. Варна.

Наводнение.
(Свободно съчинение).

Писали: Марко Атанасовъ, Христо Г. Ковачевъ, Радуилъ В. Кбзаровъ, Ангелъ Борксовъ и Тодоръ Асеновъ отъ
гр. Русе. Родригъ Ищца Хаимъ и ВаСилъ Колевъ отъ Хасково,
Стефанъ Хр. Василевъ — Радомиръ, Н. Буйнова — Станимака.
Зафирка X. Ст Хъркова — Ямболъ, Елисавета А. Йосифова —
Л-всковецъ, Стойка Манаейева — Фердинандъ, Сакарова
Атанаска Василева — Ескн-Джумая, Борисъ Поплевовъ—
София, Любенъ Иоснфовъ —' Варна, Василъ Хрнстовъ —
Троянъ, Евлоги Кирнловъ — с. Балей (Видинско).

НаградитЪ лояучнха:

I Стойка Манаейева, II Любенъ Иосифовъ и III H. Буйновъ.
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Продължава подписката
за третата' годишнина (1925 год.) на списанието

„ВИТЛЕЕМЪU
релнгиозно-нравствено списание за деца
Одобрено отъ Министерството HI Народното Просвещение съ запошедь
№ 1286 огь 1923 годинд.

Списанието „ В н т л е е м ъ " презъ 1925 година ще излиза
всъки месецъ, освенъ месецкгв: юлий и августъ, съ добре
подбранъ релнгиозно-нравственъ материалъ и
хубави илюстрации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ма абонатитЪ си ще д а д е :
Десеть книжки съ хубави цвътни корици.
Разкошна папка за съхраняване книжкигЬ.
Джебно календарче за 1925 година.
Една хубава стенна училищна програма.
Два броя в. „Витлеемъ" за родителитЪ на абонатчетата му и
Много награди за сполучливо разрешени за
дачи, ребуси, приказки безъ думи и рисунки.
Годншниятъ абонаментъ на списанието е

===

30 аева предплатени, л

и

ВсЬкн, който ни запише най-малко 5 абоната, е нашъ
настоятель и получава списанието безплатно. За по
вече отъ 5 — удържа си отъ стойностьта 20%.
Пари, писма и всичко що се отнася до списанието
се изпраща на адресъ: Мя. Георгиевъ, редакторъ
на списание „ В и т я е е м ъ " въ гр. Варна.
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