
 



Самодивска  река 
 

Живели някога в едно далечно село на най-високия 
хълм три сестрички - хубавици.  Веднъж от там минал 
един лош човек и щом ги видял, решил да открадне една 
от тях и да се ожени за нея. Той застанал до оградата на 
къщата и започнал да дебне. Когато най-голямата 
излязла да помете двора, той скочил бързо от коня си, 
завързал девойката с въже и я преметнал през рамо. 
Спуснал се към долината, но конят му  се препънал в 
един камък, човекът изтървал момичето в реката и то се 
удавило. Решил тогава лошият човек да се върне и да 
открадне втората девойка. Двете сестри чакали голямата 
да влезе в къщата, но тъй като се забавила, средната 
отишла да види какво прави навън и защо не идва. 
Огледала се на двора, отворила портата и излязла пред  
къщата. Тогава лошият човек се спуснал към нея, хванал 
я бързо, омотал я с въже, метнал и нея на рамото си. 
Запрепускал отново надолу с бързото си като вятър 
конче. Щом наближил реката обаче, един орел  
подплашил коня и лошият човек изпуснал и втората 
девойка във водата. За зла участ тя също се  удавила. 
Нямало какво друго да направи и решил за последен път 
да се изкачи на хълма, да открадне третата сестра.  А тя 
била най-хубавата от всички. Дълго чакал скрит до 
оградата, защото красавицата вътре шетала и готвела  



 



вкусна бобена чорбица. Навън се здрачило. Когато 
приключила с готвенето, тя излязла да донесе още малко 
дърва, за да не угасне огъня. Чак тогава забелязала, че 
двете ѝ сестрички ги няма. Започнала да ги вика по име, 
но никой не ѝ отговорил. Щом прекрачила прага на 
портата и погледнала навън, тъмна сянка препречила 
пътя ѝ. Лошият човек я уловил, грабнал я под мишница и 
скочил бързо на коня си. Отново запрепускал надолу. Но 
този път внимавал да не изтърве девойката. Стигнал до 
реката и решил да спре и напои измореното си жадно 
конче. Приближил се до водата. В това време реката се 
разшумяла и разпенила, надигнала се като гигантска 
вълна и нечии ръце го уловили здраво. Грабнали го и го 
натопили в тъмната вода. Лошият човек се удавил, а в 
реката момичето разпознало двете си сестрички-
хубавици, които му махали и припявали: 

– Самодивската река ще те пази от беда! 
От тогава никой лош човек не смеел да приближи 

красивото селце и хората в него заживели спокойно и 
щастливо, защото двете девойки се превърнали в 
самодиви – пазителки на родното си място и на своята 
малка сестрица - хубавица. Щом паднел мрак, ако минел 
добър човек, реката тихо пеела и го пускала да продължи. 
Приближавал ли обаче лош човек, силни и страховити 
викове  прогонвали натрапника  далече, далече … 
  И така било от стари времена чак до днес! 



Самодивите ми разказват 
 
Някога, преди много години живеела една чудно 

красива девойка. Тя била толкова красива, че всеки, който 
я видел, се влюбвал в нея. Една вечер, когато било 
пълнолуние, прелестната девойка решила да отиде на 
езерото Вая, защото то било най-красиво и вечер 
блещукало с чудни светлинки. Докато се разхождала по 
брега, красивата мома видяла да се показва от дълбините 
на езерото зла вещица. Момичето се изплашило и 
побързало да избяга, но закъсняло...Вещицата излязла от 
езерото, изрекла ужасно заклинание и изчезнала. 
Момичето не знаело какво да прави, било уплашено и 
треперило от страх. В този момент видяло на тревата 
огледало. Погледнало в него и какво да види – 
превърнало се в грозно и страховито. Как да се върне в 
селото така? Нали ще изплаши всички? За това решило 
да отиде в гората. Тръгнало самичко и дълго бродило 
между дървета и храсти. Най-накрая стигнало до най-
тъмната и гъста част и там видяло светещ път. Момата 
тръгнала по него и се озовала пред прелестна фея.  

– Какво се е случило с теб мило момиче? Защо си с 
насълзени очи? – попитала феята. 

Момичето разказало тъжната си история за срещата 
със злата вещица. Когато девойката свършила разказа, 
феята ѝ предложила: 



 



 
– Какво ще кажеш аз да те превърна отново каквато 

си била, но в замяна обещай да не напускаш гората 
никога, иначе ще станеш още по-грозна и страховита от 
колкото те е направила вещицата. Обещай ми, че ще 
останеш да живееш в гората завинаги и ще се грижиш за 
нея. 

Момичето се съгласило и феята изчезнала, на 
полянката останал само един венец. Момичето, което все 
още държало огледалото, погледнало в него и не видяло 
разлика от преди. Сложило венеца и отново се огледало в 
огледалото. И станало чудо – грозната девойка се 
превърнала в прелестно момиче, толкова красиво, че 
направо светело. Много се зарадвало, но не забравило 
обещанието си – да остане завинаги в гората.  

През деня, девойката се грижела за всички горски 
обитатели, а вечер, когато луната осветявала езерото, тя 
отивала там, обличала красива бяла рокля и танцувала 
носена от вятъра. Чудната ѝ рокля леко се поклащала, а 
очите ѝ светели като звезди. Тогава тя си спомняла за 
семейството и приятелите, които останали в селото. 

Един път, както си танцувала, чула  шумолене в 
храстите и там видяла една красива девойка досущ като 
нея. Оказало се, че вещица я е омагьосала да стане 
грозна, а после е дошла приказна фея, която я е 
освободила от заклинанието, в замяна тя също обещала 



да не напуска гората. Това било истинско чудо! Историята 
била същата! 

Не минало много време и в гората се появило още 
едно също толкова красиво момиче, и още едно и oще 
едно и всичките те имали еднакви истории. А добрата 
фея всъщност била злата вещицата, тя сторила това на 
девойките, защотото така ги превръщала в пазителки на 
природата и гората, така те се грижели за всички горски 
обитатели, а вечер танцували своя приказен танц на 
лунна светлина. Танцът на самодивите. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Малката самодива 
 

Аз си събирам багажа, защото ще ходя при баба. 
Забравих да се представя, казвам се Дарина, но ми 
казват Дари. Баба живее в село Върли дол. Готова съм и 
се качвам в колата. Охо, колко дълго пътуване! Юпи, 
пристигнахме!  

Баба ме прати за гъби в гората. Навлязох навътре, 
защото там са най-хубавите гъби. Забравих за времето, 
почна да се смрачава. На полянка видях момиче в бяла, 
дълга  риза, седеше с гръб към мен, хранеше катеричка. 
Каза: 

– Знам, че си зад мен. 
Скрих се зад едно дърво. Тя пак се обади: 

– Знам къде си. Как се казваш? 

– Дарина, но ми казват Дари.  

– Аз съм Лора, любопитно ми е на колко си години, 

Дари? 

– На седем, а ти? 

Засмя се: 

– На много. Ела, спокойно, няма да те вкаменя с 

поглед. Ще ти хареса да храниш животните. Кое да 

повикам? 

– Бухала. 



– Добре, седни до мен, ще го повикаме заедно, 

макар че още не е съвсем тъмно. 

Забухахме бухалски двете. Скоро голямата птица 

кацна пред нас. Загълта лакомо храната, която му 

дадохме. 

– Откъде знаеш как се вика бухал и защо животните 

не бягат от теб? 

– Аз съм самодива. Знаеш ли нещо за самодивите? 

– Баба ми е разказвала за вас. И хубави и страшни 

неща. 

– Няма да ти направя зло. Ти си мило дете и 

сърцето ти е добро. Избра бухала – мъдра птица. Можеш 

ли понякога да идваш при мен? 

– Разбира се, но ще трябва да кажа на баба.  

– Може и да не те пусне. 

– Не мога да я лъжа. 

– Добре, ще те чакам. 

Баба ме посрещна тревожна. Дълго ме разпитва 

какво ми се е случило. Не повярва за самодивата.  

Ходех при горското момиче всеки ден от ваканцията. 

Тя ми разказваше за гората, животните, дърветата, 

билките. Говореше как трябва да пазим природата, как  



 



хората причиняват болка на гората. Не говореше много за 

себе си и не разбрах къде живее, но ме научи  на много 

неща. Скоро можех да я погледна в очите, без да се 

страхувам.  Показвах  ѝ как се играе на дама, не се сърди 

човече, шах, гоненица, прескочи кобила, криеница. Най-

добри приятелки! 

Ваканцията свършваше, ходеше ми се на училище, 

но Лора щеше да ми липсва! Каза ми, че те също ходят на 

училище през зимата, имат да научат още толкова много 

за природата, за да ѝ помагат.  

Върнах се у дома малко тъжна. Надявам се да 

срещна отново моята вълшебна приятелка. Тогава 

приказката ще продължи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Самодивите разказват….“ 
 

Живяло някога бедно овчарско момче, което от сутрин 
до  късна вечер излизало със стадото овце в Балкана на 
паша. Всеки ден то минавало по един и същи път, през 
висока, камениста местност и стигало долу до малко 
езерце. Един ден, след като дошло време да се прибира 
към дома си, видяло, че една от овцете му я няма. Много 
се натъжило и не смеело да си отиде у тях. Търсило я до 
късен здрач, но не я открило. Решило, че някой чакал или 
вълк я е изяло и тръгнало обратно. Стигнало долу в 
селото и там разказало какво му се е случило. Татко му го 
утешил и казал: 

– Утре, сине, с теб ще дойде твоя по-голям брат да 
пазите двамата овцете! Да сте нащрек и да внимавате, 
очите си не отделяйте от тях! 

– Така ще бъде, тате! Ще внимаваме! – отговорил по- 
големия брат. 

Станало сутрин. Подкарали стадото през тясната 
планинска пътечка, минали покрай езерото и спрели да 
починат. По-големият брат казал на по-малкия: 

– Ще подремна, ти наглеждай овцете! Не ме казвай на 
татко, да не ми се кара! 

– Няма, батко! Нищо няма да казвам! – отговорил по- 
малкия брат. 



В това време се дочула песен от съседното село. 
Толкова красива и увлекателна, че малкия брат тръгнал 
към звуците ѝ. Забравил за овцете. Вървял и си мислил 
за песента. Стигнал селото. Там, на една чешма пеела 
мома с бяла премяна. Красива като луната, с дълги гъсти 
коси, бяло лице и меден глас. Много я харесал малкият 
брат и не отделял очи от нея. Тя го забелязала и веднага 
се скрила зад едно дърво и после побягнала. 

Тръгнал обратно малкият брат, но само за красавицата 
си мислел. Изведнъж се сетил за стадото. Хукнал и що да 
види: брат му още спял, а от стадото липсвало още една 
овца. Събудил брат си, но не успели да я намерят. 
Уплашени се върнали в селото и разказали за случилото 
се. Татко им се скарал и ги заплашил, че ако не открият 
овцете, ще ги затвори в избата на къщата, където има 
само плъхове. 

На следващият ден тръгнали отново на паша със 
стадото. Останал големият брат до езерото, а малкият 
тръгнал към селото.  Стигнал до чешмата и там отново 
срещнал същото момиче. Този път не била сама, с нея 
били двама стражари, които я пазели като очите си. 
Видяло момичето малкия брат и отново се скрило. 
Втурнали се стражарите, заловили го и го прибрали в 
тяхната къща. 
 



 



Вечерта момичето разказало на близките си за малкия 
брат. Всички запели своите песни и танцували дълго край 
огнището. А двамата стражари се превърнали в овце, 
тези двете, изчезналите от стадото.  

Зарадвал се малкият брат, че са живи и мислил 
много как да ги върне обратно в неговия дом.  

Разказал, че има болна майка, за която се грижел и 
която няма да доживее ако той не се върне при нея. 

Красивото момиче много се разчувствало от думите 
на малкия брат и решило да му помогне да види старата 
си майка и да я зарадва. 

Но тя трябвало да се раздели със своите близки, 
плакала цяла вечер. 

Завърнал се той с двете овце и незнайната 
красавица в своя дом. Всички били щастливи, но не и тя. 
От ден на ден спирали все повече песните ѝ, ставала все 
по-слаба и болна. 

Усетил малкият брат какво се  е случило и се 
почувствал виновен за нейното състояние. Решил да я 
заведе отново в нейния дом. 

Но като се върнали, видели че къщата била 
опожарена и следа нямало от живот. 

Тъгувала много красавицата, но какво да направи: 
върнали се в дома на малкия брат. 

Още докато вървели по пътечката, отрупана с 
камъни и клони, срещнали стадото с овцете, но този път 



то било увеличено, имало млади и стари. Откроявали се 
две от тях. По погледа красавицата усетила, че това са 
нейните близки и силно ги прегърнала. 

От този ден нататък болестта изчезнала, момичето 
оздравяло и станало още по- красиво. 

Така всички заживели под един покрив и били 
щастливи до дълги старини. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Самодивите 

 
    Преди много, много години в сърцето на гората 
живеели самодиви. Те били красиви девойки с дълги руси 
коси, а очите им светели като звезди. Носели бели рокли, 
които били вълшебни. Когато на звездното небе изгреела 
луната, те се събирали и танцували в кръг. Който ги видел 
се омагьосвал. Песните им били като на сирените, които 
привличали моряците, а красотата им била неземна. 
Тяхната сила била през нощта, щом слънцето изгреело, 
те се скривали в гората и ставали невидими. 
    Една вечер юнак се изгубил в дълбоката гора. Решил 
да посвири на своя кавал. Най-малката самодива била 
привлечена от този чуден звук. Красивия непознат бил с 
черни очи като нощта. Той бил смел и бърз като сокол. 
Музиката, която свирел, била вълшебна. Тя грабнала 
сърцето на самодивата. Момъкът казал: 

– Никога не съм виждал по-красив танц и такава 
неземна красота! Коя си ти ? Как се казваш? 

– Казвам се Леа и съм самодива. Затова съм 
надарена с вълшебни сили. Ти как попадна тук? Как е 
твоето име?  

– Казвам се Раян, загубих се в гората, но се радвам, 
че те срещнах. Ела с мен, ще вдигнем сватба с музика и 
танци! 



 



 
– Първо трябва да попитам моите сестри. – 

Отговорила тя. 
– Искам да се оженим и никога да не се разделяме! 

– рекъл Раян. 
Те се целунали и станали едно цяло от любов. 

     Леа отишла при самодивите. Казала им: 
– Сестрици влюбих се в човек! Ще отида да живея 

при хората! Ще следвам любовта! 
Те се ядосали. 
– Не го прави! Не се отказвай от нас! 

    Влюбената самодива решила, че ще ѝ простят с 
времето. Съблякла вълшебната си рокля, сложила 
човешки дрехи и тръгнала с Раян. Оженили се и заживели 
щастливо.  

Но самодивите още тъжат за своята сестрица. Ето 
затова, когато зърнат някой мъж, те го убиват или 
омагьосват с поглед, защото ги е страх да не открадне 
сърцето на някоя самодива. 
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Дарина Иванова Яръмова 

2 в клас СУ „ Любен Каравелов“- Несебър 

САМОДИВИТЕ РАЗКАЗВАТ 

Беатрис Диянова Колева,  

3 б клас при СУ "Христо Ботев" гр. Нова Загора 

САМОДИВИТЕ 

Марина Асенова Кирова 

4 в клас  ОУ Васил Априлов град Бургас 
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