
В ПАРКА 
 

Седях си на пейката в парка, близо до детската площадка, и се наслаждавах на 

природата. Разглеждах всяко дърво отгоре надолу и обратно, плъзгах погледа си по 

трептящите листа и насищах душата си с есенните багри. Под едно дърво видях да 

седят момченце и момиченце. Те си приказваха нещо и се смееха. Двете деца ми 

заприличаха на мен и моя най-добър приятел Алекс, с когото вече не сме заедно...  

Започнах всеки ден да ходя в парка на същата пейка и да гледам към същото 

дърво, радвайки се на децата. Сякаш нищо не можеше да ги раздели! Отивах с мъка на 

сърцето заради липсващия ми приятел, но се прибирах с нов лъч надежда, че все някога 

ще се срещнем отново с него. Представях си как ще си спомним чудесното ни минало и 

как отново ще бъдем най-добри другари, както когато бяхме деца.  

Обаче с всеки изминал ден наблюдавах изстиващата любов между децата. На 

пейката разстоянието между тях се увеличаваше, те често спореха и все по-рядко се 

смееха. Веднъж просто не дойдоха, нямаше ги и през следващите дни – сякаш 

изчезнаха! Търсих ги навсякъде. Дълго време се чудех какво е станало, докато подочух, 

че ги е сполетяла същата съдба, застигнала и моето приятелство с Алекс. Момичето си 

е тръгнало заради проблеми в семейството – много сериозни, точно както стана и при 

мен.  

Днес стават вече три години, откакто децата са разделени. Не исках и занапред 

да им се случи същото, което стана и с мен – да страдат и тъгуват поради независещи 

от тях обстоятелства. Затова се запознах и с двамата, но поотделно. Поканих ги да 

дойдат у нас, за да се забавляваме.  

Те дойдоха самостоятелно, без да знаят, че и другият е поканен. Когато се 

видяха, се стъписаха, но останаха в стаята. Бях се постарала да създам празнична 

атмосфера. В края на празненството децата си говореха и се забавляваха, точно както са 

го правели и преди. По-късно отидохме на разходка в парка и седнахме до детската 

площадка. Полюляхме се на люлките, а после си тръгнах. Те останаха да се прегръщат 

на пейките. 

След около пет години разбрах, че са се оженили и момичето вече е бременно. 

Много се зарадвах, че им помогнах да запазят любовта си! Надявам се и друг като мен 

също да желае щастието на хората, дори самият той да е нещастен. Защото истинското 

щастие е да видиш другия щастлив! 

Като си помисля, точно раздялата с най-добрия ми приятел ме вдъхнови да 

напиша тази история. Иска ми се да напиша и по стените: „Ценете всичко и всички, 

които са около вас, и ги дръжте здраво! Не ги пускайте! Външните неблагоприятни 

обстоятелства не могат да са по-силни от любовта!“ 

               

 

Катя, 14 години, гр. Карлово 


