
Аз и моето училище 

 

 Годината бе 1893. В село Връбница четиридесет и две деца 

чакаха пред новото училище да бъде открито. 

 

 Малко по - далеч от тях, дядо Иван засаждаше едно дръвче. То 

любопитно попиваше света наоколо. Някои неща не му се нравиха , 

а други пък му харесваха. Децата бяха категорично от втората група. 

С удоволствие следеше и тях и училището през годините. 

 Дръвчето постенно запомни всички ученици, както и тяхната 

учителка. Госпожа Анастасия първата преподавателка, всеки ден 

минаваше покрай него на отиване и връщане от училище. Децата се 

увеличаваха с всяка изминала години. Дървото растеше все по - 

високо и  по – високо. Година 1943. Децата изчезнаха, дървото се 

уплаши, имаше предчувствие, че идва нещо лошо. Бе право, скоро в 

небето се появиха самолети, хвърлящи бомба след бомба.  

 



Една две години по - късно взривовете спряха и учениците се 

появиха отново за негово успокоение. Година 1946. Започнаха 

наблизо да строят нова голяма сграда. От мисли дали няма да го 

отсекат не можеше да спи. Учениците от друга страна за негова 

радост бяха станали вече 115. Година 1949. Не го отсякоха. 

Учениците се преместиха в новата по - голяма сграда. Имаше 

красива метална ограда, която преди това е принадлежала на царя 

на България Борис III. Година 1965. Децата се увеличаваха все повече 

и повече. Дървото бе гордо, че взеха пример от него и за да решат 

проблема построиха нов трети етаж. 

 

 Тази година дървото също порасна, с цели тридесет сантиметра. 

Година 1972. Насекомите и гъсениците под кората му го тормозеха 

все по – настоятелно. Един ден дойдоха няколко ученика и закачиха 

къщичка за птички в клоните му. Не след дълго в нея се нанесе 

семейство кълвачи. 

 



 Само за две седмици те излапаха всички гадинки, а когато им се 

роди малко пиленце вече знаеше, че неговите мъчители скоро 

нямат да се върнат. Година 2020. Учениците изчезнаха много по - 

рано от лятната им ваканция. Дървото отново се притесни, не само 

за себе си, а и за децата. Нещо лошо се случва, мислеше си то. 

 

 Година 2020 - 15 септември. Децата се завърнаха. Всички бяха 

весели и щастливи. 

 

 Облечени с най – хубавите си дрехи и понесли цветя в ръце. 

Тържеството бе прекрасно и дървото се радваше с всички наоколо. 

В края на празненството ученичката Ема бе посрещната от баща си. 

Той и носеше подарък - червен и лъскав бумеранг. Детето го хвърли, 

но описвайки дъга играчката се заплете в клоните на дървото. 

Двамата почакаха две три минути под него, но бумеранга не падаше. 

Вятър нямаше. Ема заплака безпомощно. Внезапно дървото 



разклати  клоните си и бумеранга падна. Детето взе играчката, 

пристъпи под неговата сянка и благодарно го прегърна. 

- И аз те обичам. – тихо прошепна старото дърво. 

 

  


