


Шести национален 
младежки литературен конкурс 

„който спаси един човеШки живот, 
спасява цяла вселена” 2019

 

Да обичаш, въпреки…

Бургас 2019



Да обичаш, въпреки…

Българска, второ издание, 2020 г.

съставител: евгения джорджева

дизайн на корицата: димитър рачев

издател: център за еврейско-българско 
                   сътрудничество „алеФ“ 

печат: printbook.bg

ISBN: 978-619-91364-1-6

сборникът се издава с финансовата 
подкрепа на община Бургас



Да обичаш, въпреки…

Шести национален 
младежки литературен конкурс

 „който спаси един човеШки живот, 
спасява цяла вселена” 2019

Издание на Център
за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“



Националният ученически литературен кон-
курс „Който спаси един човешки живот, спасява 
цяла вселена” е сред най-авторитетните про-
яви на Център за еврейско-българско сътрудни-
чество „Алеф”. Конкурсът възникна като свое-
образна благодарност на потомци на спасени 
бургаски евреи по повод 70-годишнината от ге-
роичния акт на българския народ. Провежда се 
ежегодно от 2013 г.

През 2019 година „Алеф” издаде първия сбор-
ник с наградените ученически творби от първи-
те пет издания на конкурса. Изданието е уни-
кално по същността си, тъй като някои от про-
изведенията в него освен художествена, имат 
и изследователска стойност и ще бъдат ценно 
допълнение към българския архив. То може да 
служи за помагало, създадено от деца за деца. 

Настоящият сборник събира 20 разказа от 
Шестия младежки национален конкурс „Който 
спаси един човешки живот, спасява цяла вселе-
на”, тази година на тема „Да обичаш, въпреки…”. 
Организаторите вярват, че чрез него дават на 
младите автори шанс за реализация в литера-
турното поприще.
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АлбертА АлкАлАй – основАтел
нА конкурсА

„който спаси 
един човешки жи-
вот, спасява цяла 
вселена” е фраза 
на повече от 2 хи-
ляди години, но 
звучи съвременно 
и днес. Заимства-
на е от мъдрата 
еврейска книга 
талмуд. За 6 годи-
ни стотици бъл-
гарски младежи 
повярваха в хи-
лядолетното пос-
лание и това ми 
дава увереност, че 

онова, което правим, има смисъл, защото отеква и 
заживява в душите на младите хора. тяхната съпри-
частност е нашата най-голяма награда. Благодар-
ни сме и на помощта на учителите, които насочват 
своите ученици към вечната тема за хуманизма.

темата на шестия национален литературен кон-
курс „да обичаш, въпреки...” провокира сетивата на 
младежите. поради изключително големия интерес 
надпреварата отвори врати и за студенти. Броят на 
участниците е впечатляващ, въпреки сложността на 
жанра и на темата. удивително е как толкова млади 
хора съумяха да изразят емоциите и мислите си за 
силата на невъзможната любов със зрялост и мъд-
рост. те успяха да пресекат границата на историчес- 
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ките факти, навлязоха в сложното пространство на 
художествената литература, пречупиха през лични 
преживявания истории, разказвани в семейства и 
между приятели, и написаха великолепни творби. 
да бъдат отличени победители е трудно. този сбор-
ник съдържа най-добрите разкази. публикуваме ги, 
за да илюстрираме не само невероятния талант на 
младежите на България, но и за да се чуе гласът им, 
според който любовта е по-силна от забрани, репре-
сии, геноциди. любовта, която във всяко време и на 
всяко място остава единствената територия на чо-
вечността, спасителният остров на нормалността 
и в най-ужасните диктатури. любовта е тази, която 
заличава всички политически, етнически и рели-
гиозни различия, а смелостта да бъде отстоявана 
дори и с цената на живота е тази, която ни прави 
истински човеци. България е дала светли примери 
за това със спасяването на своите евреи през Холо-
коста и младите участници в конкурса на „алеф” ги 
преразказват със словото и със сърцето си.
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н.Пр. румянА бъчвАровА, 
ПослАник нА р бългАрия в изрАел

младежкият ли-
тературен конкурс 
на център „алеф” е 
уникален по своята 
същност.  темата на 
шестото му издание 
– „да обичаш, въпре-
ки…” е универсална за 
нашия живот. в твор-
бите си младежите 
доказват, че когато 
обичаш, не същест-
вуват непреодолими 
прегради, а това гово-

ри за онова чувствено вълнение, което и тази годи-
на конкурсът е успял да предизвика. 

винаги ми е било трудно, когато съм разказвала 
за историята на спасяването на българските евреи 
на хора от чужбина, да отговоря на въпроса: Защо 
това се е случило? Знаем как се е случило, знаем 
и някои детайли от историята. но е трудно да обяс-
ним и почувстваме защо. мисля, че ние трябва да 
се опитаме да разберем и да обясним на възможно 
най-много хора  величавия акт на човеколюбие и 
хуманност, който българите са проявили в мрачни-
те години на втората световна война. 

разказите на младежите показват една нова 
чувствителност към тези исторически събития. на-
дявам се център „алеф” да продължи да ги събира, 
за да можем да формулираме отговора на този ва-
жен за нашето съвремие въпрос. 
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Димитър николов – кмет 
нА общинА бургАс

и з к л ю ч и т е л н о 
съм впечатлен и горд 
от всички млади хора, 
които участваха в Шес-
тия национален мла-
дежки конкурс  „който 
спаси един човешки 
живот, спасява цяла 
вселена”. радостно е, 
че техните есета са пуб-
ликувани в настоящия 
сборник „да обичаш, 
въпреки…” и ще могат 
да достигнат по-широ-
ка аудитория .

посланията, кои-
то носят вашите разкази, са трогателни, истински, 
човечни.

всички вие сте пример как трябва да се разви-
ва обществото, какви трябва да бъдат взаимоотно-
шенията между хората, независимо от тяхната со-
циална, етническа или религиозна принадлежност. 

спасяването на един човешки живот не е само 
физически, но и духовен акт. радостен съм, че това е 
тема, която ви инспирира да творите. това е израз на 
вашия вътрешен свят, на ценностите, които носите.

Бих искал за пореден път да поднеса специ-
ални комплименти към организаторите на кон-
курса от центъра за еврейско-българско сътруд-
ничество „алеф“, които поощряват хуманизма и 
добродетелта.
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Жури

алберта алкалай
председател на център за еврейско-българско 

сътрудничество „алеф”, основател на конкурса

румен леониДов
поет, писател и издател 

на литературния сайт „Факел бг”

асен йорДанов
журналист и директор 

на сайта за разследваща журналистика Бивол.бг
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Журито зА конкурсА 

румен леонидов
конкурсът със сигур-

ност „ражда” бъдещи пи-
сатели. в разказите, които 
прочетох, реалността се 
смесва с елементи на фан-
тазията, а това е задължи-
телно за всеки творец. по-
бедители са всички учас-
тници, дори само защото 
са се осмелили да се впус-
нат в една толкова сложна 
материя – художествената 

литература. като член на журито аз трябваше да от-
лича най-добрите, което наистина беше трудна за-
дача. оценката на всяко жури е субективна. Затова 
младите разказвачи не бива да се обезкуражават, 
трябва да продължат да пишат.

литературният конкурс стана на 6 години. на-
шите първи участници пораснаха,  някои от тях се 
включват отново, но вече като студенти. удиви-
телно е как една семейна инициатива прерасна в 
национална и се превърна в значим литературен 
форум. уникалното е в това, че чрез конкурса вну-
ците на спасените евреи спасиха нашите герои от 
забвение. в израел допреди 20 години дори част 
от спасените евреи не знаеха кой  е извършил този 
подвиг. Българският народ винаги е бил толеран-
тен. такава е политиката на държавата ни от векове 
насам. но ако в семейството не се възпитават де-
цата в съпричастност, състрадание и солидарност, 
то тогава държавната политика няма никакъв сми-
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съл. Бабите разказват истории на своите внуци, те 
пък ги предават на своите деца. този конкурс е по-
казателен за това, че паметта е будна и България 
може да разчита на своите бъдещи поколения.

асен йорданов
„който спаси един 

човешки живот, спасява 
цяла вселена” не е обикно-
вен литературен конкурс, 
той е кодекс за добродете-
ли. създаден е, за да въз-
питава, не за надпрева-
ра. Защото младите хора 
няма с какво да се над-
преварват, освен сами със 
себе си. удовлетворени 
сме, когато виждаме, че в 

тях съществуват ценностите, които водят човешка-
та цивилизация напред и нагоре. За всички нас по-
някога е трудно да се ориентираме къде е правил-
ната посока. избирайте винаги трудния път, защото: 
„Широк и равен е пътят към гибелта и мнозина са 
тези, които вървят по него. тесен, стръмен и труден 
е пътят към живота и малцина са, които ще минат 
по него”, е казал спасителят.

да се научим да преодоляваме чувството на 
страх – това е посланието на тазгодишния конкурс. 
да обичаме въпреки трудностите, въпреки страха, 
заплахите, ограниченията. младостта е по-близо 
до свободата. до смелостта. Затова за младите е 
по-лесно да преодоляват страха и щом го напра-
вят, ще дойде усещането за свободата и истинската 
обич. Защото, ако любов няма, нищо друго няма.
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Шести нАционАлен млАДеЖки 
литерАтурен конкурс „който сПАси еДин 
човеШки Живот, сПАсявА цялА вселенА”

ДА обичАШ, въПреки …

„да обичаш, въпреки всичко е тайната на вели-
чието. това е най-голямата тайна в цялата вселена“.

л. рон Хабърд
  
да обичаш, въпреки всичко. въпреки граници-

те, които някой е определил, бариерите, които друг 
е пуснал, и сигналите за опасност, които получаваш. 
да обичаш, въпреки всички трудности!

през 2019 г. център „алеф” отправи към младите 
хора особено предизвикателство. в шестото издание 
на конкурса „който спаси един човешки живот, спа-
сява цяла вселена” те трябваше да смесят реалност 
и въображение на тема „да обичаш, въпреки…” и да 
разкажат истории за любов, приятелство, дружба и 
разбирателство между българи и евреи, породени в 
страшното време на Холокоста и продължили и до 
днес. За първи път регламентът на конкурса постави 
условие за участие с художествена творба - разказ. 
организаторите не поставиха други ограничения - ге-
роите на творбите можеха да бъдат реални личности 
или измислени, сюжетите - действителни, от истори-
ята или съвременни, или пък напълно създадени от 
фантазията. младите автори трябваше да създадат 
своя история на основата на прочетеното в учебни-
ците, видяното във филми или музеи, разказаното в 
семействата или наученото от хора, преживели вой-
на, Холокост и всякакви други човешки изпитания.



13

За да подпомогне въображението на младите 
творци, „алеф” обогати своята виртуална библио-
тека с материали по темата, а по-късно, съвместно 
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със сдружение Бургаска  писателска общност про-
веде необичаен час по творене. майсторите на пе-
рото елка василева и милка иванова обучиха сред-
ношколците  на най-важните умения за един писа-
тел - да моделират думите, да изграждат образи и 
сюжети, да разказват увлекателно.

Час по творене
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темата за любовта и приятелството между бъл-
гари и евреи вдъхнови 145 млади творци от цяла-
та страна. конкурсът се проведе в две категории – 
„ученици” и „студенти”.  своите разкази изпратиха 
129 ученици от над 40 градове и села и 16 студен-
ти от 11 университета. журито номинира 21 разка-
за и „алеф” по традиция покани техните автори на 
церемонията по награждаване. поради големия 
брой на ученическите творби трета награда от ка-
тегория „студенти” бе пренасочена към категория 
„ученици”.

Журито: Румен Леонидов, Алберта Алкалай, 
                 Асен Йорданов /от дясно наляво/ 

на 9 май 2019 г. млади творци от различни гра-
дове и села на страната се събраха в Бургас, за да 
присъстват на събитията, организирани от „алеф” 
във връзка с официалното финализиране на Шес-
тия национален младежки литературен конкурс.
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на този ден „алеф” за втора поредна година 
връчи отличието „пазители на паметта”. пред па-
метника на благодарността в центъра на Бургас, в 
Зоната на толерантността, се събраха н.пр. румяна 
Бъчварова - посланик на България в израел, вълчо 
чолаков - областен управител на Бургаска област, 
председателят на общинския съвет в Бургас коста-
дин луков и голяма част от общинските съветни-
ци, заместник кметове, представители на община 
Бургас, на сливенската митрополия, на еврейската 
общност в града, на лайънс клуб Бургас, младежи - 
ученици и студенти, преподаватели и директори на 
местни гимназии и граждани.

„носителите на това звание имат мисионерска 
роля. те творят историята, с делата си създават ос-
новата и примера, върху който да стъпят бъдещите 
поколения. ние сме родени след втората световна 

“ПАзители нА ПАметтА”
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война и не познаваме нейната унищожителност. но 
не бива да забравяме най-масовия геноцид, наре-
чен Холокост, както и имената на хората, които са 
направили възможно спасението във време на из-
требление”, каза председателят на център „алеф”  
алберта алкалай минути преди да връчи отличията.

отличието „пазител на паметта” за 2019 годи-
на бе връчено на н.пр. румяна Бъчварова за съх-

раняване и популяризи-
ране на непреходните 
примери на хуманизъм, 
доблест и толерантност. 
Голям е нейният принос 
в укрепването на демо-
кратичните устои на бъл-

гарското общество. тя се включва в редица добри 
инициативи и мероприятия за популяризиране в 
световен мащаб на уникалния акт за спасяването 
на българските евреи, утвърждаване каузата на об-
щочовешките ценности и опазване на историческа-
та памет.

отличието „пазител на паметта” за 2019 годи-
на бе отредено и на двама бургаски общински съ-

ветници - веселин пре-
неров, председател на 
комисията по култура в 
общинския съвет, и ка-
лояна живкова, за тях-
ната съпричастност към 
инициативите на „алеф” 

да съхрани и да намери обществен израз на духа на 
свобода, демократичност и толерантност в Бургас. 

през тази година отличието „пазител на памет-
та” получи и веселка Бъклева, преподавател по ис-
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тория в математическа 
гимназия „акад. никола 
обрешков”. Хиляди са 
учениците от гимназията, 
които в продължение на 
години тя успя да преве-
де през мрачните страни-
ци на човешката история, 

да ги поведе по пътя към хуманизма и да ги превър-
не в достойни възрастни. Благодарение на нейните 
усилия и професионализъм паметта е съхранена и 
предадена на поколенията след нас.

Възпитаниците на Веселка Бъклева от ПМГ “Акад. Никола 
Обрешков” гр. Бургас
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церемония По нАгрАЖДАвАнето

церемонията по награждаването на победите-
лите в литературния конкурс се състоя в зала „Ге-
орги Баев” на културен център „морско казино”. да 
ги поздравят тук дойдоха н. пр. румяна Бъчварова, 
кметът на Бургас димитър николов, росица иванова 
- секретар на националния съвет за сътрудничество 

по етническите и интеграционните въпроси към ми-
нистерски съвет, заместник кметът йорданка ана-
ниева, заместник областният управител на Бургаска 
област севдалина турманова, Генералният консул 
на република турция в Бургас нурай иньонтепе, 
директорът на од на мвр старши комисар калоян 
калоянов, агатополски епископ иеротей, предста-
вител на сливенския митрополит иоаникий, иванка 
Гезенко - експерт в държавна агенция „архиви”,  по-
четни консули, общински съветници, представители 
на неправителствени организации, представители 
на бургаската еврейска общност, журналисти, учи-
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тели. в залата присъстваха 
и много ученици, дошли да 
подкрепят своите приятели 
в надпреварата. специални 
поздравителни адреси из-
пратиха от министерство на 
образованието и науката, ко-
мисията по икономическа по-
литика и туризъм в народно-
то събрание, посолството на 
израел в България,  полският 
институт, съюзът на тракий-
ските дружества в България 
и лайънс-клуб Бургас.

пред многобройната 
публика ученици, автори на номинираните творби, 
изнесоха своеобразен „урок по човечност”, прочето-
ха част от своите послания за любов и  хуманизъм,  
споделиха вдъхновението, което ги е накарало да 
участват в конкурса. в ролята на учителя влезе лу-

Сред гостите бе и Гене-
ралният консул на Репу-
блика Турция в Бургас 
Нурай Иньонтепе

Урок по човечност
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иза славкова, изпълнителен директор на фондация 
„софийска платформа”. в часа по човечност се вклю-

чи и публиката, която трябваше да даде своя вот и 
избра своя фаворит.

Голямата награда получи 15-годишната стела 
николова от Гимназия с преподаване на немски език 

Луиза Славкова в ролята на учител

Наградата на Стела Николова връчи Н. Пр. Румяна Бъчварова 
/вдясно/
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„Гьоте” в Бургас. тя представи България на междуна-
родния конгрес за млади лидери в кфар аярок – из-
раел. в престижния едноседмичен световен форум 
участват номинирани младежи от цял свят, изявени 
в различни области на обществения живот.

Росица Иванова - секретар на Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси 
към Министерски съвет, връчи първа награда в категория 
„Студенти” на Владимир Илиев, първокурсник в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”
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„Щастлив съм, че Бургас е столица на тази ини-
циатива. поздравявам участниците за смелост-
та им да се включат в конкурса и организаторите 
– център „алеф”, за пламъчето, което поддържат 
в младите хора и ги насочват към най-висшата чо-
вешка ценност – хуманизма”, каза кметът на Бургас 
димитър николов при връчването на втората на-
града в категория „ученици” на маринела Гетова.

Кметът на Бургас Димитър Николов връчи втора награда в 
категория „Ученици” на Маринела Гетова
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нАгрАДените 
кАтегория „ученици”

I наГраДа - стела николова – гр. Бургас
представя България в едноседмичен световен фо-
рум за млади лидери в Херцлия, израел
II наГраДа - маринела Гетова – гр. пловдив
парична премия от 300 лв., книги, грамота
III наГраДа - косара колева 
с. Хайредин, обл. враца 
михаела Захариева – гр. сливен
парична премия от 200 лв., книги, грамота
наГраДа на публиката – таблет
мария мерджанова – гр. Бургас
 

кАтегория  „стуДенти”
I наГраДа 
владимир илиев - софийски университет 
парична премия от 400 лв., книги, грамота
II наГраДа - ива Гаджева - университета в Берн 
парична премия от 300 лв., книги, грамота

Наградените 
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естествен фон на це-
ремонията бе изложбата 
„1943: преследване и за-
щита. съдбата на българ-
ските евреи”, предоставе-
на специално за събитие-
то от централния държа-
вен архив. „тази изложба 
е изключително подхо-
дяща за вашия конкурс 
– каза при откриването 
иванка Гезенко, експерт 
в държавна агенция „ар-
хиви”. - експозицията раз-
казва съвсем обикновени човешки истории на неиз-
вестни досега хора и фамилии, които в годините на 
Холокоста, по времето на втората световна война, 
не са се уплашили, укривали са и са помогнали на 

Иванка Гезенко

свои съграждани от 
еврейски произход 
да оцелеят. всички 
знаят за димитър 
пешев, но никой не 
е чувал за вера ве-
личкова, която се е 
грижела за едно ев-
рейско дете в про-

дължение на 4 години. вероятно никой не знае и 
историята на станка стойчева, която е укривала 4 
години еврейско семейство. най-бързото и силно  
възприемане на историята е чрез литературата. 
тази изложба ще ви помогне да напишете вашите 
следващи творби и така заедно ще продължим да 
пазим паметта.”



26

особено настроение сред присъстващите вне-
соха актьорите от театър „талантино” Боряна стам-
болиева и петър Хубеков, които в ролите на естер 
и павел изиграха етюд, илюстриращ невъзможната 
любов между българин и еврейка по времето на Хо-
локоста, и младата певица мария Бакърджиева от 
хорова школа „милка стоева”.

По традиция водещ на церемонията по награждаването беше 
поетесата Елка Василева
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„алеф” отрази подготовката за литературната 
надпревара, участието на младите автори и цере-
монията по награждаване в едноименния вестник, 
който издава при провеждането на всеки конкурс.  
тази година за първи път вестникът излезе и на ан-
глийски език.
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ден след церемонията по награждаването ла-
уреатите на 6-ия литературен конкурс посетиха гра-
да на Юнеско – несебър. всяка година на финала 
на конкурса „алеф” организира за младите си гости 
различни забавления. през тази година те се запоз-
наха с историята на един от най-старите градове в 
европа.
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впечатлена от темата, която ѝ позволява да раз-
казва не само за любовта, но и за човешките стра-
дания и взаимоотношения, стела решава да участва 
в конкурса на център „алеф” и това ѝ носи първото 
място и голямата награда. нещо повече - дава ѝ уве-
реност в себе си. 

в търсене на истинска история, която да съжи-
ви в своя разказ, младата авторка за първи път се 
сблъсква с ужаса на Холокоста и невероятната тра-
гедия на неговите жертви. с болката от наученото 
създава творбата си, на която журито на конкурса 
дава най-високата оценка. 

стела мечтае да напише книга и най-голямото 
ѝ желание е читателите да харесват нейните твор-
би. на хората от бъдещето иска да каже: „ако четете 
това, значи светът е оцелял. продължавайте да го 
пазите чист”. 

първа награДа

Стела Николова, 15 год., VIII кл.
Немска езикова гимназия „Гьоте”

гр. Бургас 
„Днес ни отпратиха с един камион. Натъпкани един до 

друг, а звездите се допират, дори се удрят помежду си, сякаш 
опитвайки се да засияят отново.... Всеки ден идват още хора. 
Изглеждат уплашени, загубили надежда. После изчезват…”
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Фани

„когАто ПАДАщите звезДи се ПриземявАт 
в бухенвАлД”

19 март 1943 г. (Бухенвалд, Германия)
- Тихо, тихо... Не плачи! Ще ни чуят долу! Спокой-

но. Тук съм. Майка ти е вкъщи и те чака. Тихо, хайде 
заспивай... Пак ли писа писмо? Ще ни хванат... Поща-
льонът се страхува.

1 март 1943 г. (Бухенвалд, Германия)
„Здравей, Мамо! Как си?
Аз... добре съм. Държа се. Днес беше тежък ден. 

С татко ни разделиха, но аз съм тук- с леля и Сима.  
Добре сме. Липсваш ми...

Фани” 

- какво правите още тук? Хайде бързо под ду-
шовете и вземайте новите дрехи! проклетници! не 
ме гледай! върви!- крещеше главнокомандващата, 
която служеше на някой си там важен, определящ 
съдбата на Фани, сима и човеци като тях - с ярки 
звезди. те блестяха... въпреки че светлината им бе 
загубена в мрака на Бухенвалд.

 
март 1943 г. (Бухенвалд, Германия)

„Здравей, Мамо, как си?
Аз съм добре... Живея... Днес ни отпратиха с един 

камион.  Натъпкани един до друг, а звездите се допи-
рат, дори се удрят помежду си, сякаш опитвайки се 
да засияят отново.... Всеки ден идват още хора- на-
товарени в камиони с вагони за добитък, с мънички 
прозорци, през които гледат отчаяно навън. Изглеж-
дат уплашени, загубили надежда. После изчезват. 
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Чуваме хорски приказки, че ги водят в лагер, близо 
до нас. Но аз съм смела... Не се страхувам!

Тук е студено. Понякога замръзваме, но аз и 
Сима се топлим в шкафа. Онзи до моето легло. Ръка-
та ми трепери. Ще ти пиша скоро! Липсваш ми, Мамо!

Фани”

така искам да я зарадвам, че сме живи и жаду-
ваме да се прегърнем, затова като пиша тези пис-
ма, в съзнанието си вярвам, че мама ще ги получи.

- Хей, деца, добре ли сте? - попита загрижена 
леля ана.

- Фани, какво има? Защо гледаш така? Зле ли ти 
е? искаш ли вода? нямаме много... но ще помоля 
другите.

- не, лельо ана, добре съм, нищо ми няма. от 
една година вече съм тук, липсват ми мама и татко. 
Боли ме... Боли ни всички. а толкова много искам 
да живея! да правя добро! и сима иска, аз знам, и 
всички, които сме тука, затворени като животни, 
измъчвани...

16 Юли 1943 г. (Бухенвалд, Германия)
„Здравей, Мамо! Как си?
Времето тук, при нас, минава бавно и мъчи-

телно. Доста време си мечтаех да се видим живи! 
Животът тук не е живот, мамо. Шкафът, в който се 
крием, се чупи. За малко да ни чуят последния път. 
Пак убиваха, мамо, колят ни. Но аз искам да живея 
още... Обичам те!

Фани”

- сима, какъв искаш да станеш, когато порас-
неш?- попитах любопитно аз, докато мъкнех и раз-
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насях тежките тухли от разрушените къщи с други-
те в лагера.

- искам да съм полицай, за да предпазвам хора-
та от беди и да им помагам. а ти? – полюбопитства 
той, въпреки тежкия товар от тухли на гърба му.

- аз искам да бъда лекар, за да помагам на хора 
като нас. но сега най-много искам да съм свобод-
на! - въздъхнах тежко.

вечерта, когато настъпи вечерният час, се чуха 
силни викове.  Хиляди стъпки на войници оглуша-
ваха коридорите на звездната сграда. така я нари-
чах най-често, защото мразех истинското ѝ име.

- Бързо, сима, Фани... в шкафа! Бързо! Ще ни ви-
дят!- изкрещя леля ана.

- Шкафът ще се счупи, последния път за малко 
да ни открият! - противоречах аз. чувах рева на же-
ните и децата, чувах и изстрелите. усещах множе-
ството отнети животи и мечти.

нямах време. с последни сили се скрих под 
леглото. стъпките по коридора приближаваха все 
повече. вратата се отвори и те влязоха в стаята. 
стреляха навсякъде, по всички. счупеният шкаф, в 
който се бяха скрили сима и леля ана, се отвори. 
нацистите ги убиха! убиха ги...

23 септември 1943 г. (Бухенвалд, Германия)
,,Здравей, Мамо! Как си?
Сима и леля Ана вече ги няма. Останах сама. 

Всеки ден чувам писъците и виждам тъмната еврей-
ска кръв на пода. Мен не ме намериха. Но защо да 
живея?! Убиха всички! Другия път ще ме открият... 
Знам... О, мамо! Искам да съм при теб, да те видя, да 
те прегърна! Страх ме е... Обичам те!

Фани”



33

30 септември 1944 г. (Бухенвалд, Германия)
„Здравей, Мамо! Как си?
Днес за първи път излизам навън - от седмици. 

Липсват ми всички. И ти ми липсваш, Мамо! Ръцете 
ми треперят и трудно пиша, и главата ме боли. Оп-
итвам се да мечтая, да вярвам, че си жива. Не знам 
дали четеш писмата ми, но знам, че ще се срещнем 
някъде там... в двора на нашето място. Обичам те, 
много и завинаги!

Фани”
30 март 1945 г. (Бухенвалд, Германия)

„Здравей, Мамо! Как си?
Това писмо е последното, което пиша. Вчера в 

лагера съобщиха, че ни предстои далечен път с оне-
зи камиони за добитък, препълнени с паднали звез-
ди. Ще отидем някъде и аз не знам къде. Казват, че е 
път към ада - или пък среща с другите от лагера, със 
Сима, леля Ана. Не знам какво да чувствам? Не се 
страхувам вече... Уморих се!

Откакто съм тук, все поглеждам към оградата 
от тухли. Какво ли има отвъд нея? Ами ако само тя 
ни дели? Ако ти си там и ме чакаш? Помниш ли как 
се забавлявахме на двора до разрушената ограда? 
Аз стоях от другата страна и протягах ръце, за да те 
докосна! И в съботите призори те чаках там отново.
Така много искам да съм свободна! И Сима искаше...

Та пиша ти това писмо преди смъртта...  Не се 
страхувам, не плачи! Не знам в кой ден ще си отида, 
но ще те чакам там... в някой наш двор.

Сбогом, мамо! Ще те чакам на нашето място!
Твоя: Фани”
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мария

„когАто звезДите зАсиявАт отново.”

19 март 1943 г. (Бургас, България)
- Здравейте, получавали ли сте писма скоро?- за-

питах бързо, задъхана от тичането.
- Не, Мария, последните писма от лагерите бяха 

отпреди месец... Нямам нищо за теб - отвърна с въз-
дишка добродушният пощальон. - Напоследък ид-
ваш често. Тревожи ли те нещо?

- Откакто Фани и Питър ги няма, се чувствам 
тъжна и самотна. Преди седмица в списъците с име-
ната на загиналите разбрах, че мъжът ми се е споми-
нал, но името на Фани не беше там. Надявам се да е 
добре! Искам да я открия, да я прегърна! Много ми 
липсва!

- Ще я откриеш, сигурен съм! Щом дойде писмо- 
ще го донеса. - успокояваше ме пощальонът.

 
16 април  1944 г. (Бургас, България)

Какво да правя... Мина цяла година, а Фани я 
няма. Наскоро разбрах, че Ани и Сима са в списъка. 
Дано Фани да е добре. Там - сама... О, този ден - черен, 
пропит със сълзи. Взеха я! Не можах да я спася.

Всеки ден с болка в сърцето поглеждам черните 
списъци, запълнени с имената на загиналите в лаге-
рите жени, мъже и деца. Всеки ден се моля...  Вярвам, 
че ще я видя пак, че ще я прегърна.

20 декември 1944 г.
- Пристигнаха, госпожо! Всичките писма ... от 

Фани. Жива е! - радостно тичаше пощальонът.
Взех ги, влязох вкъщи и с треперещи ръце, по-
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бързах да ги отворя. Зачетох ги, сълзи се стичаха от 
очите ми. Болеше ме... Болеше ме за моето дете, там, 
само с нечисти хора. Убийци на човеци и мечти...

 
4 април 1945 г.

Получих и последното писмо от Фани. Страху-
вам се за нея... Сълзите не пресъхват,  а сърцето ми 
бе свито от болка и мъка. Трябва да замина! Ще ус-
пея ли? Съботата наближава... Призори? Но как ще я 
спася? Дали е жива? Не искам да умира... Да ме чака 
там...

първа събота от април 1945 г. (Бухенвалд, 
Германия)

Студено е. Тъмно... През отворената пукнатина в 
стената познах тази „наша ограда”. Опитах се да мах-
на няколко тухли, увеличавайки процепа. Зазорява-
ше, а отворът беше малък и недостъпен. Премахнах 
още тухли и видях, съзрях моето момиче. Тя бърза-
ше към мен безстрашна и смела. Виждах я! От очи-
те ми се стичаха сълзи, не можех да спра... Исках да 
я прегърна, да я докосна! С последни сили съборих 
още тухли. Фани ме гледаше. Беше готова да се бори. 

На прага на очите нацистите се обърнаха към 
нас. Крещяха и стреляха. Аз подадох ръка през от-
вора. Докоснах я и я поведох към светлината. Бяхме 
заедно - в нашата градина. Вятърът долавяше звуци 
на празненство. 

Беше ден. Съботен... На земята лежаха две тела. 
През онзи отвор леко се докосваха две ръце, две 
съдби. Сега пред тях се задаваше нов свят - щастлив 
и вечен. Те гледаха тъжните хора с раираните дрехи 
и вече знаеха, че краят е близо.
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За маринела да напише разказ е предизвика-
телство и това я провокира да участва в настоя- 
щия литературен конкурс. любимото ѝ занимание е 
да пише есета по всякакви теми, но вярва, че няма 
невъзможни неща. стреми се всеки ден да бъде 
по-добрата версия на себе си и е готова да преслед-
ва мечтата си - да помага на хората да развиват та-
ланта си.

втора награДа

Маринела Гетова 
17 г., XI кл.

 Професионална гимназия 
по хранителни технологии 

и техника –Пловдив

“Да обичаш, въпреки...” означава да се жертваш, за да 
съхраниш доброто, да не си егоист за чуждото нещастие, 
да помагаш на хората независимо от какъв етнос са и каква 
религия изповядват, да си човек и никога да не забравяш ис-
торията на своите предци, защото тя не само дава знание, 
но и учи на морал.”
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ДА обичАШ, въПреки...

Беше зимата на 2017 година. не помня деня, 
нито часа.

прибирах се от училище, а навън валеше като 
из ведро. дърветата, обрулени и настръхнали, напо-
добяваха плашила.

вървях из уличките - приглушени и мрачни. ми-
слех си за баба ивет и как щях да ѝ разкажа какво 
сме учили в часа по история.

и ето - неусетно се озовах пред дома й.
много обичах да гостувам на баба. За мен тя 

беше вдъхновение. пример за подражание. желаех 
с цялото си сърце да приличам на нея. може би за-
това носех и нейното име – ивет.

родът ни бе оцелял през Холокоста. прадядо 
ми - Хаим адроке, е успял да запази семейството си 
въпреки гоненията, а историята на фамилното ми 
име е още по-пленяваща.

далечен роднина, с риск за живота си, бил от-
купувал жени и деца от турците по време на ап-
рилското въстание, за да не загинат тези „невинни 
ангели“ – както ги наричаше баба ми ивет анави, в 
Баташкото клане, а някои дори бил укривал в изба-
та си.

Баба ми е изкусен разказвач на приказки с поу-
ка. разказваше ми ги като бях малка и не можех да 
заспя, но като пораснах, разбрах, че тия приказки 
са истина. приказките за братство между българи 
и евреи – още от турско време.

оттогава се мъчех да запомня колкото се може 
повече в училище. трептях като струна във всички 
учебни часове, а в свободното си време четях и че-
тях. исках да науча всичко за живота на моите пра-
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деди, но тази тема беше болна за г-жа анави. тя се 
отдалечаваше от нея като дете, което се е изгори-
ло на печката. опитваше се да отдалечи и мен, но 
аз намирах сили да продължа. историята бе моята 
страст. но не коя да е история, а родовата.

след днешния час по история исках да разпи-
там баба за живота ѝ по време на втората световна 
война. но при тази мисъл нещо ме свиваше в сто-
маха и пробождаше сърцето ми. нямах представа 
защо. Знаех само, че искам да науча от „сигурен из-
точник“ какъв е бил животът на евреите. и ето про-
дължавах да събирам смелост....

не щеш ли, се озовах пред входната врата на 
моята икона. тя беше все така вълшебна и магиче-
ска, както всеки път, когато идвах. почуках, а баба 
отвори усмихната и запита:

- дете, защо си подгизнало и треперещо като 
врабец?  

отговорих ѝ, че се прибирам от училище и ид-
вам да ми разкаже за живота ѝ по време на втората 
световна.

- какъв е бил родният ми град? каква е била тя 
тогава? имала ли е приятелки? как са оцелели въ-
преки гоненията над евреите? За концлагерите на 
смъртта?

след тези въпроси усмивката на баба сякаш 
замря. изражението ѝ се вкамени, а очите ѝ се на-
сълзиха. с треперещ глас ме покани да вляза и да 
се преоблека, а после щяла да ми отговори на тези 
тъй тежки въпроси, които като бреме я преследва-
ли с годините.

влизайки с нетърпение в топлия и уютен бабин 
дом, отидох в детската си стая и сложих пухената 
си пижама. тя беше цялата в бонбони и близалки. 
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сякаш дъжд от „забранени изкушения“ се е изсипал 
върху мен. обух пантофите си и слязох.

Баба беше направила горещ шоколад, за да се 
сгрея и се опитваше да отклони вниманието ми, но 
точно тогава ѝ казах:

- Бабо, на 17 съм , нима не мога да знам какво си 
преживяла ти и моите прадеди? Защо винаги сме-
няш темата? от какво те е страх? нали ти си ме учи-
ла да не се страхувам от истината и да бъда честна 
и пряма? Защо не желаеш да ми разкажеш история 
с поука, както когато бях малка?  

в този момент очите ѝ се насълзиха и стана-
ха по-тъмни от нощта. тя не можеше да продума. 
Гледаше ме, а сълзите ѝ изведнъж бликнаха като 
извор.

и аз се разстроих и усетих как искам земята 
да се отвори, да ме погълне и да спра да натъжа-
вам баба. Бях готова да се кача в детската стая, а 
по-късно да се прибера в новия ми дом – при роди-
телите ми. но точно в този момент тя избърса очите 
си с кадифения си ръкав и ми рече:

- ивет, никога не си ме карала да се чувствам 
толкова горда. инатът и характерът ти са мое ко-
пие. качи се на мансардата и отвори скрина. в него 
ще намериш книга, която съм написала за това вре-
ме. вземи я и я  прочети.

очите ми светнаха, а стомахът ми се изпълни 
с пеперуди и морски кончета. целунах баба като 
за последно и се притиснах до нея по-силно от 
магнит.

като светкавица се понесох по дървените стъ-
пала към мансардата. влязох в светилището с око-
корени очи и дъхът ми спря. имаше множество де-
бели книги, които бяха за мен като дар, и стотици 
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черно-бели снимки. За миг да забравя за какво съм 
дошла.

в този момент се стреснах и видях скрина. да 
отворя ли кутията на пандора – се питах. но само 
след миг бях надникнала във вълшебния скрин, ала 
вместо да взема книгата, за която баба ми каза, бях 
привлечена от един по-малък сандък, върху който 
беше изобразена жълта звезда.

сърцето ми заби, а любопитството ми надделя. 
не се сдържах и го отворих....

но вместо да сляза долу и да го покажа на баба, 
замръзнах. погледът ми се замрежи, сърцето туп-
каше ли, тупкаше. сякаш бях открила изчезнало 
съкровище.

а това бяха писма.... писани с мастило и перо. 
аххх, колко бяха красиви! на най-горното беше 
написано „да обичаш, въпреки.....“, но останалото 
беше разцапано с мастило.

да обичаш, въпреки... какво? Защо баба криеше 
тези писма? никога не ми е разказвала за тях. и то-
гава видях датата отзад на писмото – 10.03.1943 г.

в този момент се сетих за наученото в часа по 
история – това е датата, в която е спряна депорта-
цията на евреите. но защо баба ще крие тези пис-
ма? Защо не искаше да знам за тях? чувствах се 
безсилна и в този момент чух глас:

- ивет, няма ли да слизаш? трябва да се 
прибираш?

отвърнах с пресипнал глас, сякаш ме бяха хва-
нали на местопрестъплението:

– Бабо, ще може ли да остана да спя тази вечер 
при теб?

- добре, но слез поне да вечеряш.
- слизам – добавих.
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на вечеря цареше гробна тишина. аз и баба ядо-
хме мълчаливо и се опитвахме да не засрещаме по-
гледи. сякаш нещо голямо тегнеше над нас.

след вечеря и двете побързахме да си легнем. 
дали тези писма и тайната, която пазеха, щяха да 
развалят нашата връзка? нима обичта може да се 
разруши чрез неизречени, а написани думи? Защо 
ми се струваше, че вече бях отворила „кутията на 
пандора“ и най-ужасното предстоеше?

тези мрачни мисли ме обземаха и не можех да 
заспя, бях готова на всичко, за да разбера тайната.

чаках и чаках, докато баба заспи. имах буца, за-
седнала в гърлото, защото исках да крещя и викам, 
но не можех. дори тиктакащият часовник наподо-
бяваше механизъм на бомба...

дванадесет часът – удари старият часовник и 
сякаш формата му на бухал ми проговори да стана 
и да разгадая тайната. и аз го послушах.

като омагьосана се понесох към мансардата. 
отворих бабиния скрин, а след това и безценното 
сандъче. писмата бяха адресирани от баба до баба. 
сякаш тайната е свързана със самата нея. потънах 
в плен на неизказаните, а записани като заклина-
ние с мастило думи. исках да оставя писмото с от-
белязаната дата на гърба за най-накрая. като че-
решката на тортата.

Започнах да подреждам хронологически пис-
мата, за да разбера какво е това „да обичаш, 
въпреки...“.

не след дълго мансардата придоби вид на из-
поведалня, а единственият съдник бях аз - 17 - го-
дишна тийнейджърка, която си нямаше представа 
какво е да живееш, докато има война, и какво е да 
си отритнат заради своя произход.
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с вълнение, но и с огромно количество вина, 
взех първото писмо, което беше озаглавено „на-
цизмът“. в главата ми изникна урокът по история, 
в който говорихме за един тиранин, диктатор без 
сърце - адолф Хитлер - и неговото „вярно куче“ - док-
тор менгеле – ужасяващ човек, боравещ с генното 
инженерство още тогава. За миг се паникьосах и 
съжалих за това, че отворих сандъчето с жълтата 
звезда, но тогава си казах, че трябва да проявя ха-
рактер и да разбуля тази история.

и така писмото, макар и първо, говореше с мно-
го тъга. в него баба разказваше как са гонели евре-
ите, как са се отнасяли с тях като с престъпна сган, 
разрешавайки им да излизат да си купуват храна 
само от 8.00  до 10.00 часа.

Беше цитирала следната случка: влиза тя с 
по-малкия си брат да вземе хляб, кисело мляко и 
сирене, а в магазина купувачи се провикват, че на 
хора  «втора ръка» храна не им е нужна. с насълзе-
ни очи тя излязла навън, а малкото ѝ братче оста-
нало в магазина да чака и точно когато всичко из-
глеждало безнадеждно, една добра старица защи-
тила момчето от тълпата и, излизайки от магазина, 
изтрила сълзите на моята баба. тя само успяла да 
каже: „Благодаря!“

във второто писмо, озаглавено „училище“, баба 
с мъка разказваше как еврейските деца нямали 
право да ходят на училище. малкият ѝ брат си сто-
ял вкъщи, а тя ходела нелегално в библиотеката да 
ползва литература за студентските изпити, след 
което като престъпник се прибирала крадешком. 
в това писмо тя описваше как сърцето ѝ щяло да 
експлодира, докато се прибирала към дома. това 
нейно увлечение за знание е наподобявало филма 
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„мисията невъзможна“. За миг се пренесох в това 
жестоко време. как е възможно да не позволяват 
на децата да ходят на училище? нима нашето еже-
дневие за тях е било привилегия и подарък?

и точно, както се бях замислила и сякаш с ма-
шина на времето върнала в XX век, или както си го 
наричах вече - „века на страха“, една сянка се про-
крадна в тъмнината. изтръпнах! студена пот ме 
обгърна цялата. нима съм събудила някакъв при-
зрак? но после чух бабиния глас :

- дете, какво правиш в този късен час?
не можех да изрека нито дума. чувствах се 

като затворник, без право на помилване. и дока-
то се опитвах да кажа нещо, баба видя писмата и 
отвореното сандъче. в този момент нейното лице 
придоби каменно изражение. очите ѝ бяха като на 
съдник, а тя изглеждаше различна. рече сърдито и 
с ярост като бръснач :

- ивет, днес ти ме накара да се гордея с теб, но 
в този момент се срамувам, че си моя внучка. как 
можа да ровиш в нещата ми, без да ми поискаш раз-
решение? нима за теб съм само една беззащитна 
старица?

разхлипах се неутешимо, но след миг събрах 
смелост и в изблик на гняв изкрещях:

- Бабо, в последното писмо пише да „обичаш,  
въпреки...“, а отзад е записано 10.03.1943 г. - какво 
значи това? как е възможно да криеш тези писма, 
адресирани до самата теб от теб? Защо никога не си 
ми разказвала за тях? Защо не желаеш да знам за 
гоненията над евреите? Защо имаш тайни от собст-
вената си внучка? нима не можеш да ми се дове-
риш? да обичаш, въпреки.... какво?

изведнъж баба се разплака като малко дете. 
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мъка и гняв се четяха в очите ѝ. цялото и тяло тре-
переше. тя ме прегърна силно и двете замълчахме. 
настъпи гробна тишина, както когато вечеряхме.

след малко се успокои и започна своя разказ с 
думите:

- никога няма да забравя 1943-та! ужаса и 
страха, които изпитах. Болката и своето безсилие. 
чувствах, че смъртта не е най-голямото наказание. 
сякаш адът се беше стоварил на земята. Беше поко-
рил не коя да е земя, а моята. родината ми плачеше, 
а заедно с нея плачех и аз... прозорецът на къщата 
ми беше началото на ада. март 1943 г.  беше страш-
ният съд. не помня как приятелят ми валери петров 
ми обади, че вдигат евреите в пловдив, но не ще да 
забравя гледката през прозореца. тя бе не просто 
ужасна - беше зверска. нощта на 3 март или „кръво-
пролитната нощ“, както я наричах, жандармерията 
изкарваше жените и децата по роби. стенанията и 
писъците им отекваха в тъмното. сърцето ми беше 
готово да се разкъса на хиляди парченца и сякаш 
избухна, когато видях как биеха моите братовчед-
ки, защото не знаеха целите си имена. Бях безсилна 
да им помогна. с какво бяха виновни те, че са бав-
норазвиващи? нима да си различен е престъпле-
ние? явно беше. особено за онези времена. - и баба 
спря, за да си поема дъх.

в този момент я попитах:
- Бабо, а защо като е имало такава жестокост, 

накрая си написала : „да обичаш, въпреки...“
- не бъди нетърпелива, детето ми. Ще ти раз-

кажа... написах тези думи, защото олицетворяват 
взаимоотношенията между българи и евреи. сила-
та им е скрита в любовта към родината, приятел-
ството и сплотеността.
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а след малко ми разказа и края на историята:
- Бях загубила надежда, всичко ми се струваше 

като кошмар, от който няма да има събуждане. точ-
но в този момент вуйчо ми успя да ме издебне и ми 
каза: „Бягай бързо при обрейкови и им кажи какво 
се случва“. спомням си с мъка и тъга и не спирам да 
се обвинявам за това, че не бях смела, колкото едно 
6-годишно момиченце. дете, не аз спасих евреите, 
а то. никога не ще забравя неговите очи на кошута 
как премигваха под звуците на вятъра, на дрехите 
му бяха завързали бележката. то успя да избяга до 
църквата „света марина“ и да я даде на митрополит 
кирил. той е един от нашите спасители – никога не 
го забравяй! не само дръзва да се противопостави 
на властта, но и спира нашето депортиране. Благо-
дарение на неговата смелост и други се застъпиха 
за нас. човещината наддаде глас в най-подходящия 
момент. поради тази причина написах: „да обичаш, 
въпреки...“ . обичта, която изпитвам към него и пре-
ди, и сега, ще остане в сърцето ми. не ще забравя 
човека, който накара човеците да спрат ужаса и 
безчинствата над нашия народ. Благодарна съм на 
всички българи, които с риск за своя живот и жи-
вота на семействата си ни защитиха. надявам се и 
ти да бъдеш благодарна и съхраниш човещината в 
себе си!

- Бабо, а защо криеше тези писма? та това е ис-
тория, която никога не бива да бъде забравяна!

- ивет, криех писмата, защото мислех, че няма 
да разбереш смисъла  на: „да обичаш, въпреки...“.

- Бабо, разбрах го... бъди сигурна в това.
- е, кажи какво разбра?
- „да обичаш, въпреки...“ означава да се жерт-

ваш, за да съхраниш доброто, да не си егоист за 
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чуждото нещастие, да помагаш на хората независи-
мо от какъв етнос са и каква религия изповядват, 
да си човек и никога да не забравяш историята на 
своите предци, защото тя не само дава знание, но 
учи на морал.

- ивет, не мога да опиша колко се гордея с теб. 
ти не само си осъзнала смисъла на думите, но и си 
разбрала, че историята е най-големият учител, сти-
га човек да обича да се вслушва в нея.

- Бабо, обещай ми едно! никога повече да не па-
зиш тайни от мен.

- обещавам, ти!
-ивет! обещай ми и ти само едно....
- кажи, бабо?
- да съхраниш добротата си и смисъла на „да 

обичаш, въпреки...“ и някой ден да го предадеш на 
своите деца

- обещавам, бабо!
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михаела обича биология и физика, да кара 
скейтборд и да свири на бас китара, но най-люби-
мото ѝ занимание е да пише разкази. участва в кон-
курса, за да провери възможностите си и той ѝ дава 
увереност. михаела вече не се колебае - ще посве-
ти бъдещето си на биология и физика, ще помага 
на животните да оцеляват, но хобито ѝ ще бъде да 
пише книги.  

трета награДа

Михаела  Захариева, 
14 г. , VIII кл.

Природоматематическа 
гимназия “Д. Чинтулов“ – Сливен

“Питах се кой е този, който засява в думите на хората 
омраза. Кой насажда враждата. Кой преследва хората като 
диви зверове само защото принадлежат към един етнос, към 
една вяра. Питах се... И обичах. … Не мислех, че е нужно човек 
да изглежда по определен начин или да е от определена на-
родност,  за да бъде обичан и уважаван.”
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селенА

поредната мрачна, сива сутрин на 1942 г. по-
редните недоволни лица на хората от семейството 
ми, отиващи на работа във фабриката. Бях свикнал 
с ежедневието си, изпълнено със страх. ужасен 
страх. у всички и у всекиго.  той помрачаваше дос-
коро светлите лица дори на нас, децата.  втората 
световна беше в разгара си. в България хората дори 
не искаха да говорят за това, толкова очакването 
на нещо страшно заключваше устата им.

аз бях един 12-годишен хлапак и както всички 
други деца  ходех на училище и играех на топка през 
почивните дни. но за разлика от другите деца, бях 
по-позитивен! винаги можех да видя доброто у хо-
рата и да ги приема такива, каквито са. 

живеехме в покрайнините на велико търно-
во, затова в неделите се разхождах из планината.       
днес беше такава неделя. рано сутринта станах и 
закусих  филия с олио и червен пипер. след това 
набързо си обух обувките, наметнах  якето  си и хук-
нах. планината ми помагаше да се отпусна от нега-
тивизма на всички около мен.

Беше малко след 10 часа сутринта, когато вече 
бях седнал край реката, на един камък, и гледах 
малките рибки. времето беше топло, всички птички 
чуруликаха в захлас, черешите бяха узрели и няма-
ше как да остана гладен. Беше повече от прекрасно! 
обръщайки се назад, към реката, виждах купища 
храсти по полянките. обичах да се разхождам и да 
наблюдавам животинките там. някой път имах къс-
мет и виждах ту зайче, ту костенурка. тази неделя 
май също щях да имам късмет - в близките храсти  
чух нещо да шумоли. веднага скокнах, за да видя 
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какво има там. очаквах да стресна животинчето и 
да го видя как се изнизва и изчезва. приближавах 
се, а храстът сякаш знаеше това и застина неподви-
жен. това само изостри вниманието ми повече. при-
ближих се още малко и забелязах в храста някаква 
човешка фигура. сърцето ми започна да тупти за-
бързано, а ръката ми се сви. не знаех кой може да е 
от другата страна. реших, че щом съм толкова бли-
зо и никой не ме е заплашил, значи няма нищо чак 
толкова страшно. 

- не се приближавай! не ставам за ядене! - изви-
ка някой от храста. Гласът беше на момиче, изглеж-
да - доста уплашено.

- аз не търся храна. какво правиш там? излез 
да те видя! - звучах доста смело, но не бях сигурен в 
това, което говорех.

- не! не искам да ме намерят.
- спокойно, няма никой!
- по-добре ти влез вътре... - покани ме момиче-

то, сякаш отгатнало по лицето ми, че нито съм чове-
коядец, нито имам някакви други лоши намерения.

осъзнах, че това ще е може би най-интересна-
та част от деня, затова реших да приема поканата.  
дръпнах едната част от клоните с ръцете си, а мо-
мичето дръпна другата и се промуших през дупката 
по средата. 

- имаш късмет, че храстът не е бодлив - засмя 
се момичето, докато бях  с гръб към него и се на-
мествах. обръщайки се, останах смаян от лицето на 
непознатата. то беше нежно, отдясно се спускаше 
поточе руса коса, сплетена на плитка; лунички об-
сипваха бузките ѝ, чипо носле се смееше по среда-
та им и светли, чисти и честни очи осветяваха това 
прелестно момиче. непознатата беше обута с бо-
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тушки и облечена само с една бежова рокля. стори 
ми се, че трепереше от студ.

- ако ти е студено, вземи якето ми! – предложих, 
защото видях настръхналите ѝ ръце.

- Ще съм ти благодарна!
докато си свалях якето, непознатата продължи:
- аз съм селена - и подаде ръката си. побързах 

да си сваля якето, за да поема подадената десница.
- аз се казвам антон!
това беше най-странното ми запознаване с ня-

кого. и то с някого, който беше толкова хубав...
- селена, от кого се криеш тук? - попитах, гле-

дайки я право в очите.
тя ме погледна някак тревожно.
-от германците - пошушна.
- да не би да си еврейка? - попитах я със 

съжаление.
Знаех, че в някои европейски държави, окупира-

ни от армията на райха, вече са започнали преслед-
ванията и изселванията на евреи. чуваше се и за 
някакви лагери, в които били настанявани и много 
от хората умирали или изчезвали от там безследно.

момичето поклати глава утвърдително. отна-
чало ми стана жал за селена, но знаех, че няма сми-
съл от такива чувства. трябваше да направя нещо, 
за да ѝ помогна! докоснах  я леко за рамото и ѝ 
предложих:

- искаш ли да те скрия у нас? нечовешко е да 
живееш в храсталаците.

- страхувам се, антонио! какво ще кажат роди-
телите ти? а и долу, в града, на всеки ъгъл може да 
има човек, който да ме арестува. и ти ще пострадаш.

- долу на всеки ъгъл може да има и храст, в кой-
то пак да се скриеш така! - усмихнах ѝ се.
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а в нейните очи, освен уплаха, за миг видях и 
вяра.

на слизане от планината  завързахме разговор. 
разпитах я за това как е успяла да се озове насред 
нищото сама. тя ми разказа, че докато е стояла в 
малката къщурка на родителите си и си играела с 
две парцалени кукли, чула доста необичаен шум 
отвън. селена се надигнала да види какво ста-
ва и в следващата секунда хукнала през задния 
вход, колкото  може по-далеч. тя видяла как група 
немски войници прибират родителите ѝ. «сигурна 
бях, че потегляха за някой концентрационен лагер. 
Баща ми ми е казвал, видя ли нещо такова, да бя-
гам, колкото  може по-далеч... да се скрия дори и от 
най-близките си» - разплака се тя.

разбирах селена много добре, макар че не бях 
преживявал такова нещо. Затова веднага, след 
като свърши с трагичната си история, спрях да вър-
вя, погледнах я и я прегърнах. прегръдката оправи 
настроението и на двама ни. понякога не са нужни 
думи, за да покажеш, че разбираш в каква ситуация 
е някой. някой толкова хубав и толкова тъжен… ня-
кой толкова слаб и толкова силен!..

след около два часа криене и промъкване през 
закътаните улички стигнахме вкъщи. естествено 
знаех колко е опасно селена да седи у дома, затова 
я скрих в мазето. там  постлах една черга и ѝ напра-
вих чай.

следобед трябваше да изляза от къщи. казах 
на селена, ако някой влезе в мазето, да се прави на 
лампа. да, правилно чувате - на лампа. та селена 
светеше и всичко около нея ставаше по-весело и 
по-светло. даже в душата ми вече имаше от нейна-
та светлина! толкова щеше да е очевидно, че никой 
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нямаше  да я забележи.
следобедът вече беше минал и двамата бяхме 

в мазето. тя ми разказа как баща ми е влязъл там и 
дори се опитал да цъкне лампата, на която се прес-
трувала селена.

отначало беше най-странното ми запознаване 
с някого. този някой ми разказа една трагична и 
страшна история. след това два часа се крихме по 
уличките, докато я прибера у дома. и сега си пре-
карвах толкова хубаво с това момиче! макар и да 
е еврейка, я харесвах. незнайно как си бях внушил, 
че евреите са някак различни от нас и страшни. 
Защо - не знаех. никога не бях се запитвал. но сега 
се питах  кой е този, който засява в душите на хора-
та омразата. кой насажда враждата. кой преслед-
ва хората като диви зверове само защото принад-
лежат към един етнос, към една вяра. питах се... и 
обичах. въпреки всичко и за първи път... не мислех, 
че е нужно човек да изглежда по определен начин 
или да е от определена народност, за да бъде оби-
чан и уважаван.

Бях се замислил доста над това, докато гледах 
праха на малката стара масичка. от този прах се се-
тих за всички звезди в небосвода. тази мисъл ме 
накара да се сетя и за очите ѝ. селена ме гледаше 
любопитно, когато най-сетне проговорих:

- изглежда, че когато спасиш един човек -погле-
днах я - спасяваш цяла вселена, селена!

Хванах я за ръцете, след което я прегърнах. усе-
щах щастието ѝ. докато стояхме двамата на черга-
та в мазето, сгушени, селена каза:

- доста хора минаха покрай храста, в който бях. 
минаха ловджии, овчари. но аз пуснах точно теб да 
влезеш. изглежда съм взела най-правилното си ре-
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шение, антонио! - прегърна ме тя още по-силно.
- обичам те, селена! -прошепнах леко в ухото ѝ.
вечерта мина в тичане от мазето до всекиднев-

ната и обратно. а нощта дори не я усетихме. със се-
лена лежахме върху чергата, завити с моето одея-
ло, и не спирахме да си говорим и да се смеем.

  не знаех как ще опазя селена дори до другия 
ден. но знаех, че ще успея! Защото за мен спасява-
нето ѝ щеше да означава да спася сърцето си!..
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„всички сме еднакви, всички имаме сърца и 
разум. и следователно щастието и правото да жи-
веем….”. това е посланието на косара, която чрез 
участието си в конкурса е узнала, че има огромна 
по обем информация за българо-еврейските отно-
шения и че много литературни творби са посветени 
на евреите. членува в литературен клуб „творческо 
писане” и конкурсът й е дал възможност да научи 
нещо ново, полезно както за нея, така и за целия 
клуб.

трета награДа

Косара Колева 
15 г., IX кл.

СУ „Васил Воденичарски”
с. Хайредин, обл. Враца

„Успяхме да съхраним любовта си с Естер, защото оби-
чахме, въпреки всичко. И бяхме обичани...  А имахме обичта и 
гостоприемството на тая древна земя – българската, коя-
то беше готова да отвори сърцето си винаги за децата на 
Израел.”
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естер и ДАвиД

в дълбоките дипли на моята памет за минало-
то и настоящето има имена, които никога няма да 
забравя: ерих мария ремарк, айнщайн, България, 
Холокоста, Шимон перес, михаел Бар-зоар.

а огоста - моята река  - тече уморена в коритото 
и невнятни приказки разказва. не приказки, а ле-
генди – безкрайни като нея, пълни със златни песъ-
чинки. и не ги разказва, а шепне, за да ги чуе само 
опитното ухо. а моите уши умеят да слушат, но не 
могат да говорят.

Затова трябва да разкажа тая история – не ми 
дава покой и се питам постоянно най-различни 
неща. и намирам закъснели отговори, на които им 
е дошло времето да бъдат споделени. 

моята баба все ми казваше, че не е добре вечер 
да се втренчвам в луната – на нещастие било. и аз 
поглеждах нагоре, но срещнех ли жълтата усмивка 
на лунния сърп, изплашено затварях очи, като да се 
спася от някаква прокоба.

и тая вечер не можех да заспя заради моята 
приятелка – естер. моята най-добра приятелка - ев-
рейката от съседната улица. целият ни живот бе 
минал заедно. играхме заедно с децата  от улицата, 
ходехме на училище, споделяхме приключения. а 
сега нейното семейство и останалите евреи в града 
бяха научили от една офицерска съпруга, българка, 
че предстои събиране и заминаване на еврейската 
общност извън пределите на отечеството ни. 

истина ли беше всичко това?
тук бяха достигнали и слухове за депортиране 

на евреи от тракия и македония. слуховете не носе-
ха нищо добро. устойчивият ни свят досега като че 
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ли се ронеше на парчета под краката ни. като огро-
мен насип от пясък, чийто устрем по нанадолнище-
то не можех да спра.

събрахме дрехи, обувки, храна, лекарства и ги 
занесохме у съседите. естер беше отишла у прия-
телка, за да чуе новините. родителите ѝ разговаря-
ха за свои роднини, които вчера напуснали Бълга-
рия и избягали. те бяха приготвили и раничка за ес-
тер, в която видях на дъното бельо, сухар и две - три 
бучки захар. 

дали не се приготвяха за път ?! сърцето не ми 
позволяваше да попитам. За мене естер беше всич-
ко - много повече от приятел. тайно я обичах и бо-
готворях. не смеех да призная тия чувства дори 
пред себе си. понякога тя танцуваше еврейски тан-
ци, които препълваха душата ми с наслада. много 
красиви танци са това....

друг път запяваше песни на джудезмо. Знаеше 
и български песни. в нейното еврейско училище тя 
учеше и езика на дедите си - иврит и често ми каз-
ваше как звучат на иврит думи от всекидневието, 
имена, крилати фрази. разсмиваше ме ту с думи на 
иврит, ту с мъдрости на джудезмо - техният праезик 
в испания. после пак запяваше една малко тъжна 
песен: „дърветата плачат за дъжд, /планините -за 
ветрове“.

естер беше рядко благороден човек. имаше 
брат и сестра - и двамата мълчаливи, но кротки. и 
двамата свиреха на пиано. естер се шегуваше, че 
могат да си изкарват хляба и като улични музикан-
ти, защото свиреха виртуозно и на цигулка.

.... в антрето се чуха стъпки. естер се прибира-
ше. и тя беше подучула нещо  и тревогата се четеше 
в очите ѝ. не успях да я успокоя. чувствах се смазан 
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от болката, от неизвестността, от предстоящата за-
плаха. яденето на масата остана недокоснато.

приготвих се да тръгвам, но нещо ме дърпаше 
назад. малко думи разменихме с естер, но й обе-
щах, че ще помогна на семейството и роднините й. 
имах желязната дума и на моето семейство, че ще 
подкрепят естер и близките й.

когато си тръгнах, прочетох в погледа на моята 
приятелка благодарност и надежда. и нейното се-
мейство беше давало храна и дрехи на българите, 
които живееха до тях. ние винаги помежду си сме 
споделяли всичко. и весело, и спокойно се живее-
ше. до тоя ден, до тоя слух....

на другия ден, когато се свечери, семейството 
на естер тръгна на път. с малко дрехи и храна. раз-
селваха ги. приятели – българи – им казаха, че ги 
изпращат в другия край на България. дълги усилия 
е струвало на българското общество, на царя, на 
част от депутатите, на църквата да успеят да разсе-
ят черния облак – опасността от депортиране. 

.... Започнаха години на писане на писма. Баща-
та на естер работел в трудов лагер, майка ѝ някак 
оцелявала, защото много български семейства и 
нови приятели на децата ѝ помагали кой с какво-
то може. успяхме да си откраднем няколко срещи 
с естер, да поговорим. когато властта се смени, се 
видяхме в софия. семейството ѝ се готвеше да ос-
тане в България. имаха работа, за дома им се гри-
жехме години наред. Баба ѝ и дядо ѝ обаче замина-
ха за новата си родина - израел. искаха да умрат в 
своя последен дом - на своя земя.

предстоеше ми труден избор - да поискам ръ-
ката на естер от родителите ѝ. аз - давид, бълга-
рин - се осмелих да се оженя за еврейка. но и тя 
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ме обичаше и това ни даде сили да се преборим за 
щастието си. това, че останаха в България, ми даде 
искрица надежда за малко щастие. 

Знам, че най-голяма пречка щяха да са рели-
гиозните различия. но тяхното семейство говоре-
ше български език като втори роден език. въпреки 
трудностите, те обичаха България и тук реализираха 
мечтите си.

и когато настъпи моментът да попитам родите-
лите й мога ли да се оженя за естер, чувах оглуши-
телното мълчание в стаята. после баща й призна, че 
каквото и да му струва, той няма да пречи на щас-
тието на дъщеря си: „ и какво са различията между 
нас? нали нашите пророци предрекоха появата на 
вашия месия? мога да имам доверие на хора, които 
ни спасиха и подадоха ръка. Щом приехме да пре-
върнем тая държава в наш дом, тук се оказа, че е 
и щастието на дъщеря ни. толкова е просто. деца, 
обичам ви!“

майката на естер ме прегърна като син. когато 
дойдоха моите родители, те признаха, че  харесват  
естер и от тоя ден те ще имат не само син, но и една 
дъщеря. най- добрата. направихме еврейска сват-
ба. и уважаваме както нейните, така и моите тради-
ции, празниците ни са повече, отколкото в другите 
семейства. когато идем в израел – не сме на гости, 
а при роднини и приятели.

успяхме да съхраним любовта си с естер, за-
щото обичахме, въпреки всичко. и бяхме обичани – 
въпреки враговете ни. а имахме обичта и гостопри-
емството на тая древна земя – българската, която 
беше готова да отвори сърцето си винаги за децата 
на израел.
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личната история на близка семейна приятелка 
е провокирала мария да напише разказ и да участ-
ва в конкурса. чрез героите в творбата си тя се пре-
нася в трагичния за евреите исторически момент, а 
за да изгради сюжета и да направи необходимите 
изводи, се е запознала с гледните точки на много 
млади хора. мария мечтае за един по-съвършен 
свят, без насилие. вярва, че настоящето изгражда 
бъдещето, затова се концентрира в него. а бъдеще-
то си представя като прекрасна изненада.

награДа на публиката

Мария Мерджанова 
18 г., XI кл.

Природоматематическа гимназия 
„Акад. Н. Обрешков“ - Бургас

“Животът не е лесен, но чрез него ние се учим, ставаме 
по-силни. Трябва да го обичаме, въпреки изпитанията, тъга-
та, огорченията и да знаем, че накрая ще победим.”
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ПоД щАстливА звезДА

Завинаги в мен ще гори любовта към България. 
независимо дали ще съм накрая на света, в душата 
ми ще блести тази вечна благодарност за това, че 
тук аз и семейството ми останахме живи и никога 
не се почувствахме сами.

родена съм през 1934 г. в ямбол.  помня как 
майка ми и баща ми с толкова тревога подготвиха 
багажа за лагерите, в които щяхме да бъдем изпра-
тени първоначално. онази нощ хиляди звезди об-
сипваха небосвода и също толкова сълзи напоиха 
земята. 

- ревека, вземи тази дреха. сложи и завивката, 
която леля ти уши-  майка ми, рашел, ми заръча.

- тате, не искам да събирам този багаж. няма 
да ходя никъде. не искам да се разделям и за миг с 
вас - казах аз.

- дете, ела - татко ме прегърна с огромна сила. 
погледни звездите - каза той. те блестят за теб! 
каквото и да стане в бъдеще, колкото и мрачно и 
тъжно да бъде около теб искам в душата ти да гре-
ят тези звезди. пази светлината и любовта и знай, 
че ние сме в сърцето ти, дори и да не сме заедно. 
погледни ме! Ще преобърна целия свят, за да бъда 
до вас, няма да ви оставя! Ще дам и последното си 
дихание, за да ви защитя!

- мамо - свих се в майка си и плаках дълго. 
когато се обърнех към масата и зърнех багажа, 

сърцето ми изтръпваше. опитвах да усетя с цяло-
то си същество допира до ръката на татко, гласа 
му. нежния поглед на мама, топлината ѝ. мислех, 
ако това е последният ден с тях, от този ужас в мен 
изплуваха стотици спомени как съм ги ядосвала, 
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огорчавала и това ме караше да плача още повече.
как бе възможно да съм била толкова глупава? 

- обвинявах се. ако знаех, че животът ще ме разде-
ли с хората, които обичам толкова много, никога 
нямаше  да допусна грешки, които да ги наранят. с 
тези мисли ту на вина, ту на напрегнатост да обхва-
на всичко около мен, за да се наситя, въпреки че 
това бе невъзможно, посрещнах зората. не успях 
да спра страха, макар все да ме хвалеха, че съм 
най-смелото дете. не... тук смелостта изчезна, а и 
надеждата. сякаш мъгла бе покрила душата ми.

- това е - каза майка ми. - да тръгваме.
съседите ни дойдоха да се сбогуват с нас. пом-

ня как казаха на баща ми:
- малката със сигурност ще остане с майка си, 

а вас ще ви пратят другаде. жалко, учен човек като 
вас няма да е от полза никому затворен.

Баща ми беше фармацевт. Бе завършил във 
Франция. в града ни той беше уважаван и много 
ценен. когато осъзнах, че има и най-малка вероят-
ност да остана до майка си, сякаш слънцето ми се 
усмихна.

и така, когато стигнахме до гарата разбрахме, 
че баща ми ще бъде изпратен в кърджали, а ние с 
мама в по-близък лагер. сърцето ми препускаше. 
когато пуснах ръката на баща си сякаш всичко в 
мен беше готово да се бори, да се опълчи на раздя-
лата. Баща ми извика:

- аз държа на думата си. вярвайте!
нещото, което може да накара човек да се из-

губи в страха, е неизвестността от това дали няко-
га дори за миг отново ще усети присъствието, ще 
зърне очите, ще чуе гласа на човек, който е толкова 
скъп за него, след като са го откъснали.
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качихме се във влака. майка ми не каза нищо 
през целия път. колкото до баща ми, още когато 
пристигнал, го разпитали и чак тогава го допуснали.

- Господине, вие ли сте йосиф узиел?
- да, аз съм.
- Фармацевт значи?
- да, правилно.
- Ще бъдете настанен с авраам  леви. впишете 

се в списъка.
въпросният авраам бил двадесетгодишно мом-

че. Баща ми и той трябвало да споделят стая.
- Здравейте, аз съм йосиф узиел.
- приятно ми е, казвам се авраам  леви.
- имате ли семейство, господин леви?
- млад съм още. поне така мислех, но то се е 

видяло, че няма да имам тази чест.
- Защо говорите така? нима сте позволили да 

ви отнемат и надеждата?
- надежда? не искам да се заблуждавам... Зна-

ете какво ни чака. но кой съм аз, че да ви откривам 
истината. кажете, вие имате ли семейство?

- имам. откъснаха ме от жена ми и дъщеря ми. 
- съжалявам...
- съжалението до нищо не води. трябва да се 

действа, за да се измъкнем от тук.- казал баща ми.
- какво предлагате?
- имате ли познати, които биха ни помогнали? с 

какво се занимавате по принцип?
- не мисля... аз съм напълно обикновен човек, 

помощник съм в аптека в малък черноморски град 
- казал леви.

- аптека? Значи имаме общо, аз съм фармацевт, 
френски възпитаник.

- жалко, че човек с вашите умения и знания е 
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затворен тук...
Баща ми и авраам потънали в тежко мълчание.
през тези дни с майка ми говорихме много. тя 

ми разказваше истории, за да ме разведри.
помня как ѝ казах, че мразя всички хора, които 

са причина за това, което ни се случва, също и че не-
навиждам семействата им. майка ми ме погледна 
в очите и ми каза:

- ревека, ние не мразим, ние обичаме, въпреки 
злото, защото в мига, в който допуснем омразата в 
сърцато си, ние ставаме като тези хора. Бъди вели-
кодушна! - пазя думите ѝ в душата си и до днес.

срещата на авраам леви и баща ми е свидетел-
ство за това, че животът събира хората по неверо-
ятен начин. леви бил евреин от поморие, работел 
като помощник в единствената атека в града. ап-
текарят, за който работел, бил вече човек на въз-
раст и не можел да се справи с работата. а авраам 
бил много ценен, макар да не го осъзнавал толкова 
добре. аптекарят решил да посети авраам в лагера 
и началникът заръчал да го извикат, без да поясня-
ва защо.

- Господин леви, началникът ми заръча да ви 
извикам.

- Знаете ли каква е причината? - запитал авраам.
- не, господине - отговорил изпратеният.
- йосифе, може би ще ме пратят на заточение 

по-рано - казал авраам със сълзи в очите. - кажи 
ми как човек да обича живота, след като всичко, 
което получаваме, е болка? когато достигнем щас-
тие, жестоката реалност бърза да ни го отнеме и да 
ни припомни, че тепърва предстоят нови несгоди и 
трудности. Заблуждаваме се, че сме смели, че има-
ме вяра, а треперим от страх какво ще ни сполети. 



64

омръзна ми да живея така. радвам се, че скоро ще 
се отърва.

- аврааме, кога падна духом. животът не е ле-
сен, но чрез него ние се учим, ставаме по-силни. 
трябва да го обичаме, въпреки изпитанията, тъгата, 
огорченията и да знаем,че накрая ще победим. вяр-
вай, Бог никога няма да ни изостави. през каквото 
и да се наложи да преминем, не трябва да се отказ-
ваме! не допускай страхът да те сковава!

- ако можех да виждам нещата като теб... – ка-
зал тъжно леви.

когато авраам бил заведен при началника и ви-
дял посетителя си, осъзнал, че баща ми имал право. 

- Господин петров, дошли сте чак до тук! - обър-
нал се леви към аптекаря.

- разбира се, аврааме,  никога няма да изоставя 
приятел в нужда. дойдох, за да те измъкна от тук.

- нима това е възможно?
- Ще направя и невъзможното, но ще ти помог-

на. кажете, началник, може ли да освободите авра-
ам леви?

- на какво основание искате да бъде освободен?
- той работи в аптеката ми, а аз съм вече много 

възрастен и не се знае колко ми остава. Градът ни 
ще остане без аптека, след като си отида, ако няма 
кой да работи там. нима ще позволите съграждани-
те ми да останат без лекарства?

- Ще уважа искането ви, но трябва да напишете 
молба. Господин леви може да приготви багажа си.

- чакайте! Бях приел, че ми остават броени дни. 
мракът се бе разпрострял в душата ми и когато ня-
мах дори капчица надежда и не виждах светлината, 
един човек ми показа, че има смисъл в това да не се 
отказвам. този човек - йосиф узиел, заслужава да 
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бъде освободен също. той е мой приятел и аз няма 
да го изоставя.  Господин петров, сигурен съм, че 
той ще ви е от голяма полза, защото е фармацевт.

- Фармацевт? с радост ще се срещна с него, 
аврааме! началник, ще позволите ли да се запоз-
ная с този човек?

- Ще позволя.
Баща ми и за миг не спирал да вярва, че ще на-

мери изход и че всичко щяло да се подреди, заради 
това той бил възнаграден! началникът, авраам и 
господин петров отишли в стаята при него:

- йосиф, това е андрей петров, собственик на 
аптеката, в която съм помощник. споделих му, че 
ти си фармацевт и мислим, че може да си от голяма 
полза в нашия град.

- Здравейте, господин узиел, приятно ми е да се 
запозная с вас. наистина  имаме нужда от човек с 
вашите знания, защото вече съм възрастен, а няма 
кой да ме замести... Бихте ли желали да работите в 
моята аптека? - запитал петров.

- с най-голяма радост ще работя за вас, но сега 
за мен най-важното е да намеря жена си и дъщеря 
си.

- ако е така, тръгнете с нас и ще ви помогна да 
ги откриете - казал петров.

- Ще ви бъда вечно задължен, господин петров!
- началник, нужно ли е да изтъквам причините, 

поради които господин узиел също трябва да бъде 
освободен? - казал петров

- причините са ясни. Ще освободим и него, за-
щото несъмнено ще е от полза за много хора в гра-
да ви - казал с усмивка началникът.

оказало се, че след като баща ми и авраам били 
освободени, трябвало да се укрият:
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 - йосиф, авраам, тръгнете за поморие и се 
скрийте, осигурил съм превоз и тайна квартира. 
послушайте ме, защото иначе може отново да ви 
задържат. аз ще се погрижа да открия семейството 
ти, йосифе.

- Бог да ви благослови, господин петров! - казал 
баща ми.

и така петров изпратил телеграма до софия 
със запитване относно това къде да ни търси и раз-
брал къде сме. 

през това време аз намирах надежда в очите 
на мама, те бяха изпълнени със спокойствие, вяра. 
нейната несломимост и непреклонност пред тези 
изпитания ми вдъхваха сили. помня, когато ни из-
викаха и господин петров ни се представи и ни изя-
сни случващото се. душата ми преливаше от благо-
дарност и радост.

още същия ден тръгнахме към поморие, за да 
се срещнем с татко. по пътя си мислех какво ще му 
кажа, когато го видя, с нетърпение очаквах отно-
во да се съберем тримата и никога повече да не се 
разделяме. 

когато пристигнахме, се беше свечерило. Звез-
дите обсипваха небосвода. За първи път зърнах 
морето! нежните вълни се носеха спокойно, а седе-
фената луна озаряваше водата, разкривайки тайн-
ствената си пътека. когато спряхме, татко ни чака-
ше до брега. слязохме от колата и тримата се хвър-
лихме в прегръдки. сърцата ни препускаха, очите 
ни блестяха. нямаше по-голямо щастие от това от-
ново да бъдем заедно!

Баща ми тогава ми каза:
- ревека, ти си дете, родено под щастлива звезда!
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иванета е участвала в можество конкурси, но 
преди да се включи и в конкурса на „алеф”, почти 
нищо не е знаела за съдбата на българските ев-
реи по времето на Холокоста. новата провокация 
я подтиква да чете, да се запознае с историческите 
факти от този период, да изгради реална представа 
за границите на добротата и съпричастността, как-
то и за безмилостното отнемане на човешки живот. 
и започнала да пише, вдъхновена от силата и воля-
та на евреите и техните български приятели. 

поощрителна награДа

Иванета  Пейкова
18 г., XI кл. 

ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” 
Велико Търново

“Любовта, така се разпознавала, с даряване на части от 
душата, с безвъзвратна грижа за ближния, с една подадена 
ръка. Всяка злина е като огън – унищожава и този, който го е 
запалил, и всичко около него. А добрината е светлина – огря-
ва пътя на този, който я е направил, и на всички около него. 
Подавайки ръка, спасяваме два живота, този на ближния и 
смисълa на човешкото съществуване.” 
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ДА бъДеШ човек, въПреки

и ето мама пак е полудяла. къщата е заприлича-
ла на бойно поле. дрехите ми са пръснати по легло-
то, а тя подбира ли, подбира. кои били по-хубавиии, 
кое как ми стоялооо. Хората какво ще кажаааат.... 
Хваща блуза - с нея съм приличал на рапър, ама, 
знаете ги, от онези, раздърпаните, дето ходят и с 
увиснали гащи. тя да не чува, че и тях ще захвърли.

а аз спокойно си хапвам закуската и извед-
нъж - олеле, котката качена на куфара, куфарът е на 
колелца, с бясна скорост лети по стълбите - и ку-
фарът, и котката върху него. непослушен звяр. еу-
форията е голяма, защото отивах за пролетната ва-
канция при любимите ми баба и дядо. стана време 
за потегляне, а късметлийските ми чорапи ги няма. 
Хаос. сигурно са на едно място, само дето мястото 
го няма.

мама вече е натоварила багажа и свири бясно с 
клаксона, за да чуят хубаво съседите, че сме живи.

тръгнахме най-после. в колата пуснаха люби-
мата песен на баба. нямах търпение да ги видя. да 
замирише отдалече на вкуснотийки. вечер да ми 
разказват истории. а и там никой не ми се караше, 
че съм беладжия.

само на едно място не ме пускаха да си муш-
кам любопитното носле. в къщата ни имаше под-
земие, но в него не се влизаше, както обикновено 
през врата. имаше огромни стръмни стълби и ко-
гато ги слезеш - оооп, магия няма врата. не знам 
какво има, не съм стигал до последното стъпало. 
а и аз знаех, че там има нещо, щото когото и когато 
да попитах, всички млъкваха и си намираха много 
спешна работа. ясно е, че времето да ме лъжат по-
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отмина. не им досаждах от уважение. Знаех, че ще 
дойде времето да стъпя на последното стъпало и 
да вляза в нищото, в нещото, там, където не беше 
за деца. любопитството ми се потеше в очакване 
на този момент.

когато пристигнахме, баба беше наредила тра-
пезата. срещу мен стоеше печено пиле, пред него 
едни червени доматиии, а зад него - тортата. Баби-
ната торта. не сте яли, няма да разберете за каква 
торта става дума. добре похапнахме. Баба и дядо 
щастливи, аз - пъшкам, мама, както винаги, нареж-
да - това е вредно, онова е вредно, да четеш, да слу-
шаш, да... , сигналът се загуби, остана само картина. 
мама тръгна, май се разплака, не знам. аз бях се 
вторачил в стълбите, водещи към „там“.

вечерта, преди лягане, беше време за истории-
те, които дядо ми разказваше. идеален момент за 
пускане на плана в действие. но имаше и много дру-
ги неща, които се блъскаха в хубавата ми главица.

- дядо, разкажи ми как се запознахте с баба - 
реших да започна хитро.

той ме погледна, позамисли се и извъртя глава-
та си на другата страна.

- някой друг път, моето момче. нека да ти разка-
жа любимата ти история, оная за риболова - с тре-
перещ глас промълви.

- не, дядо, моля те. много искам да знам. как 
реши, че тя е твоето момиче - ентусиазирано про-
дължавах да стрелям. представях си ги на млади-
ни, на брега на морето. както вълните бавно се при-
ближават към брега, така, в някакъв летен слънчев 
ден и любовта се е приближила към тях. обичам 
да мечтая. онази с русата коса от „Б“ клас дали е 
мечта? стискам очи, за да я махна. е, стига толкова, 
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нека дядо да ми разкаже.
- тя винаги е била до мен, лъвчето ми. съдбата 

ни е обща - потърка очите си дядо и въздъхна тежко.
те, с баба, бяха раждани на една дата, в една 

и съща година. сигурно това е имал предвид под 
„съдба“, но аз не можех да спра дотук.

- Започни от самото начало. Голям съм вече. ис-
кам помощ от приятел. аз как да разбера кога се 
среща любовта. как се разпознава?

- ехх, трудна беше нашата, но историята започ-
ва много по-рано. още преди ние с баба ти да сме 
допуснати до този свят.

наострих слуха си и чаках. този път думите на 
дядо ме караха да мисля, че историята ще е доста 
вълнуваща.

- аз, синко, съм евреин и съм раждан в страшно 
време. време, в което и камъните са се пръскали от 
писъците на мъката човешка, ама и болест в хората 
е върлувала. проклетата жестокост. Болест е жес-
токостта, впива се в теб, изпива те до такава сте-
пен, че забравяш. всичко забравяш. Гол си дошъл, 
гол ще си отидеш. човек си дошъл на тази Земя, 
добре е човек да си отидеш от нея. ама, допуснал 
зверското в душата си, нечовек си отиваш.

настръхнах, цялото ми тяло се тресеше, защото 
знаех какво предстои в думите на дядо. в училище 
вече бяхме учили за евреите, но никога не съм очак-
вал собственият ми род да има такава история.

- ти чувал ли си за съдбата на евреите? - поглед-
на ме под вежди дядо.

- учили сме го, но ти как... - нямах сили да 
продължа.

- сигурно ти е интересно как съм се спасил. Го-
лям си вече, ще ти разкажа, да знаеш и да помниш. 
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няма по-страшно нещо от човека, синко. от оня 
човек, който е пуснал тъмното да върлува в него. 
човек не се ражда лош, всички се раждаме еднак-
во голи и еднакво добри. после е трудното, щото 
всеки сам прави избора си или почти. ама помни, 
и тези, избрали тъмнината, си имат учител и покая-
ние. най-ценното нещо, моето момче, е добротата. 
с добротата и на дявола в душата можеш бяло да 
намериш. чудо са направили родителите на баба ти 
за моето семейство. светлина са им дали и на мен 
живот дадоха.

Гласът му трепереше, преглътна, въздъхна и 
продължи. вече не криеше сълзите си. по зачерве-
ните му бузи те търсеха пътя си. натам, надолу, от-
където бяха излезли - от сърцето му.

в онзи момент се почувствах гузно, че бър-
кам в душата на дядо. мразех се, исках да го спра. 
дядо ме погледна и пое дъх. и двамата знаехме, че 
този разказ ще е най-големият урок в моя живот. и 
най-трудният разказ.

- в една тъмна нощ, в Бургас, родителите ми са 
се скитали по улиците, наближавало е да се родя. 
уплашени били, бягали. едничката им мисъл била 
да бъдат далеч от жп гарата, на която били готови 
вагоните за евреите. къде са отивали тия вагони, 
знаеш. да бягат им е било невъзможно, защото аз 
съм решил, че точно тази нощ трябва да се родя. 
твоята прабаба елисавета, моята майка, се подпря-
ла на оградата на някаква къща. извикала от бол-
ка. моят баща, прадядо ти йосиф, запушил устата 
ѝ. тогава вратата се отворила. от нея излязъл мъж 
с униформа на пощенец. това бил бащата на баба 
ти - стефан. огледал се, бързо ги дръпнал и двама-
та - жалки същества, с жълти звезди, молещи се за 
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нероденото си дете. в онази вечер той спасява ро-
дителите ми и мен. въпреки страха, че може да го 
хванат. въпреки униформата, която е носил. въпре-
ки клетвата, която е дал. в този момент се е раж-
дала и баба ти, неговата първородна дъщеря. Горе 
на етажа, събрани в очакване на новия живот, били 
неговото и нейното семейство. аз съм се родил в 
това подземие, посочи с пръст дядо. не съм видял 
слънцето няколко месеца. и мама, и татко не са го 
видели. всички са чакали да се успокои времето, да 
дойде доброто. с цялата си добрина и чисто сърце 
бащата на баба ти ми подарява живота. спасява и 
моите родители. намира им документи, сменя име-
ната им. това е причината да не разбереш, че има 
евреи в рода ти. казват, че злото не идва само. Баща 
ми се поболява и си отива от този свят. Бил съм на 
година и половина. оттам насетне бащата на баба 
ти става и мой баща - храни ни с мама, издържа ме, 
докато уча. Българин спасява евреи. опасно е било, 
страшно е било. какво го е накарало да жертва себе 
си и семейството си, никога не го попитах. Защото 
знаех, че човек спасява човек, когато има сърце. а 
неговото сърце беше голямо. толкова голямо, че от-
гледа зет си, -  опитва се да се усмихне дядо.

дядо млъкна. дълго мълча. мислех, че няма да 
продължи.

- с баба ти пътят ни е предначертан, още пре-
ди да вземем глътка въздух. още когато сме проп-
лакали, в ръцете на майките си, Господ е решил да 
ни събере. За да бъдем заедно и до днес. а, иначе, 
в училище я харесах. в другия клас беше. Хубава, 
с две дълги плитки и хиляди дяволи в очите. а уж 
растяхме заедно.

дядо пак млъкна. погледна ме и каза:
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- да отидем по стълбите надолу.
Хвана ме за ръката и ме поведе. влязохме в 

подземието. там си стояха два стола, едно легло и.... 
спомените на две поколения. поколението на баба 
и дядо и на техните родители. сякаш нахално, ся-
каш плахо, но и моето поколение се подреди до тях. 
За да помним. да помним добротата, човечността, 
любовта. но и другото да помним - унищожаването 
на един народ, унищожаването на евреите. да пом-
ним войната.

- Благодаря, дядо - нямах сили да кажа нищо 
друго.

Благодарих му, защото за миг изживях ужаса, 
който е бил ежедневие за евреите. осъзнах, че ако 
душата ти е чиста, можеш да пребориш дори съдба-
та, да спасиш живот, да подариш любов. добротата, 
освен най-големият учител, трябва и да е ежеднев-
ният ни спътник в живота. любовта така се разпоз-
навала, с даряване на части от душата, с безвъзвра-
тна грижа за ближния, с една подадена ръка. всяка 
злина е като огън - унищожава и този, който го е 
запалил, и всичко около него. а добрината е свет-
лина - огрява пътя на този, който я е направил, и на 
всички, около него. подавайки ръка, спасяваме два 
живота, този на ближния, и смисъла на човешкото 
съществуване.

всъщност това бяха моите спомени, когато бях 
малък. Баба и дядо отдавна ги няма. отидоха си от 
този свят. майка ми и баща ми, също ги няма. а аз 
чакам внука си. оня, който носи изсулени гащи. как-
ви са тия моди, не знам. Знам само, че ще го хвана 
за ръката и ще го заведа по стълбите надолу, за да 
знае и помни. и после, ще му подам ръка, за да му 
покажа любовта и добрината.
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историята трябва да се изучава, за да се пре-
дотвратят извършените в миналото грешки – това 
е изводът, до който йоана стига по време на подго-
товката си за участие в конкурса. темата за взаимо-
отношенията между българи и евереи я вълнува, а 
да напише разказ е нейна лична амбиция. вълнува 
се и от замърсяването на околната среда. Затова 
иска да каже на хората след нас: „надявам се да сте 
се поучили от грешките”.

поощрителна награДа

Йоана Славчева
18 г., XI кл.

Математическа гимназия 
„Д–р Петър Берон“ - Варна

“Сестра ми е герой”, помислих си. Бях изненадан от са-
можертвата ѝ - тя разби собственото си сърце и това на 
мъжа, когото обичаше, без да се замисли нито за миг, без да 
изгуби и минута в търсене на алтернативен вариант. Беше 
готова да се откаже от личното си щастие, за шанса да спа-
си един човешки живот.”
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не сПирАй ДА обичАШ!

списъците с арестуваните от старите граници 
вече бяха излезли. сред имената беше и това на 
давид и щом сестра ми научи за това, пребледня 
страшно.

- лора, - обърнах се към нея и понечих да хвана 
треперещата ѝ ръка. - лора, ще измислим нещо. Ще 
го измъкнем...

- как? - хлипът ѝ беше глух, ясносините ѝ очи 
празно се взираха в пространството.

сърцето ми се разбиваше да я гледам така, ми-
слите ми бясно препускаха през ума ми.

спомних си разказа на стоянов за първата 
пратка: стотици, хиляди хора, натоварени като жи-
вотни на заколение във влаковете - малки железни 
затвори, които щяха да отведат нещастниците в по- 
големи, по-страшни затвори. тази история ужаси и 
възмути всички ни, но новите искания на нацистите 
идваха с много по-висока цена. този път не ставаше 
въпрос за непознати, а за наши близки. всеки един 
от арестуваните беше нечий приятел, любим, род-
нина. народът щеше да се бори.

- този път обществото няма да остави нещата 
така. Ще има протести, искания... - почнах аз, но се-
стра ми ме прекъсна:

- нямаме време да чакаме обществото, нико-
ла! давид трябва да се махне оттук час по-скоро! 
да иде някъде, където няма да е в опасност да го 
арестуват!

- тоест, да напусне страната... - казах го бавно, 
наблюдавайки внимателно реакцията ѝ.

неговото заминаване щеше да означава дожи-
вотна раздяла с любимия ѝ. не очаквах да е готова 
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на такава саможертва.
За моя изненада, тя кимна решително.
- мислиш ли, че приятелят ти в Югославия ще 

се съгласи да го приюти? или поне да му помогне в 
началото?

- За това не се тревожи, вук не би ми отказал 
подобна услуга. не знам обаче как ще взема билети 
дотам сега, след като сме на враждуващи страни.

- Ще измислиш начин! - сестра ми махна с ръка, 
студените ѝ ириси горяха от гняв към целия свят, 
погълнат от война - най-голямата лудост на чове-
чеството. – ползвай всички връзки, кажи им чий 
син си, просто вземи проклетите билети! – сетне си 
пое дълбоко дъх, помълча малко и добави с тъга в 
гласа: – аз ще го повикам тук. по-сигурно е.

никой от нас не се обади повече. всяка дума 
щеше да бъде излишна.

побързах да си взема палтото и с бърза крачка 
се запътих към гарата.

***
в крайна сметка, с цената на много усилия, мол-

би, търпение и ползване на бащиния авторитет, се 
сдобих с югославски билети за тази вечер - под 
претекст, че съм щял да пътувам с лора. притес-
нявах се дали щяхме да имаме достатъчно време 
да предрешим давид като сестра ми, а също и как 
щеше да се почувства тя, след като разбереше, че 
раздялата щеше да се случи по-скоро, отколкото 
бяхме допускали.

Заварих ги сгушени на дивана. тя бе заспала 
на рамото му, лицето ѝ - мокро и подпухнало. да-
вид, миналата есен едва навършил двадесет, из-
глеждаше ужасно състарен. поздрави ме с умо-
рено кимане, без да каже нищо - или да не събуди 
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лора, или нямаше сили да говори. времето обаче ни 
притискаше.

- обличай рокля - казах му аз колкото можах 
по-силно, за да разбудя и сестра си. – имаме  едва 
няколко часа на разположение, за да те приведем 
във вид, който ще заблуди останалите.

- рокля? - момчето примигна объркано насреща 
ми. – Защо рокля?

- казах, че ще пътувам със сестра си - тръгнах 
по стълбите нагоре към стаята на лора. – тя оче-
видно няма да е с панталон!

- чакай малко, какво...
- лора не ти ли каза?- провикнах се, ровейки из 

гардероба ѝ. трябваше да е нещо по-широко...
- какво става, никола? - чух гласа ѝ отдолу.
- тръгваме тази вечер! - отвърнах ѝ. в бързина-

та съборих няколко закачалки и изругах тихо: – по 
дяволите...

по неравномерните скърцащи стъпки разбрах, 
че двамата идваха насам.

- тази вечер ли тръгвате? – попита тихо тя.
- нали казах час по-скоро? - имах чувството, че 

полудявам, паниката нарастваше в мен с всеки из-
минал момент. погледнах към часовника. нямахме 
никакво време. - Хайде, давиде, обличай се!

- но защо... - той погледна объркано към сестра 
ми. не му ли беше казала?

- никола ще те изведе в Югославия, успял е да 
намери билети за там - сестра ми хвана ръцете му 
и усмивката ѝ ми разби сърцето. сякаш всеки миг 
щеше да се разплаче. - той има приятел там, каз-
ва се вук и той ще бъде така мил да ти помогне в 
началото. там няма да има опасност да те отве-
дат... - сълзите потекоха по бузите ѝ. - Ще оцелееш.
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давид стоеше като ударен от гръм и стискаше в 
ръцете си дланите ѝ.

- родителите ми... – бе първото, което изрече.
- Ще измислим начин и тях да укрием - махнах 

с ръка и му хвърлих първата дреха, която граб-
нах. - виж, така ще е сигурно, че поне един от вас 
е жив. съмнявам се да имат нещо против да зами-
неш - поех си дълбоко дъх, преди да продължа: - във 
война е така. всичко е по-трудно. трудно се намират 
билети, искат обяснение за всяко нещо, понякога се 
налага да се разделиш с близките си, трябва да из-
бираш бързо.

той като че ли се поколеба. погледна към лора, 
която поклати глава:

- няма как да дойда с теб. не познавам вук. 
трябва да е никола. не можем да намесваме и дру-
ги хора - тя взе роклята в ръцете си и я разгъна. - из-
губихме много време.

- ако сега поръчам кола, ще бъдете ли готови, 
когато дойде?

- мисля, че да - отговори сестра ми.
на излизане от стаята давид стисна рамото ми 

и каза:
- не знам как да ви се отблагодаря.
- Ще го измислиш във влака - отвърнах му. - пъ-

тят е дълъг.
реших да им дам малко повече време и не 

повиках веднага колата. вместо това прове-
рих дали не липсваше нещо - билети, докумен-
ти, пари - много пари. За миг се поколебах дали 
да не взема пистолета, за всеки случай. после 
си казах, “да не предизвиквам съдбата.” в та-
кива ситуации човек става суеверен, дори да 
не е. Щях да се задоволя с джобното си ножче. 
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оправих яката на ризата си и се сресах отново 
- налагаше се да изглеждам колкото се може 
по-представително и изрядно. да запазя пълно 
самообладание. отивах с любимата си сестра 
у приятел - опитвах се да се вживея в ролята. 
Затворих очи и си представих, че наистина се 
случва.

не бяхме във война. отивах, само за да се видя 
с вук.  действително щях да пътувам с лора и тя 
беше щастлива, много щастлива - усмихваше се, 
смееше се, тананикаше си нещо... чух плача ѝ отго-
ре и представите ми се стопиха. “сестра ми е герой”, 
помислих си. Бях изненадан от саможертвата ѝ - тя 
разби собственото си сърце и това на мъжа, когото 
обичаше, без да се замисли нито за миг, без да из-
губи и минута в търсене на алтернативен вариант. 
Беше готова да се откаже от личното си щастие, 
за шанса да спаси един човешки живот. и въпре-
ки войната, въпреки страха, въпреки мъката, тя не 
спираше да обича. още повече, тя обичаше силно, 
изцяло, безкористно и любовта я правеше едновре-
менно силна и слаба.

- Готови сме - плътният баритон на мнимата ми 
сестра ме откъсна от мислите ми.

- няма да говориш, ще те хванат -отсякох аз и се 
заех да набирам номера на телефона.

чувах как гласът ми отеква глухо в слушалката. 
с крайчеца на окото си видях отраженията на лора 
и давид да споделят прощална целувка в огледа-
лото. Затворих и излязох навън, където веднага ме 
сграбчи студът на мартенските вечери. отнякъде 
се носеше песен.

- да обясниш на татко къде отивам- заръчах на 
лора, която ни изпрати със зачервени очи.
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-кажи му да не се тревожи.
- Ще.
колата дойде. Хванах покритата с дантели ръка 

на давид и му помогнах да се качи в колата. честно 
казано, изглеждаше абсурдно. роклята му нелепо 
висеше около прасците, бе загърнат в някакъв ог-
ромен пастелен шал, с цел да се скрият широките 
рамене и плоската гръд, беше гладко обръснат, а 
широка капела скриваше гъстите вежди. макар и 
да осъзнавах колко сериозна беше ситуацията и да 
ми беше мъчно за съдбата на двамата, нямаше как 
да не ми стане смешно при вида му.

- изглеждаш зашеметяващо тази вечер, 
сестричке.

- сигурен ли си? полата не ме ли прави дебела?
смехът разведри обстановката в колата. За миг 

ми олекна. притеснението се върна чак когато се 
качихме във вагона. видях двама полицаи в съсед-
ното купе. давид явно също ги беше забелязал, за-
щото ми улови ръката и нахлупи капелата по-ниско 
до очите си. За щастие, поне в купето бяхме сами, 
а преди това никой не ни беше обърнал особено 
внимание.

влакът потегли. отдъхнах си. в крайна сметка 
планът ни беше сработил...

вратата на купето се отвори - беше кондукто-
рът, за да ни провери билетите.

точно тогава се случи нещо, напълно непредви-
дено - като давид си вземаше продупчения билет, 
нещо издрънча и тънка сребърна нишка се плъз-
на като змия по китката му. на нея висеше малък 
символ - два триъгълника, образуващи символа на 
съименника му. по изражението на кондуктора раз-
брах, че и той го е разпознал. За няколко секунди, 
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които ми се сториха като цяла вечност, тримата сто-
яхме като гръмнати. през ума ми минаха какви ли 
не сценарии - от опити за бягство, до скачане през 
прозореца на влака. ала за наш най-голям късмет, 
по лицето на мъжа се разля блага усмивка, в която 
имаше толкова много разбиране и съчувствие.

- приятно пътуване, госпожице - каза той на да-
вид и излезе.

от устите и на двама ни се откъсна шумна въз-
дишка след това.

- нали не мислиш, че ще се обади на полицаи-
те? – обади се спътникът ми.

- не вярвам. но ти скрий добре тази грив-
на. – Защо въобще я носиш?

- от майка ми е – промълви той и не посмях да 
кажа нищо повече. нямах и силите след всички нер-
ви, които бях похабил през деня.

- ако има нещо, събуди ме - измънках под нос и 
бързо се унесох.

нищо повече не ни обезпокои. на сутринта ни 
посрещна пролетната утрин, облечена цяла в хлад 
и дим от влаковете. един човешки живот беше 
спасен.
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ивона е оптимист. вярва в истинската любов, 
в добротата на хората и че всеки може да постиг-
не мечтата си. Затова е поразена от фактите, които 
среща, докато подготвя разказа си за конкурса. на-
учава какво значи истинско страдание и как човек 
може да се пребори с него. и макар да знае, че не 
може да се върне назад във времето, би искала да 
може да промени хората, способни на най-голямата 
човешка низост – Холокост, и да премахне всички 
извършени досега жестокости. 

поощрителна награДа

Ивона Димова
16 г., IX кл.

СУ „ Христо Ботев“ , гр.Айтос

“Не забравяй, че надеждата е в действието, а самата 
сила –  в теб! Отключи оковите от сърцето си и си позволи 
да отлетиш като гълъбите, които обожаваш да гледаш как 
идват и си отиват.”
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чуДото

– Бабо, бабо, добро утро! – децата нетърпеливо 
я задърпаха.

естер ги обгърна с любов и светли очи и отвър-
на с медения си глас:

– добро утро, милички! как сте, харесаха ли ви 
курабийките?

елена се задъхваше в мислите си:
– много, много са вкусни, само ти можеш така! 

Бабо, днес обеща да ни разкажеш за чувството  
„любов“? 

влади, по-малкият, настоя:
– не, бабо, каза, че имаш случка как веднъж 

дядо спасил едно дете от лошите чичковци в уни-
форми – и я задърпа да поседнат.

естер се усмихна загадъчно, думите ù прозвуча-
ха като въздишка: 

– ах, ах…, ели, влади, скъпи, вярно, днес обещах 
да ви разкажа за различните лица на любовта. но, 
първо, някой от вас знае ли какво всъщност означа-
ва любовта?

внучката се замисли и моментално отговори:
– аз знам, аз, любовта е, когато мама приготвя 

кафе за татко и отпива глътка, за да е сигурна, че е 
вкусно, но влади едва ли знае.

– Знам, как да не знам, любовта – това е, когато 
дадеш повече от твоята порция пържени картофки 
на някого. 

- разсмяхте ме и ме зарадвахте. – естер с изра-
жение на възхита от думите на децата ги похвали. 
- и двамата сте прави, но колкото и да се опитваме, 
не можем да определим точното значение на дума-
та „любов“. сега ще ви разкажа една история за лю-
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бовта, нека я наречем  „чудото“.
- и така…
- преди време, в една непозната за вас година, 

1942, двама влюбени младежи от град Битоля свър-
зали живота си в един общ път. За тях истинската лю-
бов била изпълнена с грижовност и отдаденост, с хар-
мония и вдъхновение. тези наши герои, скъпи деца, 
са  матей и йосия. но най-много от всичко те желае-
ли да станат родители. всевишният ги възнаградил 
с едно прекрасно момиченце, родено на 22 януари 
1943 година, нарекли своето чедо с името на жената, 
която ни е дала живот – ева. но тези дни влачат със 
себе си много мъки. тогава бил приет нечовешки за-
кон срещу евреите от старите предели на България, 
сега македонско и Гърция. те не можели да получат 
българско гражданство, били депортирани (това оз-
начава принудително изгонени от местообитанието 
си), в случая – от българската територия. късно, в 
една зловеща нощ, в дома им връхлетели нацисти, 
хора, които не обичат някои народи, отвели майката 
и бащата незнайно къде, но говорят, че ги прогонили 
към България и по река дунав ги изпратили в страш-
ните концлагери на австрия, където животът не 
струвал нищо. матей и йосия изчезнали завинаги. 
докато вървели с другите си събратя по съдба, па-
зени от нацистите, те гушкали в себе си малката ева, 
сърцето им се разкъсвало от мъка какво може да се 
случи с нея. в последните мигове преди качването 
им на корабчето, което щяло да ги отведе към лаге-
рите на смъртта, стискайки малкото живо вързопче, 
йосия видяла случаен мъж на крачка от себе си и за 
части от секундата пристъпила като безумна пред 
него. Безгласните ѝ очи и протегнатите треперещи 
ръце го молели да опази момиченцето ѝ. ръцете на 
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мъжа останали безмълвни с немърдащите парцали. 
не мислел! с риск да го натикат в обречената коло-
на, той грабнал детето и мигновено го прикрил под 
връхната си дреха. по чудо нацистите видели йосия, 
като се откъсвала от непознатия, връщайки се при 
обречените. развикали се, подгонили го, но той стис-
кал вързопчето и бягал, бягал… въоръжените зауд-
ряли жената, съборили я, но тя била уверена, че е 
спасила детето си. само веднъж погледнала назад, 
за да се убеди майчиното ѝ сърце, че дъщеричката ѝ 
е при добър човек. после корабът се отдалечавал от 
очите на самотника с парещ дар под дрехата.

в тъмно, още на другия ден плачът на бебе про-
низал ушите на случайния добър българин на име 
стефан, чиято съпруга наскоро починала от тежка бо-
лест. от очите му рукнали сълзи като поток, защото 
знаел за драмата на непознатите. по-късно ева ста-
нала сърцето на осиротелия човек. след смъртта на 
жена си той се чувствал непреодолимо ранен и се от-
дал на това дете. стефан кръстил момиченцето естер, 
на своята съпруга, в знак на обич. добрякът отгледал 
спасеното от него дете с огромна любов и си мечтаел 
то да бъде грижовно и всеотдайно като прекрасната 
му съпруга. и естер станала гордост в очите на баща 
си. дошло време, когато онова малко момиченце се 
превърнало в очарователна млада дама, имала мно-
го прилики с татяна ларина от пушкиновата творба 
„евгений онегин“, но ще имате възможността да я 
изучавате, когато сте вече в по-голям клас. естер рас-
тяла умна и трудолюбива, обикнала биологията, за-
минала да учи в париж, завършила медицина и ста-
нала хирург. Баща ѝ остарявал. рядко виждал своята 
любима дъщеря. той знаел, че един ден трябва да 
разкрие премълчаваната дълго истина. За съжале-
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ние, времето не му стигнало, не успял да разкаже на 
естер, защото тя го заварила твърде късно, получила 
страшната вест за неговата смърт, преди да може да 
го лекува със собствените си знания и умения. дошла 
миг, преди той да издъхне. не могли да се срещнат 
очите им. все пак лекарите, които лекували болния 
човек, забелязали, че в ръката си стефан стиска сгъ-
нат няколко пъти лист, на който с „трудни” букви пи-
шело: „За моето малко момиченце, естер“.

елена и влади притаиха дъх:
– Бабо, естер отворила ли е писмото?
с треперещи пръсти баба им извади от бяла 

кърпичка сгънато на осем листче, изписано с ра-
вен, грижлив почерк:

– слушай и ще разбереш – гласът ѝ потъна в ня-
каква пелена и през застичали се сълзи зачете:

Здравей, мое малко момиченце!
Знаеш ли, сега е нощ, тъмна и мрачна. Също като 

онази, в която те намерих. Усещам, че съм твърде далеч 
от теб. Знам, ще се загубя и ще ослепея в тъмнината. А 
как жадувам дори за миг да зърна прекрасните ти очи. 
Има неща, които не знаеш, има неща, които все исках 
да ти кажа, но не успях. Преди години аз намерих едно 
момиченце, чиито родители бяха загинали, но са спаси-
ли детето си. Намерих теб, Естер, взех те, отгледах 
те и се опитах да ти дам цялата си любов. Знаеш ли, 
едва тогава разбрах, че не съм живял напразно, защо-
то това, да бъдеш родител, още повече да бъдеш роди-
тел на дете, което си намерил като дар от Бога, и да 
го подготвиш за нещо по-велико, каквото е Животът, 
е истинското щастие на света. Обичам те, защото 
просто те има! Не забравяй, че надеждата е в действи-
ето, а самата сила –  в теб! Отключи оковите от сър-
цето си и си позволи да отлетиш като гълъбите, които 
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обожаваш да гледаш как идват и си отиват.
Помни този съвет и знай, че аз, Естер, и родители-

те ти,  винаги ще бъдем до теб!
От: татко

За: Естер
Гласът ѝ се изгуби, а между думите ѝ в занемя-

лата стая се настани електричество. 
– и сега разбрахте ли колко трудно е да опре-

делиш точното значение на думата  любов – почти 
шептеше баба им със задънено гърло. тя се изявя-
ва като благост и нежност, загриженост и уважение 
към всичко, което ти дава смисъл. но най-важно-
то, което трябва да разберете е, че благодарение на 
любовта сме това, което сме.

елена с ококорени очи запита:
– Бабо, не искам да има лоши хора като тези, 

които се прогонили матей и йосия! – и добави: – 
въпреки тях, означава ли, че любовта те кара да се 
усмихнеш, когато си тъжен ?

– да, това е друг образ на любовта. ето напри-
мер аз – сега се усмихвам, въпреки че тъгувам за 
тате, за невидените ми родители, за естер… и про-
дължи: – влади, ти разбра ли?

– да, бабо, любовта е, когато даваш, без да оч-
акваш  нещо в замяна.

– Браво, слънчеви деца, хубаво е, че сега вре-
мената са други. разбрахте, животът ми не е бил 
напразно. вие сте моето съкровище. добре, че си 
ме намерил, татко стефане, разбрах за тъжната 
история на моите рождени баща и майка матей и 
йосия… не допускайте да се повтаря това, деца!

но, бабо, как… татко? откъде имаш писмото? и 
се казваш… . ти да не би да си?... 



88

ДокАто те нося в сърцето си

сърцето е странно нещо,  нали? кара те да оби-
чаш въпреки разстоянието, религията, напук на 
всичко и всеки, но само ти можеш да избереш дали 
да се вслушаш в него. аз го послушах и никога не 
съм съжалявала. ако все още искаш да ти разкажа 
моята история, просто ела, аз ще те чакам. 

това бяха последните думи, които чух преди 
баба надя да затвори. имах нужда от този разговор 

Зоя Сейменова 
17 г., XI кл.

Природоматематическа гимназия 
„Яне Сандански“ - гр. Гоце Делчев

“Спомних си, че една еврейка преди време бе казала:
„Тази българска земя ражда човеци! И когато ме пи-

тат „Кой ви спаси“, аз, казвам: „Човещината!“. Това не бе 
само историята на моята баба Надя. Това бе история на 
една любов, съдбата на един народ и човещината на друг 
един народ, готов да жертва всичко, за да спаси своите при-
ятели - евреи. Народ с голямо сърце, какъвто е българският.”

поощрителна награДа
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или разговорът имаше нужда от мен, за да стане 
част от вечността. Бях взела решение, че ще тръг-
на на път в момента, когато спрях да чувам гласа 
от другата страна на телефона. снегът не спираше 
да вали. във въздуха все повече се усещаше оно-
ва ухание на сняг, канела и портокалови корички, с 
което винаги свързвам зимата. снежинките се уд-
ряха в предното стъкло на колата ми, след, което 
бързо изчезваха, сякаш никога не се бяха появява-
ли – като мечта, като мираж, като.... 

мразя тишината, а в онзи следобед тя се усе-
щаше най-осезаемо, сякаш притискаше ушите ми, 
душата. пътят бе прав, нямаше друга кола освен 
моята, пустотата наоколо и бялата зимна картина 
засилваха усещането ми за меланхолия и ностал-
гия. мислех си за настоящето, мислех и за минало-
то. спомнях си как като дете исках да бъда не прос-
то писател, а разказвач на съдби. пътувах към едно 
съкровено за мен място, което бе дало началото на 
тази моя мечта. там в далечината вече го виждах 
– малкото селце, сгушено сред снежните склоно-
ве, където само след няколко минути и 3-4 завоя 
щях да бъда пред къщата на баба надя. тя бе моят 
вдъхновител, моята първа крачка в писането, това 
бе човекът, който не спря да вярва в мен никога 
и така ме доближаваше до осъществяването на 
най-големия ми блян. не мога да опиша какво по-
чувствах, когато слязох от колата и леко почуках на 
нейната врата. вълнението от тази толкова дълго 
чакана среща надделяваше над студа, каращ тяло-
то ми да трепери. от дълго не се бяхме виждали. 
много пъти бях говорила с нея по телефона, но все 
не оставаше време да дойда и да усетя топлината 
на старата печка на дърва, печените ябълки във 
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фурната – най-вкусните на света. много пъти през 
това време опитвах да си представя как ще изглеж-
да или как ще премине нашата среща след толкова 
дълго. не спирах да мисля какво ще ѝ кажа, когато 
я видя отново. но в онзи момент всичко отлетя от 
съзнанието ми. тя бе пред мен. винаги съм вярва-
ла, че времето има способността да изписва лица-
та ни, а очите имат способността да пазят детското 
в нас. това се бе случило и с баба надя. лицето ѝ 
бе картина, отразяваща преживяното, но и белега 
на едно дълго очакване отново да ме види. не бе 
много висока, косата ѝ бе сякаш посипана със сняг. 
но когато се вгледах в очите ѝ, те ме накараха да 
забравя всякаква меланхолия или типичното за на-
шето забързано ежедневие отчуждение от хората 
около нас и най-чистите съкровени емоции. ах как-
ви очи!!! Бяха игриви, изразителни, дълбоки, като 
на малко момиченце, на което тепърва предстои 
да се сблъска с най-голямото изпитание, наречено 
живот. пълни с жажда да търсят и да не спират да 
опознават света. очи, които не просто ме гледаха, 
те ми говореха. канеха ме да вляза! прекрачвай-
ки прага, по мен се разля мека топлина, познатият 
аромат на печени ябълки, на липов чай и току-що 
опечени сладки. това ме накара да забравя забър-
зания голям град, постоянната борба с времето и 
баналностите на ежедневието. седнахме една сре-
щу друга. 

- ти все пак дойде. – каза тя.
след това тишината се настани помежду ни. 

погледът ми се спираше на отрупаните със снимки 
стени. Баба надя бе една от тези жени на снимки-
те. мъжът до нея – достолепен, красив и горд. как 
снимките имаха възможността да запечатат целия 
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ти живот?  тихият и равен тон на баба надя ме вър-
на. това бе нейната история и аз имах възможност-
та да я видя, но и да я чуя, както тя ми обеща. но да  
започвам от там, откъдето започна самата тя.

„семейството ми не бе едно от най-богатите, 
но винаги имах това, което пожелаех, дори и пове-
че. най-важното, което получавах от семейството 
си, бе подкрепа. не бях единствено дете. Брат ми 
бе по-голям от мен и винаги можех да разчитам на 
него. такъв той си остана винаги. животът, който 
водех бе най-обикновен, но дори и най-скучната ис-
тория може да бъде променена. моята промяна си 
имаше име – давид. ето го там на снимката! Беше 
висок, винаги пълен с енергия, с осанка, придаваща 
му сякаш нещо неземно. косата му бе буйна и винаги 
един кичур падаше отпред, сякаш искаше да скрие 
като облак сините му очи, напомнящи на небето, на 
морето, на безкрая. не знам дали можеш да видиш 
от снимките около теб това, което и аз. те не могат 
да ти го опишат така, както го видях със сърцето си, 
а не с очите. не ме моли да говоря с дати и години, 
те не са важни. когато го срещнах, бях доста млада. 
отне ми точно минута, за да разбера, че той е онова, 
което ми липсва. За моя най-голяма радост с него 
също беше така. можехме да стоим и да говорим 
с часове, мислехме, че можем да спрем времето. 
едва няколко седмици след нашата среща реши-
хме да свържем живота си заедно. някои казаха, че 
е прибързано, но понякога имаш чувството, че цял 
живот познаваш някого, макар да си го срещнал то-
ку-що. важното бе, че родителите ни бяха зад нас. 
Бъдещето бе ясно поне в мечтите ни. Годините ми-
наваха, а с тях връзката ни ставаше все по-здрава. 
в един момент се познавахме толкова добре, сякаш 
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можехме да надникнем в душите си. скоро дойде и 
моментът, в който разбрахме, че ще имаме дете. 

Бяхме хванали щастието в ръцете си и нямах-
ме намерение да го пуснем, но невинаги животът е 
благосклонен и ни поставя пред изпитания, когато 
най-малко очакваме. в една слънчева сутрин стра-
хът се разнесе във въздуха и облакът му надвисна 
и над нашия живот. никога дотогава не бях поми-
сляла, че давид има различна религия от моята, но 
вече се налагаше да се замисля. той не бе просто 
давид, той бе евреин. винаги делях хората на до-
бри и лоши така, независимо от това как се казваха 
или дали влизаха в черква, джамия или синагога. 
но явно имаше и такива, които не мислеха като мен, 
за тях основното бяха религията и произходът. тога-
ва се питах, какво е толкова по-важно от това, щом 
душата и сърцето на човека са празни или пълни с 
омраза, с мрак и с нетърпимост към околните, само 
защото не са като тях, просто защото не влизаха в 
правилния храм или името им не бе правилното? та-
къв явно бе светът, но нямах време за отчаяние и 
размисли. в началото не знаехме какво точно ни оч-
акваше. дойдоха и новините за концлагерите, а вер-
сиите за живота в тях бяха най-различни. новините 
за смъртта на евреи се превърнаха в ежедневие, а 
страхът от предстоящото растеше. изпепеляваше 
онези, до които се докоснеше, и стопяваше надеж-
дите. всички, които ни познаваха, включително и 
родителите ни, опитваха да скрият истинските си 
чувства, да успокоят нас, да успокоят себе си, защо-
то не бяха сигурни какво ще последва. 

след първия ден, в който разбрахме, какво 
може да ни очаква решихме да не говорим за това. 
мислехме, че ако опитаме да забравим за това, кое-
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то се случваше зад стените на дома ни, то никога 
няма да ни застигне, ще ни подмине и ще си отиде. 
когато някой ни идваше на гости, усещах, че не вяр-
ваха в това, че ще ни видят отново, сякаш идваха 
да се сбогуват с нас. но това сякаш бе само нача-
лото. всичко едва сега започваше. няма да забравя 
момента, в който на вратата почука някакъв човек. 
после видях давид да държи в ръцете си писмото, 
което му бе дал същият този човек. то съобщаваше, 
че за възможно най-кратко време трябва да събере 
малко багаж и да бъде готов да замине веднага. си-
ните му очи нито за миг не се помрачиха. те остана-
ха все така топли. погледът му бе все така спокоен 
и изпълнен с вяра. след малко  отиде до другата 
стая, след което се върна. нямаше и следа от пис-
мото, сега в ръцете си държеше само една снимка. 
прегърна ме и тихо прошепна:

- докато те нося в сърцето си, нося целия свят 
със себе си. тази снимка е от първата ни среща, на-
чалото на нашето щастие, искам, когато се прибе-
ра, всичко да започне пак с нея. ако не се върна, 
не ме чакай. намери щастието отново. искам да го 
сториш! ти го заслужаваш, направи го заради мен, 
заради нас. мисля обаче, че това няма да се случи. 
не ме изпращай! не казвам сбогом, а довиждане. 

целуна ме, както никога досега, и излезе. аз по-
тънах в мрака на самотата. сълзите не спираха да 
падат от очите ми. усещах, че времето спря. това бе 
краят на нас, на мен. трябва да бяха минали доста 
дни, откакто той затвори вратата на дома ни зад себе 
си. надявах се това да бе сън. родителите ми стояха 
постоянно до мен, след като научиха от някъде как-
во се бе случило с родителите на давид, но не зна-
ехме нищо за себе си. изведнъж надвисна страхът 
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с още по-голяма сила. страхът, че може би мен ме 
очаква същата съдба, въпреки че не бях еврейка, но 
пък се бях докоснала до тази „нечиста“ раса. Затво-
рих се не само в мен самата, но и в нашия дом, не из-
лязох навън през следващите дни. новини не идва-
ха. сама осъзнавах, че трябваше да се храня, защото 
носех частица от него, нашето дете растеше под сър-
цето ми. и то ме караше да дишам и да живея. то се 
превърна в ново начало, надежда и смисъл за мен. 
миналото ме задушаваше с всеки изминал ден все 
повече и повече. не издържах на болката, която ми 
носеха спомените, снимките, страхът от хлопването 
на вратата в очакване да нахлуят униформени и да 
ме отведат нанякъде. един ден не издържах, просто 
изтичах навън. тичах като луда, а в ръцете си дър-
жах жълтата звезда на давид. усетих нечия ръка да 
хваща моята. обърнах се. явно изглеждах доста зле, 
защото жената, която ме държеше, само погледна 
жълтата звезда, прегърна ме и само прошепна:

- живи са. те са живи. спасени са.
усетих как кръвта, нахлува във вените ми отно-

во. тази напълно непозната жена ми връщаше вяра-
та в хората, в доброто. след като се съвзех, разбрах 
какво се беше случило през тези дни, в които бях за-
творена в собствения си свят. разбрах, че и нейният 
мъж също е евреин и че те не са пратени в някой от 
концлагерите, а са все още в България, в някакво 
село, откъдето трябвало да заминат, но това никога 
няма да се случи, защото нашата родина е решила 
да не даде своите евреи. 

времето сякаш отново започна да тече, но този 
път страхът бе заместен от надежда и едно дълго ча-
кане. стоях до прозореца всеки ден в очакване. така 
беше тогава, спомням си го като сега. Беше сряда. 
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Гледах, как дъждът вали отвън и как сякаш отмива 
всичко лошо, всичко старо и слага ново начало. то-
гава на портата на дома ни отново го видях, сякаш 
бе мираж, сякаш бе сън, но от най-хубавите. изско-
чих навън, за да го прегърна и да почувствам, че не 
сънувам. разперих ръце и се сгуших в обятията му. 
обърнах се и сините му очи отново бяха вперени в 
моите. не знаех дали да повярвам, или не. той само 
промълви:

- любовта ни победи. 
влязохме у дома, а сълзите ни не спираха, 

но този път те бяха от щастие. от джоба си изва-
ди снимката, която бе взел. пусна ме и я сложи на 
стената:

- сега вече всичко си е на мястото. – каза той. 
след време се роди синът ни, той ни накара да 

забравим какво бяхме преживели. отново бяхме 
щастливи, а случилото се ни научи да ценим дори 
секундите, в които сме заедно. снимките разказват 
историята ни, защото с тази снимка в средата за-
върши страхът ни.“ 

когато спря да разказва историята си, очите на 
баба надя бяха пълни със сълзи, сякаш бе прежи-
вяла всичко отново. вече знаех нейната история! 
вече знаех какво е истинската любов. спомних си, 
че една еврейка преди време бе казала:

„тази българска земя ражда човеци! и когато 
ме питат „кой ви спаси“, аз казвам: „човещината!“. 
това ме накара да вярвам, че не бях сгрешила. това 
не бе само историята на моята баба надя. това бе 
история на една любов, съдбата на един народ и 
човещината на друг един народ, готов да жертва 
всичко, за да спаси своите приятели - евреи. народ 
с голямо сърце, какъвто е българският. 
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темата за Холокоста и спасението на българ-
ските евреи е близка на софия. Заинтригувана от 
възможността да проучи приятелството между 
двата етноса, както и любовта ѝ към писането, я 
провокира да сътвори разказ и да участва в лите-
ратурната надпревара. а процесът на творчеството 
е успял да възпита у нея търпение и самоусъвър-
шенстване. сега най-голямото желание на софия е 
да осъществи мечтата си и да стане писателка, по 
възможност в париж.

София  Симеонова, 
15 г., IX кл., Втора английска езико-

ва гимназия „Томас Джеферсън”, 
гр. София

„Как ли е обяснил на единственото си, дълго чакано и 
трудно родено малко момиче, че светът се е побъркал, че ня-
къде не особено далече се води война и някой е решил да беле-
жи евреите със… звезди… 

До детското ѝ съзнание стигнало все пак, че всички сме 
хора, но един лош човек е решил да направи нещо много лошо 
на едни други хора..”

поощрителна награДа
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звезДАтА

тази история съм я слушала многократно от 
баба ми – как по време на войната, онази втората 
световна – с нейната приятелка роза носели една и 
съща звезда. 

първоначално не ѝ обръщах внимание. не ми 
бе интересно да слушам старите ѝ истории. но все 
пак бях запомнила някои неща. 

Знаех, че с приятелката ѝ, с която са били от 
ранно детство, са израсли заедно в центъра на со-
фия. родителите им били приятели и си ходели чес-
то на гости, а децата – баба ми, роза и още няколко 
момичета – играели. основно с парцалени кукли, 
които си правели сами. всичко било „в реда на не-
щата“, както баба обичаше да казва, до момента, в 
който майката на роза ѝ пришила една парцалена 
звезда на роклята. Баба веднага я забелязала и ѝ 
се приискало да има същата. това щяло да бъде 
знак на тяхното приятелство. ей така, да си ходят 
двете с роза с по една звезда от различни парцали, 
забодени с безопасни игли на блузите им. Затова 
първоначално баба си изрязала една от хартия. и 
така се прибрала вечерта у дома.

и тогава станало, каквото станало. Баща ѝ – 
известният фабрикант на мебели в цялата страна 
стоянов, естествено научил от жена си как се е при-
брала малката севастия (баба ми) у дома….

след вечерята, винаги превръщана в семеен 
ритуал на яденето и общуването в семейството, 
той извикал малката и все още нищо неподозира-
ща севастия в хола. седнал на неговото си кресло, 
отпил от чашата с френски коняк и се чудел как да 
започне сериозния разговор с дъщеря си. Баба ес-
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тествено нищо не подозирала. след много години 
ми разказваше как тази вечер очите на фабриканта 
стоянов били много ясни, сини като езеро и много, 
много тъжни. как ли е обяснил на единственото си, 
дълго чакано и трудно родено малко момиче, че 
светът се е побъркал, че някъде не особено далече 
се води война и някой е решил да бележи евреите 
със…. звезди… 

Баба сийче обаче разбрала все пак, че нейната 
игра със звездата на роза никак не е игра, а нещо 
много сериозно. Защото баща ѝ много рядко го-
ворел с нея като с възрастен човек. до детското 
ѝ съзнание стигнало все пак, че всички сме хора, 
но един лош човек е решил да направи нещо много 
лошо на едни други хора. всъщност те нищо не са 
му направили, но той решил да ги праща из концла-
гери и да ги унищожава. нито фабрикантът стоянов 
се задълбочил в същността на проблема, нито мал-
ката севастия питала…..

но обещала да не прави повече щуротии и да „не 
взема назаем“ звездата на роза. а роза, милата, ста-
вала все по-тъжна и по-мълчалива. Затворила се бе 
в себе си. съпругата на фабриканта стоянов и други 
жени ходели незабележимо вечер при семейството 
и им носели  по някоя и друга торба с храна, зелен-
чуци, мляко и яйца. не че били бедни, но напоследък 
бизнесът на баща ѝ – известен столичен златар, ни-
как не вървял. а майка ѝ избягвала да излиза и да 
разхожда звездата си. цялото семейство били уни-
ли. от предишната им ведрост не останала и следа. 

Баба ми обаче все пак имала една своя, резерв-
на звезда, изрязана от жълт парцал, и си я слагала 
с две безопасни игли, дори когато се разхождала 
сама из улиците. Хората, които я познавали като 
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дъщерята на фабриканта стоянов, я гледали ококо-
рени из улиците, а тя се усмихвала гордо и широко. 
мисълта, че носи знака за приятелство до сърцето 
си я карало да вярва, че те двете никога няма да се 
забравят. поне така си спомняше.

в един ден семейството на роза трябвало да 
напусне софия направо внезапно. роза успяла да 
притича до къщата на севастия и да ѝ каже едно 
„довиждане“. нямала представа нито къде отиват, 
нито защо трябва да напуснат красивата си къща. 
двете приятелки дълго плакали, хванати за ръце и 
спомнящи си всички прекрасни моменти, които са 
преживели заедно. обещали си винаги да ги пазят в 
сърцето си. след много години, когато войната била 
свършила, баба ми се омъжила, родила мама и про-
дължавала да живее в част от къщата на фабрикан-
та стоянов. другата, по-голямата част била нацио-
нализирана от „народната власт“. спасила част от 
мебелите на покойния си вече баща и най-много се 
радвала на онова, неговото кресло, в което се опи-
тал да води един от малкото си сериозни разговори 
с нея – за звездата на роза.

един ден на вратата се позвънило и пред нея 
стояла самата….. роза. Баба сийче едва я познала. 
и роза била вече зряла жена, отдавна живеела в из-
раел, но събрала сили да се върне по родните места 
и да види стари приятели. двете жени се прегръща-
ли и плакали дълго, спомняше си баба ми. държа-
ли се за ръце и не искали да се пуснат. разказвали 
си за живота, щастието, трудностите, през които са 
преминали и двете.

роза и семейството ѝ бяха оцелели все пак 
през войната. познат полицай ги беше изпратил „по 
разпределение“ в едно малко планинско село, ня-
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къде в стара планина. така ги беше спасил – забра-
вени от всички и най-вече – от преследващите ев-
реите. след войната семейството на роза емигри-
рало в америка, после отишли в израел. трябвало 
да минат много години, за да може да се върне в 
България. 

Била донесла и подарък на приятелката си – 
една звезда. еврейска. този път обаче не от жълт 
парцал, а от злато. красива и тежка. За да благода-
ри на малката севастия за приятелството от дет-
ството. когато баба ми, в края на живота си, вече 
усещаше, че е пътник, повика мама и мен на сери-
озен разговор. седеше в бащиното си кресло. вече 
се губеше в него, тялото й ставаше все по-малко с 
годините, все по-слабо се притегляше от гравитаци-
ята. но пък очите ѝ бяха запазили момичешката си 
палавост. същата вечер дълго ни говори за прия-
телството, за другите ценности в живота, за себе си.

ние с мама седяхме мълчаливо, защото виж-
дахме, че има нужда да излее душата си, вероятно 
като за последно.... по някое време посегна към 
една малка жълта торбичка от кадифе, която дори 
не бяхме забелязали до този момент. оттам извади 
звездата. красива звезда, гравирана, златна. пода-
де ми я на мен, не на мама. аз се смутих отначало, 
но разбрах замисъла. мама беше изградила вече 
приятелствата си под зоркото око на баба севас-
тия. сега беше мой ред – да намеря пътя към прия-
телството и да го изпитам из основи.

Затова звездата от еврейката роза, подарена 
на баба ми севастия, се оказа при мен.

Беше мой ред да я пазя – като спомен, за сми-
съла на тази прекрасна дума „приятелство”.

и да разкажа…       
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последните думи катерина отправя към днеш-
ния ден. и в наши дни е необходимо малко повече 
човечност и топлина. историята на евреите, които 
незаслужено са страдали по време на Холокоста, 
дълбоко я трогва, затова е решила да участва в кон-
курса. това ѝ дава възможност и да премери свои-
те способности с другите. убедена е, че човек ни-
кога не бива да се отказва от нещо, за което дълго 
време се е борил. Затова нейното послание е: „нека 
всички мечти да се сбъдват!”

Катерина Пандева 
15 г., IX кл.

СУ „Братя Каназиреви”, гр. Разлог

“Тази история искам да я предам и на децата си, за да 
знаят, че героизмът може да бъде показан в делничен ден от 
малки деца. Спасението и обичта са тук между нас.  Да оби-
чаш въпреки забраните е подвиг на човечността.”

поощрителна награДа
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ДА обичАШ, въПреки рАзличието

обичах да се гушкам до баба и тя да ми разказ-
ва дълги и поучителни истории. тя беше много слад-
кодумна, с напевния си глас ме пренасяше в други 
вселени – на необикновени и драматични истории, 
на героични и страшни премеждия, на неочаквани 
сблъсъци на идеи и титани. а колко много приказки 
и истории знаеше..... най-ярък отпечатък в съзна-
нието ми е оставил разказът ѝ за случилото се пре-
ди много години в едно българско село. Затварям 
очи и си спомням онзи лиричен и мек глас, който 
ме унасяше, като че ли ей сега оживява пред мен 
благото й лице, по което се разливаше една особе-
на светлина на прозрение и смиреност. чувам я...

- чедо, а бяха години, когато евреите ги гоне-
ха отвсякъде. в света бушуваше страшна война, а 
еврейският народ беше смятан  за ненужен. все-
ки - от най-възрастния до най-малкото дете - тряб-
ваше да носи отличителна жълта звезда. трябваше 
да напуснем уютния си дом в софия и да потърсим 
убежище в бедно планинско село. Хората, при кои-
то се приютихме, бяха българи християни, и те с 
многолюдна челяд. по онова време бях ученичка в 
началното училище.  Записаха ме в класа на едно 
от децата на хазяите. всяка сутрин тръгвах  заед-
но с всички други деца, но никога не забравях  да 
поставя жълтата звезда на гърдите си. една вечер 
спаска, момичето на хазяите, ме попита:

- сара, защо слагаш тая жълта звезда, за да се 
отличаваш от нас, селянчетата ли?

с мъка в очите ѝ отговарях, че всички евреи са 
длъжни да я носят, а защо и аз – не можех да обяс-
ня. Бях чувала разговорите на възрастните за жъл-
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тата звезда и в душата ми  се таеше мъка. питах се 
по-лоши ли са майка ми, баща ми, семейството ми, 
че трябва да носим този знак. Знакът ми тежеше. 
като окови ме задушаваше, караше съзнанието ми 
да се гърчи в опит да отговори на дузината въпро-
си, все започващи със защо.

- Бабо, ама ние евреи ли сме? -  питах тревожно 
аз и търсех с очи погледа на баба, който се взираше 
някъде в прозореца, а може би и отвъд него, за да 
види миналото... 

след минута мълчание и с пресипнал от напи-
ращите й сълзи глас тя продължаваше...

- спаска беше помолила майка си да намери 
парче жълт плат, не искала на никого да обясни за 
какво ѝ е. седяла и сръчно изрязвала жълти звезди 
по подобие на еврейската. успяла да убеди всички 
деца от класа да си поставят по една жълта звезда 
на гърдите...

долавях треперещите нотки в гласа на баба. 
само бръчиците около дълбоките ѝ сини очи пот-
репваха нервно и издаваха едно особено вълнение, 
което обземаше и мен. през сълзливата паяжина 
на спомените тя събираше сили и продължаваше... 

- една сутрин, когато влязох в класната 
стая - баба продължаваше да заплита разказа 
си, - на гърдите на всички деца имаше звезда, по-
добна на моята. децата  ме  наобиколиха и ми ка-
заха, че не съм по-лоша от тях, че съм една от тях. 
учителят влезе за урока, погледна учудено и започ-
на да се кара и крещи. Заповяда всички деца да си 
свалят звездите и да ги изхвърлят в печката. с гне-
вен тон обясни, че те са християни, а  само евреите 
са длъжни да носят тази дамга. децата разбираха, 
че той не е прав, но безропотно се подчиниха. в дет-
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ското им съзнание за пръв път се появи мисълта, че 
този свят може да е несправедлив...

Баба, почувствала съпричастността на всички 
в класа и макар че само тя останала с жълта звез-
да, вече знаела, че нейните другарчета я подкре-
пят. от тази сутрин тя се чувствала наистина като 
едно от всички деца в селото. За бунта на малките 
се разбрало в цялото село. родителите на децата 
започнaли да се отбиват често в къщата и носели 
кой яйца, кой мляко, кой картофи, за да окажат и те 
подкрепа за изпадналите в беда хора. семейството 
на баба ми прекарало в това село близо две години. 
Заобиколени били от българи християни, които ги 
уважавали и се държали приятелски с тях. 

а баба не пропускаше възможност да започне 
нов разказ - за безкрайните детски игри по селски-
те улици, за ожулените колена, за безгрижното дет-
ство, което имали в това село. Гласът ѝ вече не тре-
переше, очите ѝ не бяха пълни със сълзи, а искряха 
от смях. 

тази история искам да я предам и на децата си, 
за да знаят, че героизмът може да бъде показан в 
делничен ден от малки деца. 

 спасението и обичта са тук между нас.  да оби-
чаш въпреки забраните е подвиг на човечността.        
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много млади българи се вълнуват от темите, 
свързани с евреите, смята естела, която се интере-
сува от взаимоотношенията между хората и най-ве-
че между „различните”. убедена е ,че без трудности-
те, преживени в миналото, животът днес не би бил 
такъв, какъвто е. желае в бъдеще да е доволна от 
това, което ще постигне, а на другите би казала: „Бъ-
дете благодарни за всичко на този свят”.  

 

Естела Москова
17 г., XI кл.

СУ „Петко Рачов Славейков”
гр. Кърджали

 „Никога не осъждай някого, защото е различен. На фона 
на Вечността дори самият живот е без каквото и да е значе-
ние. На фона на Вечността някакъв смисъл прави единствено 
любовта.”

поощрителна награДа
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любовтА не ПознАвА рАзличия

ние, тийнейджърите, често се случва да раз-
мишляваме по даден проблем, да се вглъбяваме и 
да преосмисляме нещата отново и отново. не мо-
жем да се примирим, докато не го разнищим изцяло 
и из основи. често се случва да мисля за различи-
ето. примерите в училище са много. примерите за 
това как различните хора не са приемани в класа, в 
средата и в обществото като цяло. но защо? Защо 
сме научени така? Защо имаме предразсъдъци към 
това, което не е „общоприето”. Защо гледаме на раз-
личните раси и народи с други очи - на семействата 
без деца, на хората с увреждания или просто на раз-
личните характери и вкусове? и защо, когато някой 
е различен от нас, той не бива приет от останалите? 
но преди да опознаеш даден човек, не можеш да 
го сложиш под общ знаменател. много родители 
и близки съветват доста погрешно, казвайки:  „не 
бъди с него/нея, защото той/тя е такъв/такава”, „не 
дружи с него/нея, защото…” Без значение расата, на-
цията, финансовото положение, външния вид или 
здравословното състояние на човек… сякаш все 
има нещо, което не одобряваме, вместо да се оби-
чаме, каквито сме. не знам дали е перфекциони-
зъм, негативизъм или просто егоизъм. и се случва, 
следвайки тези съвети, да изпуснем най-истинско-
то и ценното.

спомням си как преди време дядо ми разказа 
за историята между него и баба. той започна така: 
„слушай сега, не е важно различието, а любовта. 
любовта не познава различия, любовта е сляпа, за 
нея няма граници и условия. сега ще ти разкажа за 
любовта, променяща хората. никога не осъждай ня-
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кого, защото е различен. никой от нас не е вечен и 
като се замислим в един по-общ план – на фона на 
Безкрая, никоя постъпка не заслужава осъждане. 
на фона на вечността дори самият живот е без как-
вото и да е значение. на фона на вечността някакъв 
смисъл прави единствено любовта.” след това про-
дължи с историята си. 

„Бяха трудни времена. доста евреи се бяха за-
селили по земите на България, за да се спасят от 
преследване и смърт. когато я срещнах, не предпо-
лагах, че тя ще промени живота ми. а и по онова 
време никой не е мислил толкова за любовта, ни-
кой не я е чакал, сякаш не е била нужна никому… 
а аз.. аз ли? разказвал съм ти за първата ми лю-
бов и какво ми костваше да я преодолея. вече не 
обръщах внимание на чувствата, а на работата си. 
работех здраво, от сутрин до здрач, и се опитвах да 
забравя предишната си любов. не след дълго по-
жънах успех и тогава работата се превърна в моя 
зависимост. живеех само за да ходя на работа. но 
ако мислиш, че първата любов не се забравя, поча-
кай втората. Ще попиташ защо точно втората. не 
знам. може би защото след първата си разбит и 
обезкуражен, отказал си се и си се предал. но сре-
щаш някого и осъзнаваш, че той може да те „събе-
ре” и отново да обичаш. показва ти всичко онова, 
което в първата ти любов и в представата за нея е 
липсвало. дава ти това, което преди него не са ус-
пели да дадат. и нещо повече - показва ти какво е 
любовта. тогава всяко усилие си заслужава. тя се 
казваше се абира. името ѝ означаваше „силна”. и в 
действителност беше. не мога да си представя дет-
ство, изпълнено със страх, вместо радост. не мога 
да си представя живот, изпълнен с ограничения и 
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забрани. и всичкото това нещастие само защото са 
евреи… някои ще кажат, че запознанството ни бе 
една случайна среща, но не смятам, че беше така. 
тя излезе от магазина с пълни торби в ръцете си, а 
аз водех толкова забързано и напрегнато ежедне-
вие и не обръщах внимание на никого и нищо. Бях се 
превърнал в меланхолик, изцяло погълнат от тъга, 
и когато се сблъскахме пред входа на магазинчето, 
тя падна и всичко се изсипа. погледнах я с безраз-
личие, но когато срещнах погледа ѝ… видях колко е 
беззащитна, понечих да ѝ помогна. от любезност. 
вече не бях романтичният тип и не си падах по тази 
част. събрахме всичко и ѝ помогнах да се изправи. 
след това тя ме помоли да я изпратя, защото се 
страхуваше, а аз, разбира се, не можех да откажа 
на това беззащитно същество. вървейки по пътя, тя 
ми разказа за живота си. разказа ми как последни-
те години от детството ѝ са преминали в постоянно 
местене от едно скривалище в друго. Без собствен 
дом, семеен уют, разбирателство и развлечения. 
след това купищата забрани за евреите. разказа 
ми как евреите се определят като безправни роби 
и хора извън закона. така е започнало гонението на 
евреите, били са им отнети всички права на българ-
ски граждани. Започнала е смяна на имената, както 
и конфискация на всичките им ценности. каза ми 
още, че всички нейни познати са били откарани в 
специални лагери и са били подлагани на жесто-
кости. разказа ми всичко това, спрях за секунда и 
се замислих. Замислих се за всичко, което имаме, 
а не оценяваме, замислих се колко много мога да 
науча от нея. и най-важното, което можех да извле-
ка от това усмихнато момиче, бе как да се науча да 
живея. истински. Замислих се също как жените са 
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в пъти по-силни от мъжете. въпреки всичко, което 
преживяваше, тя се усмихваше. моето минало на 
фона на нейното бледнееше, но погледнато отстра-
ни, изглеждаше другояче. не аз бях щастливият. 

преди не съм мислил толкова за живота, за 
страдащите и любовта, която е истинският лек. 
на връщане запалих цигара и потеглих бавно към 
дома. живеех далеч, но реших да повървя пеш, за 
да имам повече време за размисъл. по пътя мислих 
за истински важните неща и се чудех защо досега 
всичко това е било пред очите ми, а аз съм го под-
минавал с безразличие. Без да го ценя и споделям. 
може би съм приемал всичко това за даденост. се-
тих се как всички подхождат с предразсъдъци не 
само към евреите, но и към различните хора като 
цяло. точно както теб сега. мислех за невъзмож-
ната любов между двама ни. невъзможна, заради 
обстоятелствата. Заради миналото й, заради бъ-
дещето й, което бе толкова непредвидимо, заради 
това, че аз бях уважаван в обществото, а тя бедна 
еврейка, без никакви права. какво щяха да говорят 
останалите и как биха гледали на нас!? всички тези 
мисли се блъскаха в главата ми, а аз дори не знаех 
как се бяха породили тези емоции в мен. така ден 
след ден не спирах да мисля как да й помогна и да я 
зарадвам. и го исках наистина. Защото тя го заслу-
жаваше. и тогава осъзнах едно: любовта е невъз-
можна само в ума и представите ни. толкова невъз-
можна, колкото това да се научим да се приемаме 
един друг. тоест трябваше да избия всички мисли 
за невъзможността между нас от главата си. 

отидох пред дома ѝ с цветя и книга, която видях 
в един антикварен магазин и реших, че ще й хареса. 
така и беше. виждайки усмивката ѝ, се почувствах 
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дори по-щастлив от нея. тя ме покани да вляза, за 
да ми покаже дома си. влязох и седнах на земята. тя 
седна до мен и отново взехме да си говорим надъл-
го и нашироко. от нея разбрах за ограничителната 
заповед и за това, че имат досег до външния свят 
само по два часа на ден. тя ми разказа как собстве-
никът на жилището я е уверил, че тук ще бъде в без-
опасност, но въпреки това тя се страхуваше. тръг-
вайки си от нея, осъзнах, че искам да говоря с това 
момиче през целия си живот. тя беше емоция, беше 
любов, доброта, красота, мъдрост и щастие. Беше 
леко мургава, с кестенява коса до раменете и очи, 
взиращи се право в твоите. не се боеше да гледа хо-
рата в очите. усмихваше се и клатеше глава в знак 
на съгласие. Бе толкова спокойна. исках да се нау-
ча на всичкото това спокойствие от човек, живеещ 
толкова неспокоен живот. 

 мислех за нея постоянно, а не исках да си по-
мислям, че вече бях влюбен в нея. Затварях се в 
себе си и я търсех навсякъде. а нея я нямаше. прос-
то изчезна. какво ли не ми мина през главата… това 
продължи години наред, почти се бях отчаял, кога-
то един ден, отивайки на работа, видях момиче, пла-
чещо в една задънена улица. приближих се и я по-
знах. тя ме погледна с онзи поглед на малко дете и 
не казваше нищо. нямаше нужда. прибрах я у дома 
и ѝ дадох всичко, от което се нуждаеше. от нея раз-
брах, че още от близките ѝ са останали без дом, че 
са ги открили и закарали в лагерите за евреи. е, от 
този ден тя вече живееше у дома. и смея да го на-
ричам дом, защото беше такъв. Беше пълен. с нас. 
с нея. живеейки заедно, научих толкова много от 
нея и не си представях живота си без нея. абира не 
беше първата ми любов, но беше истинската… и по-
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следната. а не е ли това по-важно!? любовта ни бе 
голяма и не избледняваше с времето, не се превър-
на в рутина, а напротив. израснахме един до друг 
и най-вълнуващото предстоеше. да остареем заед-
но. ето че едната ми зависимост се замени от дру-
га. казват, че и с любовта е така, че любов с любов 
се лекува.но не и истинската. казват, че любовта 
е сляпа и преди не обръщах внимание на подобни 
блудкави изрази, но това момиче ми показа какво 
е любовта. Грижа, отдаденост, внимание, разбира-
не, споделяне и вяра. всичко това в една еврейка. 
всичко това в един сюжет, който никога не съм си 
представял. 

 спасих я от смъртта и нещастието, осигурявай-
ки ѝ всичко, а тя ме спаси от безумната ми пред-
става за живота, свеждащ се само до ходенето на 
работа и живота без цел и посока. аз я спасих от 
физическата смърт, която е тук и сега, а тя ме спаси 
от бавната ми и мъчителна смърт… отвътре. смър-
тта на човек, неосъзнаващ стойността на живота… 
„който спаси един човешки живот, спасява цяла 
вселена”. спасих абира, в чиито очи виждам цялата 
вселена. вселената - това за мен е тя. вселената - 
това за нея съм аз. 

разказвам ти всичко това, за да разбереш, че 
щастието не е в еднаквостта. напротив. крие се в 
различието на другия човек и способността ти да го 
приемеш с тези различия. разказвам ти за любовта 
ни, за да си направиш сметка сама кого да обичаш 
и кого не. За да се научиш да разграничаваш фал-
шивото и истинското. и да бъдеш щастлива. истин-
ски. а сега не му мисли толкова, просто когато го 
почувстваш, ще разбереш, че това е твоето.” 

когато стана свидетел на отхвърляне на раз-
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личните хора, винаги се сещам за тази история и за 
урока, който ми даде дядо. и дори когато аз самата 
съм отхвърляна, се сещам, че там има някого, ко-
гото го е грижа, някой, който е точно за мен. някой, 
който ще ме приеме. тази история не мога да забра-
вя, защото тя ми помогна да осъзная много неща, 
които някои хора може би никога няма да осъзнаят. 
а именно, че нищо не е по-важно от това да правиш 
другия човек щастлив и ти самият да бъдеш. Звучи 
ми толкова лесно, но пътят до тази хармония е дъ-
лъг и без лошите неща, които ни се случват, ние не 
бихме могли да разграничим доброто и злото. може 
би няма да оценим и щастието, което доста често е 
пред очите ни. а може би няма и да го видим!
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станислава проследява провеждането на кон-
курса от няколко години. включва се в шестото му 
издание с желание да задълбочи познанието си и 
по този начин да изрази уважението си към еврей-
ската общност в България. авантюристка е и поема 
риска да напише разказ. вярва в безграничността 
на човешките възможности, но се опасява, че циви-
лизацията ни много бързо „поглъща” естествения 
свят.

Станислава Стефанова
 18 г.,XII кл.

Профилирана гимназия 
„Пейо К. Яворов“, гр. Петрич

 “Еврейските ми корени пълнят половината ми сърце, 
любовта към всичко българско – другата половина. То бие не-
устрашимо и ме пази като щит и от най-грамадното зло на 
света. Така знам, че съм непобедима!”

поощрителна награДа
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нейнАтА любов

из историите зА еДин Достоен боец

Февруари 1945г.
Затишието дълбаеше кратери на ужас и тягост-

но напрежение в мислите на младите храбреци. те 
седяха мълчаливи в окопа, оглеждаха се нервно на 
различни страни и премисляха настоящата ситуа-
ция, отделяща ги със сурова хладина от спокойната 
реалност на живота. осъзнаваха ясно, че сами се 
бяха лишили от тази реалност, някои от тях даже с 
твърдо желание, но в моменти на заглушаваща из-
олация разумът безпризорен се скиташе в блянове 
за невъзможни копнежи и търсеше утеха в недос-
тижимите обятия на миналото.

калоян, здрав и самоуверен двайсет и две годи-
шен младеж, с меденоруса коса и шеговито-бодър 
нрав, се беше облегнал безтревожно на силния си 
гръб и с нетърпение очакваше да чуе сигнализи-
ращата паника за наближаващи действия. пушка-
та му беше опряна до него, изтърканите му ботуши 
бяха небрежно завързани, а той, затворил едно око, 
с пръсти мереше височината на дърветата, без да 
се интересува от вида им.

когато му доскуча, обърна се с въздишка наля-
во. до него се намираше „6 на 35“ – така казваха 
всички на това момиче, най-малкото и крехко съз-
дание в целия 41-ви дравски полк. по всяка веро-
ятност не беше повече от 45 килограма, нисичка 
и стройна, с тъмна къдрава коса и тънки пръсти, 
стиснали яко пистолета. тя не седеше кротко като 
калоян, напротив, тялото ѝ беше стегнато в готов-
ност за всякаква изненада. военната униформа ѝ 
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висеше твърде свободно, но тя я носеше с гордост 
и мъжко достойнство, а доколкото той беше чувал 
– и със заслуга.

на калоян изведнъж му стана любопитно да 
узнае истинското й име. изкашля се съвсем тихо и 
уместно и се понамести така, че да е леко обърнат 
към нея. момичето забеляза тази промяна с пери-
ферното си зрение, но продължи съсредоточеното 
си наблюдение.

- е, как се казваш?
- 6 на 35 – тя му отвърна рязко и почти беззвучно.
- не, говоря за реалното ти име.
този път девойката завъртя главата си към 

него. калоян забеляза на мига тъмнозелените ѝ 
горящи с жизненост и решителност очи, обградени 
от бяла кожа с меки, но ясно изразени черти, сякаш 
прочистени от объркаността на нормалната човеш-
ка душа. сега успя да чуе гласа ѝ по-добре – той 
беше висок, плътен и непоколебим.

- името ми е мими. мими пизанти от видин. 
едва бях навършила седемнайсет, когато се запи-
сах доброволка. трябва да съм в училище в този 
момент, обаче не съм, изключиха ме. Защо ли? За-
щото съм с еврейски произход и вече не съм жела-
на в училището си. друго искаш ли да знаеш?

- непълнолетните бяха демобилизирани. ти 
защо си тук?

- Защото излъгах. изборът да се бия е мой, не 
на командира, не на политиците, не и на царя! тук 
съм заради родината си, заради баща ми, дядо ми и 
прадядо ми, които заслужават достоен наследник, 
заслужават възмездие.

момчето вцепенено наблюдаваше категорич-
ния израз на нежното детско лице и все повече раз-
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бираше, че срещу себе си вижда истински възхити-
телна смелост. понесла болката от отстраняването 
от ученическия колектив, тя се е втурнала във вой-
нишките редици с оръжие на рамо и пламенна бор-
беност в сърцето. дори след заповедта да се прибе-
ре вкъщи тя продължава своето сражение на ужа-
сяващото бойно поле и така вече седмици и месеци 
наред. втората световна война може би ще остане 
най-кървавото събитие в историята на цялото чо-
вечество, а това малко храбро момиче се е врязало 
в мрачното ядро на трагичната унищожителна буря 
и размахва безстрашното си знаме в отечествена-
та война на страна, в която по закон тя вече не се 
счита за равностойно човешко същество. внезапна 
привързаност тласна развълнуваното му удивле-
ние към цялата й същност и безгрижният му поглед 
отстъпи място на жертвоготовна съпричастност.

мими като че ли усети накъде клонят мислите 
на войника до нея и побърза да ги прекъсне.

- а твоето име?
- калоян.
- е, калояне, нека те предупредя – не понасям 

съжалението. собствената ми воля ме е довела до-
тук и срещу нея жалостивите емоции са недостой-
ни. Ще ме уважиш ли поне?

младежът се поосъзна и се замисли. ами ако 
това е последният човек, с когото комуникира? ако 
съдбата отнеме дългите му години живот преди Зе-
мята да подеме следващата си обиколка и душата 
му помни само този разговор в края на дните му? 
Започна да му се струва, че споделените думи меж-
ду двамата имаха по-голямо значение от всичко, 
случващо се на света.

- между другото, кои са предците ти? спомена 
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баща си, дядо си, прадядо си… Ще съм ти благо-
дарен, ако ми разкажеш, наистина. според мен за-
служаваш да бъдеш изслушана. искрен съм, обе-
щавам ти.

и калоян получи това, за което жадуваше лю-
бопитството му. чу несравними истории, едновре-
менно пропити с болка и драматизъм и сияещи с 
почтеност и величавост, преживени мъчителни из-
питания и закрепени със сплотеността на семейна-
та обич.

мими му разказа за предците си, които дошли 
от испания, защото били изгонени оттам. минавай-
ки през италия, през пиза, те сменили фамилията 
си и вече не били Бизанти, а пизанти. после до-
шли в България – в турция, но в българските земи. 
най-далечното име от рода си, което мими помне-
ше, беше давид. а този давид бил баща на прадя-
до й салтиел. За него тя говореше с голяма обич и 
преклонение, защото е дал живота си за нейната 
България. какво вълнение само заблестя в очите 
й, когато изрече тези думи! не, не ставаше дума за 
обикновен човек – той е бил от опълченците, от оне-
зи митично-героични същества, които българската 
памет беше обвила в ореола на светци, а връх Шип-
ка превърна в небесно царство, слязло на земята. 
сред тях е бил и нейният прадядо, загинал в славна 
саможертва за свободата на българите!

споменът за прадядо ѝ дълбоко въздейства на 
буйните ѝ емоции и момичето затихна за няколко 
мига в гордо мълчание и калоян забеляза трептя-
щия ѝ поглед, устремен към върховете на далеч-
ните планини. след това тя разказа за синовете на 
салтиел, един от които бил нейният дядо – исаак. 
и той е поднесъл живота си пред олтара на майка 
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България, в Балканската война през 1913 година. 
Храбро се сражавал, тя беше убедена в това, но е 
паднал убит и децата му остават без защитата на 
бащината сила. татко й се казвал Буко. те били два-
ма братя и две сестри, но на едно от момичетата я 
сполетяло нещастие – паднало от файтон, истинска 
трагедия! мими трепна незабележимо и обясни, че 
така останали три деца и майката вдовица, която 
едва-едва ги изхранвала. Били страшно бедни, мно-
го ги мъчела немотията, а само на осемнайсет годи-
ни баща й отишъл на война. 

момичето погледна за кратко към земята и 
разрови пясъка около ботушите си, после насочи 
отново откровения си взор към калоян. разказа му 
колко смело се е сражавал във войната, получил е 
няколко ордена за храброст, истински боец. и това е 
било така, защото и той много е обичал България. та 
кой ли в семейството ѝ не я е обичал тази прекрасна 
земя? изведнъж се усмихна носталгично, каза му, 
че баща й можел да пее много хубаво и обичал да 
им пее, нищо, че били бедни. Бил е също много деен, 
даже тази дейност в затвора го била вкарала, а през 
това време, защото били евреи, нали, на нея, майка 
й и двете ѝ сестри ги изгонили от дома им. спали в 
кокошарника, в шупрона, направо на пода. 

мими погледна калоян с една горчива болка в 
очите, но и с възкресяваща вътрешна сила.

- на къщата отпред ни залепиха, че сме евреи, 
на гърдите ми сложиха жълта значка, в гимназията 
ми викаха, съседите крещяха, че евреи не искат – 
от широко отворените ѝ очи, едва сдържана досега, 
се претърколи една чиста, мъченически изстрада-
на сълза.

сърцето на младото момче се разкъсваше. ми-
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слеше си, че почти вижда ангелските криле, пода-
ващи се иззад гърба на това хубаво момиче, пре-
върнато в боец от жестокостите на живота. искаше 
да й помогне с всеки мускул на тялото си, да я нака-
ра да се усмихне искрено, да й даде цялото щастие 
на света, което заслужаваше.

- Българи, евреи – всички сме едно. Гордея се, 
че родът ти е приел България за своя родина. надя-
вам се някой ден да получиш всичко, което някога 
си искала. какво ще правиш, когато свърши война-
та? – попита смирено той.

- Ще завърша гимназия, ще имам голямо и щаст-
ливо семейство и ще работя за отечеството си.

отговорът ѝ го изненада. след всичко, което му 
разказа преди малко, тя копнееше за един обикно-
вен живот. 

- но… но как ще го направиш?
-  Германците ще паднат, усещам го с кръвта си. 

всичко ще се промени. светът ще се освободи от 
тяхното робство и всички ще живеем във волност и 
щастие. така ще бъде и в България, защото знам, че 
за тази земя аз съм родна дъщеря и ще се грижи за 
мен, както за всичките си деца. тя е нещо велико, из-
ключително, моят свещен и щедър дом. еврейските 
ми корени пълнят половината ми сърце, любовта 
към всичко българско – другата половина. то бие 
неустрашимо и ме пази като щит и от най-грамадно-
то зло на света. така знам, че съм непобедима!

изведнъж се чу шептене и двамата забеляза-
ха, че останалите войници се раздвижват в бойна 
готовност. Заглушен шум от стъпки и неясен го-
вор ги приближаваше от гората. врагът! всички се 
спогледаха, кимнаха окуражително и затаиха дъх. 
Главозамайващо напрежение изпълни отново въз-
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духа, главите се снишиха, пушките бяха стиснати от 
мръсни и сухи, побелели от натиска пръсти. измеж-
ду дърветата се показа шапката на първия немски 
войник.

- атака! – изкрещя с пълна мощ хрипливият 
глас на командира и порой от куршуми раздра ми-
ролюбивата тишина на божествената природа.

- обичам България, въпреки всичко, въпреки це-
лия ми живот, обичам я до мозъка на костите си и 
не мога да я изтръгна от себе си! 

Задъхана, мими изрече тези заветни думи, из-
три сълзата си, отмествайки дързък поглед към 
врага, и с войнствен вик на безумен кураж скочи 
лъвски напред и застреля безмилостната омраза 
на войната с тържествения гръм на своята любов.

преди да се усети, един забелязал я немски 
войник насочи оръжието си към нея и малкото без-
страшно момиче падна повалено на земята. тя ле-
жеше дълго време като мъртва на бойното поле, по 
тялото ѝ нямаше нито една рана, само от затворе-
ните тъмнозелени очи се ронеше сълза след сълза. 
а пред нея, закриващ я с широките си рамене и раз-
пиляна медено руса коса, беше проснат трупът на 
един двайсет и две годишен българин.
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да пише разкази, есета, стихотворения и дори 
приказки за десислава е любимо занимание. номи-
нирането на разказа ѝ в конкурса на „алеф” е сбъ-
днато желание. предварителните проучвания, кои-
те се е наложило да направи, са я убедили, че това 
да си от различна религия не те прави различен в 
обществото. мечтае да стане журналист, да про-
дължи да пише, да намери своите верни читатели 
и да им изпрати послание, че трябва да сме добри, 
разумни и да не се предаваме, да вярваме повече в 
себе си.

        

Десислава Харизанова
18 г. , XI кл.

Професионална гимназия по 
хранителни технологии и техника 

гр. Пловдив
„Като тръгвали, всички евреи излезли да изпратят свои-

те, но да изпратят и дядо ми, че го имали за близък. Нали съ-
седите и в добро, и в лошо са заедно.  Там, на фронта, Стоян 
разбрал, че най- големият подарък, дето Господ му дал, бил 
приятелят му Леон Крудов. Защото той  спасил живота му.”

поощрителна награДа
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урок зА обещАнието

“добре дошли във XXI век!“- надписът над бяла-
та дъска в кабинета по история сякаш крещеше.

луко седна на първия чин до вратата и зараз-
глежда. училищната стая наистина приличаше като 
да е дошла от новия свят. имаше си всичко- нови 
прозорци, щори, компютър и проектор. „сигурно де-
цата с нетърпение ходят на училище с такива чуде-
сии и новости.“- помисли си единственият обитател 
на стаята сега.

на вратата се почука и преди луко да обели и 
дума, пред него се изправи високо момче, което 
държеше в ръка омачкана тетрадка.

то премести с ръка дългия перчем от челото си 
и отдолу се разкриха големите му сини, почти сиви, 
очи.

- къде е госпожата по история? пежева? - из-
ръмжа младежът.

- в учителската стая трябва да е.и аз нея чакам.
Баща съм ѝ. дядо луко ставрев се казвам. 

- аз съм виктор. нося ѝ тука домашното, че го 
бях забравил днес, и тя каза, че ще ми пише двой-
ка. отидох си до нас да го взема след училище и се 
върнах да го покажа.

момчето седна на съседния чин до стареца и 
се загледа в телефона си. възрастният мъж го ра-
згледа отблизо - личеше си, че момчето е будно и 
енергично, от ония, дето им викат „Шило в торба не 
стои“.

- и какво си писал там, за домашното, какво ви 
даде госпожата да подготвите? - опита да завърже 
разговор луко.

-абе, писах тука, нещо за боя на Шипка.- виктор 
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отговори, без да вдигне очи от екрана си.
- ей, ми то това е най- интересното! най- голяма-

та битка е това! ти какво написа?
- писах тука- коя година, колко дни, жертвите 

колко са… то всички това сме писали, от уикипедия…
- ти защо не попита баща ти, дядо ти да ти раз-

правят нещо?- старецът леко повиши глас.
- те пък откъде ще знаят, да не са били там?
- е сега ще ти кажа откъде- от техните бащи и 

дядовци. те нали са от тука, от самоков? - младе-
жът кимна - е, ами „Герена“ знаеш ли го, квартала?

- Знам го, там ходим с колелетата да караме…
- а! там има една улица, казва се „леон крудов“. 

За този човек трябва да пишеш, да разказваш за 
него.

- какво за него?-  младежът погледна вече с ин-
терес и прибра телефона в джоба си.

- слушай ме сега! слушай и да запомниш всичко 
хубаво, че да го разкажеш и на другите после…

моят прапрадядо, стоян ставрев се казвал, 
бил каруцар тук, в самоков. та тоя леон крудов му 
бил комшия и другар. тогава семейството на стоян 
били дошли от селата и се настанили в еврейската 
махала, че там само имало свободна къща.

като се започнала войната на русия с осман-
ците, започнали да обикалят да записват младежи 
за опълчението. и дядо стоян взел, та се записал. 
приятелят му леон се записал и той, че да се пазят 
един друг. и други младежи от града искали да по-
могнат, та се събрали бая народ.

като тръгвали, всички евреи излезли да изпра-
тят своите, но да изпратят и дядо ми, че го имали 
за близък. нали съседите и в добро, и в лошо са 
заедно. 
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 там, на фронта, стоян разбрал, че най- големи-
ят подарък, дето Господ му дал, бил приятелят му 
леон крудов.

на 23 август, през 1877 година, самоковци били 
в окопите, когато турците хвърлят една граната 
върху тях. дядо ми вижда как тя пада до него, по-
глежда леон и затваря очи, чакайки смъртта си.

така и не чува гърмеж и поглежда да види как-
во става… и какво мислиш? крудов хванал граната-
та и тича към турците. като го виждат, опълченците 
тръгват след него. и се започва една битка, дето не 
можеш да я разкажеш. нашите настъпват без страх, 
защото те вече са умрели веднъж - там, в окопите, 
от гранатата. смъртта вече не е най- големият им 
враг, защото нея вече са я победили.

след боя дядо ми открива своя приятел в лаза-
рета, бил много тежко ранен. Зарича се, че ако един 
ден има син, ще го кръсти леон. За благодарност 
връчват на крудов Георгиевския кръст за храброст, 
а него са го давали само на руски войници. лекуват 
го в руски болници и той оцелява.

Години след това двамата си остават най-верни 
другари, помагат си, гледат децата си заедно, даже 
се споминали скоро един след друг. прапрадядо ми 
кръщава сина си леон, както  обещал пред Бога. и 
след него момчетата в моя род все това име носели.

после, обаче, идват други години, други нрави 
превземат България.

нали знаеш за втората световна война?
- Знам - едва прошепна виктор.
- Знаеш, я! нали мойта дъщеря, пежева, ви е 

учила. слушай сега…
тогава се издала заповед евреите да не напус-

кат своята махала и да им се носи дневна дажба 
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храна. дошло време баща ми да върне дълга на 
своя дядо и да спаси потомците на крудов.

всяка нощ им носел скришом хляб и бучки за-
хар, за да не стоят гладни. месеци наред се криел 
вечер от стражите и ходел до еврейския квартал. 
даже веднъж го хванали, но той се престорил на 
пиян и казал, че объркал пътя. успял да направи 
това, което преди леон направил за опълченците- 
спасил ги...

и като дошло време да се родя аз и да ми дадат 
име, казали: „не, не може леон! виж тука, списък 
има - ето, леон не е в списъка!“ и баща ми, какво да 
прави, кръщава ме луко. пак на леон крудов - спа-
сителят при Шипка…

момчето стоеше притихнало и не искаше разка-
зът да свършва. погледна пред себе си… надписът 
над бялата дъска го върна в настоящето- „добре 
дошли във XXI век“
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октай е благодарен на журито, че е номинирало 
неговия разказ, защото той не е написан, за да обо-
гати автора с ново знание, а за да каже на хората, 
че трябва да се обичат. етносът, религията, бълга-
рин, евреин или турчин… всичко това е без значение 
пред любовта.

 Октай Етем 
18 г., ХІ клас

СУ „Христо Смирненски”
с. Черноочене, обл. Кърджали

“Какво ме накара да тръгна вместо Исак? Не само че не 
бях длъжен, а това е престъпление според закона. Защо? И 
разбрах отговора. А той беше, че ние бяхме братя.” 

поощрителна награДа
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брАтя

пловдив. 10 март 1943 г. 3 часът след полунощ. 
Блъскане по входната врата и силен вик:

- исак леви! излизай!
той нямаше да издържи. нямаше! не! отне ми 

само няколко секунди да взема решение. Грабнах 
събраната бохча с дрехи и тръгнах да излизам. исак 
ме хвана за ръката:

- ти луд ли си, иване? къде тръгна?
- Грижи се за майка ми и сестричката ни. про-

щавай. и не ми пречи. реших го. - казах и отворих 
входната врата. полицаят ми зададе въпрос:

- ти ли си исак леви? тръгвай пред мен!
аз кимнах и тръгнах. докато вървях в студена-

та мартенска нощ по тъмните улици към училище-
то, където събираха евреите, започнах да мисля. 
животът ми, макар и кратък, мина като лента пред 
очите ми. 

… Баща ми почина отдавна. почти не го помня. 
но помня това, което ни сполетя след това. помня 
тъжните очи на мама, когато за пореден път няма-
ше какво да сложи за вечеря и си лягахме гладни. 
или когато имаше само колкото за мен и тя казва-
ше, че не е гладна. и мъката…. след време тя се съ-
бра да живее със соломон - богат евреин със син 
исак - момче на моята възраст. приликата между 
нас бе поразителна. Хората, които не ни познаваха, 
ни мислеха за братя. това още повече засилваше 
омразата ми към него. и как можеше да е толкова 
добър, винаги да е любезен? това не можеше да е 
истина, това е лицемерие, мислех си аз. мразех го 
и защото исак бе умен, старателен, прилежен уче-
ник и майка ми често ми го даваше за пример. как 
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можеше да го прави, та това беше моята майка?! от-
горе на всичко дори не бяха сключили брак със со-
ломон! а му роди дете - нашата малка сестричка. и 
зарад нея ги мразех. развалих си успеха и не успях 
да се дипломирам. колко бях доволен, когато бяха 
приети антиеврейските закони. най-сетне да си по-
лучат заслуженото за неволите, които ни причини-
ха, мислех си аз. и се радвах, когато някой обижда-
ше исак, когато го наричаха „чифут”. а той така и не 
ми се сърдеше и винаги ми помагаше - той болният 
от сърдечна болест, на мен здравия. но след прие- 
мането на  антиеврейски закони и моят живот се 
промени. лишиха соломон от неговия бизнес, кон-
фискуваха хубавата къща за нуждите на държава-
та, изключиха исак от гимназията. преместихме се 
да живеем в малката къщичка в двора на голяма-
та къща, която вече не беше наша. соломон обаче 
имаше златни ръце, беше часовникар и на нас не 
ни липсваше нищо. и аз започнах да се променям. 
Започнах да отрезнявам от омразата, която не ме 
пускаше дълго време, което, разбира се, не показ-
вах. и се случи същото. отново. соломон почина и  
пак останахме сами. само че сега ние с исак бяхме 
големи и можехме да се грижим за прехраната на 
семейството. 

в последните дни започна да се шушука, че се 
готви нещо срещу евреите. вчера по улицата мина 
глашатай, който биеше барабан и съобщаваше, че 
всички евреи трябва да са готови за заминаване за 
работа в полша. да се приготви багаж по 5 килогра-
ма на човек и да са готови за тръгване. на нашия 
адрес  беше записан исак. таня, малката ни сес-
тричка, беше с фамилията на мама и тя не беше в 
списъка на заминаващите. чак сега си дадох смет-
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ка и разбрах, че соломон е искал да предпази мама, 
като не се ожени за нея. сякаш е знаел какво ще 
стане. в този момент мислено му благодарих. през 
деня мама подреди бохчата на исак, като му сло-
жи вълнени дрехи, защото в полша е студено, така 
каза, малко храна, скрития за празници шоколад… 
аз не знаех какво да кажа. а исак се преструваше 
на весел, за да не ни тревожи…

продължавах да вървя. Започнах да си задавам 
въпроси. Защо го направих, запитах се мислено? 
какво ме накара да тръгна вместо исак? не само, 
че не бях длъжен, а това е престъпление според за-
кона. Защо? и разбрах отговора. а той беше, че ние 
бяхме братя. омразата ми е била не точно към тях, 
а негодуване срещу тежката ни съдба. омразата 
и неприязънта постепенно са отстъпили място на 
обичта. на братската обич. но какво ли ме чакаше? 
Знаех ли в какво се впускам по собствена воля? аз 
бях здрав и силен и се надявах да издържа. когато 
стигнахме до училището, видях много други хора, 
които също като мен бяха придружавани от стража-
ри. продължаваха да идват почти до обяд. някои 
плачеха, други седяха тихо, но по отчаяните им по-
гледи разбирах колко са уплашени. нищо хубаво не 
ни чакаше. по едно време видях един благородно 
изглеждащ свещеник да идва при нас. 

- пуснете ме при хората! – заповяда той.
часовият беше толкова объркан, че едва 

отговори:
- ама, ваше високопреосвещенство, ама запо-

вед… не може!
- само се опитайте да ме спрете! – и прескочи 

оградата. дойде при нас и се опита да ни успокои:
- деца мои, не се бойте! няма да позволя никой 
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от вас да напусне пловдив! където отивате вие, там 
отивам и аз! 

и остана с нас до края. по-късно разбрах, че 
това е бил самият митрополит кирил, бъдещият па-
триарх на България. дали заради тези негови дейст-
вия и изпратената от него телеграма до двореца, в 
която проси милост за евреите, или поради получе-
ната от „най-високо място” заповед, но ние бяхме 
пуснати още същия ден следобед. казаха ни, че за-
поведта за пътуване е отменена и да си отиваме по 
домовете. 9 000 пловдивски евреи бяха свалени от 
влаковете и спасени! каква радост настъпи само! 
Хората се радваха, прегръщаха, танцуваха. прибрах 
се. Бях уморен. много уморен. отворих вратата и 
влязох. като ме видя, мама започна да плаче. Брат 
ми ме прегърна. седнахме и дълго мълчахме. мъл-
чанието казваше всичко….
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семеен съюз

7 март, 1943г., софия 
в облачния късен следобед павел се прибира-

ше от служба в дома си на булевард „дондуков “. 
неспокойно, с треперещи ръце, държеше цигара и 
очакваше да завали дъжд, който да „измие“ прите-
сненията и тревогите му. по-притеснителното бе, 
че по лицата на хората той четеше същите емоции, 
разпознаваше безгласните скърби. не се усещаше 
мирисът на свободата, не се чуваше смях, а само 
тежък дим от  изпепелени желания се стелеше като 

Мария Чорбаджийска 
16 г., X кл.

Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов”
гр. Благоевград

„Павел се разбърза. Сега му се отдаваше възможност да 
постъпи според принципите си. Да помогне, да спаси, какво-
то му беше призванието. Той и за миг не се поколеба, че е 
постъпил противозаконно. Ако сега не помогнеше на стария 
Леви и на семейството му, съвестта щеше да го преследва 
цял живот.” 

поощрителна награДа
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непрогледна мъгла в центъра на софия. 
павел се качи по стълбите до верандата на къ-

щата си и взе да рови из чантата си. напипа твърда-
та корица на книга и я извади. отвори произволна 
страница – стихове на яворов. тъга обзе сърцето 
му. не спираше да мисли за надвисналата опас-
ност, опитваше се да се концентрира върху четиво-
то, но всяко преминаване по улицата го караше да 
трепва, да изостря очи. отдалече се чуваше нервен 
разговор, груби мъжки гласове си разменяха ре-
плики, шумът се приближаваше все повече, докато 
не тропнаха тежки военни обувки. павел погледна 
двамата немски офицери, които разгорещено об-
съждаха важен въпрос. качиха се на верандата и го 
заговориха:

- докторе, няма ли за нас по една лимонада?! 
ожаднях от надвикване с този малоумник! – излая 
немецът с акцент. двамата офицери започнаха да 
си мятат кръвожадни погледи.

- разбира се, господа. седнете, след малко ще 
ви донеса – отвърна павел.

върна се с лимонадите в поднос, който беше из-
рисуван със знамето на Германия, а чашите му бяха 
подарък от професора от университета в Берлин. 
жестът му явно направи впечатление на военните, 
защото те бързо си развързаха езика.

- Знаеш ли, докторе, ти си много учен и добър чо-
век! – заразправя офицерът отляво на павел. – сам 
разбираш, че и за теб ще е по-добре, ако я унищо-
жим тая подла сган - евреите. България трябва да 
се отърве от тях. тук ще ги срещнеш навсякъде  и 
все най-хубавото искат. евреите са ви шефове, ад-
министратори, служители на най-висока позиция. 
окупирали са банките, пълнят си джобовете с пари-
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те на българския народ всеки ден. 
- но пък да ти кажем, докторе, по-големи веро-

отстъпници, измамници и подлеци от тая паплач 
евреите няма! – включи се и офицерът отдясно на 
павел. – ето сега и на теб ти правят конкуренция. 
парите с честен труд, дето ги вадиш всеки ден в 
лекарския кабинет, като помагаш от ранна утрин 
до късна вечер, искат да ти вземат нещастниците! 
прав ще си, ако ги ненавиждаш колкото нас! 

- вижте, господа, стана късно, много съм измо-
рен. цял ден съм на крак и сили вече нямам дори и 
да приказвам – отговори им павел.

- е, разбира се, докторе, ние също имаме работа. 
отбихме се просто да си поприказваме, да пийнем 
по една лимонада. Хайде добра ти вечер, със здра-
ве! – рекоха офицерите, изтупаха си униформите, 
стиснаха си ръка с павел и си тръгнаха, помирени и 
развеселени.

павел помръкна още повече след този разго-
вор. натискът смазваше всички. Българският народ 
се огъваше под тежестта на немските изисквания. 
недоволството от политическата позиция на прави-
телството изнервяше гражданите до краен предел. 
сложните маневри на шепата хора, които ковяха 
съдбата на цял един народ по отношение на пакта с 
Германия, въобще не съответстваха на силното же-
лание на хората да наложат своята справедливост. 

такива мисли се въртяха в главата на павел, 
който се настани удобно на креслото пред ками-
ната. камината вече гореше, а на него дори му се 
струваше, че чува пукот от гръмотевица. Задаваше 
се буря, тежко им на горките минувачи в този час. 
почти заспал, с книгата в ръце, павел се събуди от 
силно тряскане по входната врата. За момент се из-
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плаши, но се окопити и внимателно отвори врата-
та. недоумение, смесено с чувство на тревожност, 
се изписа на лицето на павел, когато видя своя 
посетител. 

- леви, какво правиш в този късен час при мен, 
приятелю? нещо случило ли се е? – притеснено за-
разпитва докторът.

- Герджиков, сега съм добре, но до утре и на мен 
ще са ми връчили покана за депортация. трябва да 
се спасявам, на живот и смърт е, разбираш ли?! – 
екзалтирано заговори г-н леви.

- но какво мога да направя за теб, приятелю? 
как да ги спра? нали знаеш колко много евреи се 
погубиха от чакане на неизвестната присъда?

- така е, павле, но аз съм твой стар другар, изми-
сли нещо, помогни ми! – настоя старецът.

- добре, доведи жена си и ерика пред кабинета 
ми. действайте бързо, защото тази звезда, дето я 
носиш на ревера си, ще ни докара големи неприят-
ности, ако някой види, че влизаш със семейството 
си  в моята служба.

- Благодаря ти, никога не ще забравя добрината 
ти! след половин час те чакаме, ще се скрием зад 
крушовите дръвчета – с насълзени от благодар-
ност очи промълви леви и се затича с пъргавината 
на млад момък до вкъщи.

павел се разбърза. сега му се отдаваше въз-
можност да постъпи според принципите си. да 
помогне, да спаси, каквото му беше призванието. 
той и за миг не се поколеба, че е постъпил проти-
возаконно. ако сега не помогнеше на стария леви 
и на семейството му, съвестта щеше да го преслед-
ва цял живот. позамислен в рискованото дело, той 
взе един вързоп и в него сложи дрехи и храна. ня-
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маше време за губене, часът наближаваше. сложи 
вързопа под мишница и се затича право по алеята в 
проливния дъжд. тази тайна спасителна акция пре-
обръщаше целия му живот на 180 градуса, караше 
го да се чувства жив, окрилен, че в това трудно вре-
ме ще подкрепи поне едно семейство, чиято съдба 
беше неизвестна. 

Запъхтян, павел стигна до кабинета, поогледа 
се, пердетата бяха спуснати. нямаше жив човек на-
вън. отиде при крушовите дръвчета и там той наме-
ри семейство леви, премръзнало и уплашено. вля-
зоха в кабинета и Герджиков веднага запали печка-
та, сложи отгоре ѝ тенджера, за да се стопли вода.

- видя ли ви някой на излизане? – запита 
докторът.

- не, приятелю. вече никой не се интересува как-
во правим ние, мизерниците. откакто държавата 
ни отне всичкото имущество, ограничи ни правата, 
ние сме никои в тая страна. останаха ни само до-
брите приятели българи, но като най-човеколюбив 
и най-честен те знаем теб. Затова реших първо от 
тебе да поискам помощ – с умиление изрече леви.

павел замълча. вдигна поглед и заразглежда 
лицата на двете жени. Госпожа леви седеше на сто-
ла, без да помръдва, физиономията ѝ беше безжиз-
нена, смазана. Герджиков си спомни колко привле-
кателна бе тази жена преди 3 години, когато беше 
поканен да празнува пасха със семейство леви. 
лицето й бе закръглено, ведрина и свежест лъхаше 
от погледа ѝ. косите ѝ бяха къдрави, ръцете фини, 
изискана дама с изтънчени обноски. сега се беше 
променила. войната беше изпила сока от красиви-
те ѝ черти. кръвта ѝ се беше вледенила.

павел премести погледа си на ерика - девой-
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ката със светли лешникови очи, от които бликаше 
радост от това, че за момента животът ѝ е спасен. 
Беше слабичка, леко прегърбена, но от нея яростно 
напираше стремежът за живот, инстинктът за само-
съхранение. Беше готова на всичко, за да не послед-
ва другите евреи към вагоните за полша, където не 
знаеше какво я очаква.

- е, сега започва една борба, която ще трябва 
да водим заедно. ние четиримата вече сме едно 
семейство и затова аз ви обещавам, че ще пазя ва-
шите животи с цената на моя собствен – заговори 
павел.

тримата евреи отправиха поглед към своя ан-
гел спасител, занемели от възторг, отказали се да 
спрат напиращите сълзи в очите си. вълна от лю-
бов и безгранична признателност заля сърцата на 
членовете на семейство леви. всеки от тях вижда-
ше павел в по-ярка светлина и дори му придаваше 
нечовешки качества, отъждествявайки го с най-го-
лемите герои в българската история. но за ерика 
павел се превърна в най-важния човек в нейния 
живот. той ѝ даваше ново начало, когато тя бе съв-
сем млада, като агне, над което тегне ножът на кръ-
вожадния режим на Хитлер. 

семейство леви живееше при Герджиков, от-
както скрепиха своя семеен съюз в бурята на 7-и 
март. те се укриваха зад плъзгащата се стена на 
голямата библиотека на лекарския кабинет. павел 
беше зает по цял ден с пациенти, работеше неумор-
но и помагаше на всеки. често се прибираше и вкъ-
щи, за да не се усъмни някой в работохолическата 
природа на доктора. тогава не можеше да заспи по 
цяла нощ, защото го мъчеха кошмари как двамата 
офицери отиват да го търсят в кабинета, нахлуват и 
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намират зад вратата на библиотеката неговото се-
мейство. той до такава степен се беше привързал 
към тези бедни и нещастни хора, че беше готов да 
сподели участта им. павел често се събуждаше от 
такива кошмари и му трябваше известно време да 
се овладее, за да не прескочи до кабинета си, кой-
то се намираше на две улици от дома му, на улица 
„Бенковска“ 2. спомняше си как беше грабнал 2-3 
деца от вагоните, натоварени с евреите за полша, 
за да не споделят съдбата на клетите си майки, кои-
то молеха за вода и хляб. чувстваше се виновен, че 
оставяше тези жени да умрат в агония, чудещи се 
защо изтръгнаха децата от прегръдките им и къде 
ги отвеждат. а Герджиков от върховно състрада-
ние беше взел децата, за да ги даде под крилото на 
български семейства, които искаха да бъдат благо-
детели на невинните сирачета. павел беше минал 
през немската школа, дисциплина, култура. той 
прекара студентските си години в Берлин и знаеше 
немски перфектно. четеше на немски, обличаше се 
по немска мода. но сега го отвращаваха мислите за 
това, което Германия причинява на неговата малка 
България и на нейните граждани. той беше уважа-
ван заради немските си връзки и неговият автори-
тет му позволяваше да използва възможностите си 
за спасение на шепа евреи, които с негова помощ 
можеха да избягат от лошата си съдба. 

когато имаше 10 минути почивка, или когато 
наближаваше полунощ, Герджиков се промъква-
ше зад вратата и влизаше право при семейството, 
което го очакваше по всяко време. семейство леви 
много се радваше на неговата компания. Здравето 
на възрастните господин и госпожа леви значител-
но се подобри - разполагаха с храна и топла вода по 
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всяко време, а павел винаги се стараеше да задо-
волява нуждите им и да ги разсейва от страданията 
и мъчителните мисли, които понякога се настаня-
ваха в умовете на тримата евреи. и за него бе мъка 
случващото се, но се замисляше, че има и други съ-
вестни българи като него, които укриват приятели-
те си евреи. България не бе така настроена- мисле-
ше си Герджиков. всички бяха приятели, без значе-
ние българи или евреи. честваха заедно празници, 
пееха песни, споделяха тежката участ на България 
от първата световна война, милееха за изгубените 
територии, биеха се рамо до рамо във всяка бит-
ка. но правителството реши, че българи и евреи не 
бяха братя нито по кръв, нито по отечество, нито по 
право на каквото и да било. антиеврейските закони 
претопиха едно малцинство, което съжителстваше 
мирно с българското, въпреки че самите граждани 
не намериха за правдиво да почитат тези греховни 
закони.

любимите моменти на Герджиков със семей-
ство леви бяха, когато пееха еврейски песни, раз-
казваха си вицове, спомняха си моменти отпреди 
войната. павел възраждаше поетичния си талант, 
като съчиняваше нежни рими със стария леви, об-
съждаше десени и кройки с госпожа леви. а с 23-го-
дишната ерика той обичаше да чете книги, да слу-
ша за мечтите й, които се простираха отвъд края на 
войната и беше неин учител по природните науки. 
най-напрегнатият момент беше, когато всички се 
събираха около радиото късно вечер към полунощ 
и слушаха новините от правителството. няколко ме-
сеца новините около еврейския въпрос и конкрет-
но около намесата на пешев и кюстендилските 
депутати се представяха в по-разширена версия. с 
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мъка семейството слушаше за хилядите евреи, из-
пратени от Беломорска тракия, македония, Горна 
джумая и дупница в полша. но неописуема радост 
се възцари в сърцата им, когато разбраха, че 48 000 
бяха спасени. на България не беше лепнат позор-
ният печат „майка-предателка“ единствено благо-
дарение на гражданското единство, на осъзналите 
се хора от правителството и решението на царя, 
изходът за евреите бе обърнал своя ход в полза на 
неписаните човешки закони, които бяха залегнали 
в сърцата на всеки един. чарът на демоничното зло 
беше загубил обаянието си над България и беше на-
стъпило време да се вземат решения по въпроси, 
касаещи положението на цялата нация. 

януари, 1944г.
докато павел се смееше със семейство леви, 

бомба улучи кабинета му. всички изпаднаха в па-
ника, чуваха се сълзи, стонове, крясъци. кабинетът 
гореше в огън и жупел, трябваше нещо да се пред-
приеме на мига. всички мечти за свобода изгоря-
ха в този момент. павел беше решил да действа и 
да изведе семейството през тайния изход на каби-
нета. Бегълците използваха паниката сред хората 
и се прибраха невредими в дома на доктора. той 
беше обзет от еуфория и разхвърли всичко в него, 
докато не намери ценните книжа в долапа на бю-
рото. той яростно прелистваше, докато не намери 
животоспасяващите документи. Беше подсигурил 
фалшифицирани лични документи за ерика и майка 
ѝ, но трябваше да намери и за стария леви. втур-
на се към полицията и след час се прибра с всич-
ко необходимо за неговите документи. толкова се 
беше вглъбил в мисията на своя живот, а именно 
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да спаси еврейското семейство, че неразумното 
му поведение можеше да го издаде пред властите. 
още същата вечер всички заминаха в село Герман, 
при пациент на Герджиков.  той остави семейство-
то там без обяснения, защото знаеше колко привър-
зан към него беше човекът, който му дължеше жи-
вота си. сега той правеше същото, но за други. по-
чувствал прилив на мощ и енергия, в този момент, 
когато беше решителната фаза на неговата мисия, 
след стотици безсънни нощи, прекарани в разми-
сли дали ще го разкрият, павел качи ерика на мо-
тоциклета си и я отведе в болницата. Зрението ѝ бе 
силно увредено след бомбардировката в кабинета 
в софия и се нуждаеше от спешна интервенция. За 
нещастие нямаше ток, нямаше вода, нямаше дори 
и лекари. но докторът реши да използва пълния си 
потенциал, като намери лекар, който да оперира 
младата жена под светлината на петролна лампа, с 
примус и тенджера с  вода. 

Герджиков беше на ръба на силите си, стоеше 
неотлъчно до момичето по време на операцията с 
мисълта, че би направил всичко за тази клета жена, 
осакатена от фанатизма на тази погубваща чове-
чеството война.

1947 г., софия
- Госпожо Герджикова, къде е докторът? днес 

не е ли на работа? с мъжа ми дойдохме да го почер-
пим, че помогна на внучка ни да оздравее – усмих-
нато попита една стара баба, която чакаше отвън 
със своя съпруг. 

- не, госпожо. аз го замествам, той е на заседа-
ние на партията. Ще му кажа непременно, че сте ид-
вали – с умиление ѝ каза ерика.
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*Разказът е базиран на истинската история на 
д-р Павел Герджиков и Ерика Леви

- но бива ли така, елате и двамата на гости. Зна-
ете, че сме си сами, децата вече отдавна се ожени-
ха. честито и на вас, виждам, че скоро ще ставате 
майка. 

- да, благодаря. след преживения ужас от вой-
ната Господ реши да подари една рожба на мен и па-
вел, символ на мира. дано децата ни да не преживе-
ят никога война, а да живеят свободно и щастливо.

- пожелавам ви го, госпожо. Хайде, останете си 
със здраве и ни навестете някой път! – рече стари-
цата и излезе от кабинета.

а ерика продължи да преглежда пациенти в ка-
бинета и чакаше мъжа си да се върне, за да склю-
чат брак пред църквата и пред закона.



142

по темата за приятелството между българи и 
евреи Габриела е успяла да открие интересни ма-
териали, от които е успяла да научи много нови ис-
торически факти. окончателното ѝ решение да се 
включи в надпреварата идва, след като осъзнава, 
че драматичните лични съдби, представени по раз-
личен начин, пречупен през възприятията на всеки 
от участниците, дава възможност за извличане на 
много поуки. 

Габриела Ангелова
 17 г., XI кл., СУ“Васил 

Левски“- гр.Русе

„Във всяка приказка и във всеки разказ краят е еднакъв 
- щастлив. Но в този истински - жесток, суров и несправед-
лив живот, краят не винаги е като в приказките. Понякога 
завършва със сълзи, а може би пък има и светлина в тунела?”

поощрителна награДа
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мАгиятА, нАреченА любов

любовта, тази магия, която завърта главите, 
душите ни и кара да изтръпват коленете ни. няма 
значение каква е - споделена, несподелена, невъз-
можна.... любовта е магия . от малки слушаме при-
казки и разкази за любовта. във всяка приказка и 
във всеки разказ краят е еднакъв - щастлив. но в 
този истински - жесток, суров и несправедлив жи-
вот, краят не винаги е като в приказките, понякога 
въпреки всички трудности, завършва със сълзи, а 
може би пък има и светлина в тунела.

връщаме се назад във времето - по време на 
втората световна война. Билха Брайънт (моше-
ва – моминското ѝ име) – момиче с еврейски про-
изход, което има труден живот, изпълнен с еуфория 
и дисфория, но въпреки един нещастен край в лю-
бовта успява да намери своята половинка и успява 
да се издигне в йерархията.

корените ѝ са сред сефарадските евреи, живели 
в България. когато евреите били прогонени, те тръг-
нали и достигнали до англия, Холандия, Белгия, тур-
ция, Гърция и България (тогава част от османската 
империя). евреите били приемани по-добре в Бъл-
гария, старото поколение говорело както ладино, 
така и български. Билха заедно със семейството си 
се преместват в България или по-точно в дупница.

по него време българската държава не е нала-
гала никакви ограничения по отношение на профе-
сиите, които евреите заемали. едни били медици, 
други юристи, много били и търговци, обущари  и 
обикновени работници. еврейската общност била 
свободна да изповядва юдаизма, имали свобода, 
но до едно време.



144

Бащата на Билха бил търговец на тютюн. прите-
жавал полета с тютюн в района на дупница и негови 
приятели – християни, били тези, които отглеждали 
тютюна, а той го обработвал и подготвял за износ в 
страните в европа. семейството поддържало тесни 
връзки с фермерите, грижещи се за земята, а имен-
но там се зародила и любовната афера. 

любовта се зародила между Билха и сава ди-
митров – фермер, близък с баща й. той бил на 27 
години – 10 години по-голям от нея. всичко започ-
нало от там, че баща й бил близък с него и всички 
други фермери, които често ходели в къщата им, за 
да вечерят заедно. понякога тя ходела с баща си на 
полето, за да му помага или да му занесе храна и ко-
гато сава бил там, те завързвали разговори помеж-
ду си. постепенно се опознали и залюбили, тя се 
притеснявала от това как баща ѝ ще реагира освен 
за разликата в годините, също и заради това, че той 
е християнин, но тя била решена да му каже. така 
и става, тя му казала и за щастие опасенията й ос-
танали напразни. Баща й нямал нищо против, даже 
се радвал, защото  знаел, че сава е добър и няма 
да съжалява. всичко било чудесно, всички се разби-
рали. животът на семейство мошеви течал спокой-
но, до началото на втората световна война, когато 
през януари 1941 г. по настоятелство на германците 
българите приемат „ Закон за защита на нацията“, 
който е създаден за опазване на държавата от „на-
рода на евреите“. Законът гласял, че евреите вече 
не могат да притежават собственост или да упра-
вляват  търговски предприятия. така полетата на 
баща й биват иззети и дадени на сава димитров. 
изисквало се от евреите да декларират имотите си 
и личните си вещи и да депозират всичките си пари 
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и бижута в блокирани банкови сметки. Било им е 
забранено да гласуват, да заемат държавни длъж-
ности, да наемат нееврейска домашна или служеб-
на помощ. въвели им и полицейски час между 9 и 6 
часа. по този начин те били толкова ограничени, ня-
мали свобода, не можело да притежават нищо, да 
говорят с християните, а камо ли да имат връзка. 
това принудило сава и Билха да прекъснат връзка-
та си, защото знаели, че тя е обречена и трябва или 
да продължат пътя си, или да бъдат убити. 

всички евреи трябвало да бъдат депортирани в 
полша, но все пак евреите имали късмет, а това се 
дължало на цар Борис и на съпротивата от страна 
на представители от  българския парламент, кои-
то не искали да депортират евреите. така евреите, 
живеещи в софия, били депортирани в провинциал-
ните градовe и роднините на Билха се преместили 
в малката им триетажна къща в дупница, където 
вече 50 души – възрастни и деца, живеели. всяко 
семейство заемало по една стая, включително и 
всекидневните, но деляли трапезариите и кухнята. 

с всеки изминал ден животът им ставал все 
по-труден и по-труден. един ден българското пра-
вителство съобщава, че всички мъже на възраст 
между 20 и 40 години ще бъдат изпратени на трудов 
лагер, така баща ѝ, братовчедите ѝ и чичовците ѝ 
били изпратени и оставили жените и децата си без 
храна и с малко пари. единственият контакт, който 
имали с външния свят, бил радио Би Би си, което 
предавало всяка вечер на български език. но мал-
ко по-късно те трябвало да предадат радиоприем-
ниците, защото по „Закона за защита на нацията“ те 
нямат право да ги притежават. така единствената 
информация, която получавали, били слухове, кои-
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то били наистина жестоки и зловещи. 
през март 1943 г. имало слухове за това, че 

ще бъдат депортирани, но на 18-тия ѝ рожден ден 
(10.03) то било отложено. пет години по-късно се-
мейство мошеви напуска дупница заедно с още 
50 семейства и заминават за израел – току-що съз-
дадена държава. те не знаели езика (иврит), цялата 
група български евреи била заведена в голям бивш 
британски лагер. 46-годишният ѝ баща трябвало да 
започне отначало – без пари, незнаейки език, тъй 
като искал пак да се занимава със земи, както в 
дупница. следващите години били години на адап-
тация, в които всички изучавали езика и културата.

по-нататък Билха трябвало да се запише в ка-
зарма, тъй като всички мъже и жени, живеещи в 
израел, трябвало да се включат в армията и да слу-
жат поне две години. 

тя е била избрана да посети офицерски курс, 
а в края на обучението била назначена в смесена-
та комисия за примирие със сирия и ливан. след 
службата ѝ в армията външното министерство на 
израел кани Билха на работа, след поредица кур-
сове тя била командирована в Хага като културен 
аташе. там тя среща и бъдещия си съпруг – тед Бра-
йънт, който работи в американското посолство. въ-
преки всички пречки, свързани с работата и на два-
ма им, те успели да запазят връзката си и сключили 
брак през юни 1963 г. след това заемали различни 
позиции в етиопия, мозамбик, пакистан, Южна ко-
рея и индия. след приключването на мисиите им 
по света, Билха започва работа към държавния 
департамент и напуска през 1995 г., за да се грижи 
за болния си съпруг, който 11 години по-късно уми-
ра (2006 г.). тя остава сама, без любовта до себе си 
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и човек, който да я подкрепя, но се радва на децата, 
внуците и правнуците си.

да, тези истории ни „вдигат“ колкото и труден 
да е животът и колкото и несправедлив да е, винаги 
имаме шанс да сме щастливи. никога не трябва да 
се отказваме, независимо какво ни казват, имаш ли 
вяра и надежда, даваш ли всичко от себе си и раз-
даваш ли се на максимум, рано или късно всичко 
ще се върне и усилията ти ще бъдат възнаградени.
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катеГория „стуДенти”

владимир участва за втори път в конкурса „кой-
то спаси един човешки живот, стасява цяла вселе-
на”. още като ученик есето му на тема „Шимон перес 
и неговият принос в измеренията на общочовешкия 
хуманизъм”, с което той се състезава  в четвъртото 
издание на литературната надпревара, печели вто-
ро място.  твърди, че участията в конкурса са го на-
учили да вярва и да чува. предизвиква го темата, 
която всяка година е различна, но винаги събужда 
доброто и творческото в него. мечтае да продължи 
да учи и да пише, а следите, които ще остави, да не 
очернят името му. 

Владимир Илиев
20 г., I курс 

СУ ,,Св. Климент Охридски”

„В моите вени съществуват два народа – два завета. 
Две присъди. Две войни. Две религии. Но и една силна на вре-
мето любов. Баща ми беше българин, а моята майка - еврей-
ка. Аз съм плод на развалините от  Холокоста. Но съм и плод 
на спасението.”

първа награДа 
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връщАй се нАПреД

(от Холокоста до израел)
моето име е венони. и все още чакам баща ми 

да се върне. така, както чакам и месията да слезе 
отново на земята. не знам кой от двамата ще дой-
де по-рано. майка ми също чакаше баща ми, но тя 
се молеше на Бог да ѝ го върне. аз знам повече за 
спасителя, отколкото знам за баща си. нямам не-
гови снимки. нито спомени. нямам история, която 
да припозная. да се хвана за нея и прилежно да 
пренапиша. а никой не говореше за човека, чиято 
кръв предначертава съдбата ми. понякога исках да 
е умрял, за да мога да ходя на гроба му. да видя 
снимката и имената му. това щеше да е моята уте-
ха – дори без следващ живот. но той не беше труп, 
но всъщност не знаех дали е жив. човек без душа. 
Бесило без гроб. кой е баща ми? въпросът, който ме 
преследваше във всичките ми юношески години. 
явно аз бях от този тип дървета – част от мен е из-
съхнала, а другата все още имаше надежда, че ще 
живее. но с години всичко в мен започна да съхне, 
а надеждата пукаше в последния жив клон. родо-
словното ми дърво не беше цяло. аз също не бях 
цял и не можех да го продължа. не исках друг да си 
задава въпросите, които и аз. не исках друг да тър-
си отговори, които отдавна са изтрити. единствено 
знаех името на баща си– Борис.

в моите вени съществуват два народа – два 
завета.две присъди. две войни. две религии. но и 
една силна на времето любов. Баща ми беше бълга-
рин, а моята майка, рафаела - еврейка. аз съм плод 
на развалините от Холокоста. но съм и плод на 
спасението. Баба и дядо са успели да избягат. по-
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могнал им е българин, който до последния си дъх 
баба благославяше. тя го е видяла само веднъж в 
живота си, но споменът за този човек живее вече 
трето поколение, защото неговото дело е дало на-
шия живот. помня баба си ребека. тя ме научи да 
се моля. да ходя в синагогата. да правя мацата (тя 
много искаше да има внучка, но все внуци ѝ се пада-
ха). аз бях любимият ѝ внук. може би, защото баба 
ме отгледа. майка ми работеше на две места, за да 
може да ме издържа. но истината е, че като дете 
не знаех дали ме обича. Баба ми е жената, която ми 
показа какво е да имаш майка. а рафаела беше сту-
дена с мен. имах чувството, че тя работи толкова 
много, за да е далеч от моите безкрайни въпроси. 
целувките ѝ не бяха честни. в очите ѝ имаше нещо, 
което ме потискаше. сякаш ме съдеха за грешки от 
предишен живот.аз знаех, че трябва да  я обичам 
въпреки това. но между нас имаше една бариера от 
спомени и бъдеще, която настоящето не смееше да 
разруши. когато бях дете, я чух да се моли:

- изпрати ми болест, Боже. прокълната съм! 
този, когото обичам и искам – не мога да видя. а 
този, който ме обича и аз трябва да обичам – нам-
развам! природата е виновна. аз съм родила собст-
вената си мъка! Холокоста не е моята присъда, си-
нът ми е! нещастници сме ние майките, обречени 
да прощават чужди грешки, а да наказват себе си 
– без право на милостиня!

тогава разбрах и какво означава името ми – 
син на моята мъка. но защо бях мъка, а не благо-
словия? попитах баба си, а тя избърса очите ми. 
прегърна ме, а после ми удари шамар: 

- Знаеш ли, че след Холокоста създадоха изра-
ел? след чуждите присъди, които ние изтърпяхме. 



151

след поколенията, които те прекъснаха, и раните, 
които ни нанесоха... а такива рани и оръжието не 
може да остави. евреите успяхме. изградихме уто-
пията на своя живот. израел не е просто място, в 
което да живеем. израел е нашият отворен храм на 
силата, която имаме, и грешките, които простихме. 
е, вени, ти си израел за своята майка. тя те обича 
по начин, който не можеш да разбереш все още. 
трудна съдба ще имаш, но кръвта ти е наполови-
на моя – ще оцелееш. стига си се самосъжалявал, 
дете! ти не помниш, но като малък се разболя тежко! 
малкото ти телце понесе десет инжекции. а знаеш 
ли какво направи твоята майка?! Броеше белезите 
от инжекциите, целуваше ги и плачеше! спри да я 
мразиш насила. и под пепелта някога е имало огън.

след тази история на баба започнах да проме-
ням мнението си за своята майка. опитах се да не я 
съдя, да забравя баща ми. и успях, почти. Започнах 
да излизам с приятели, да имам гаджета. не оставих 
една тайна да определя живота ми. но беше трудно. 
през седемдесетте и осемдесетте, когато бях уче-
ник, хората съдиха самотните майки, сякаш са ве-
щици, които трябва да изгорят на клада, а децата 
им бяха обвинявани за това, че нямат бащи. обще-
ството беше жестоко към различните. все едно съм 
искал тази съдба… често се случваше да понасям 
ада на семейните белези. когато навърших осем-
найсет, цял потоп от истини нахлу в душата ми. и тя 
бавно започна да се дави. потъваше бързо и сигур-
но в реалността, която избягвах. светът, който бях 
създал и беше мое убежище– започна да се руши. 
малките камъчета от настоящето падаха върху го-
лемите камъни на миналото, които ме застигаха. 
опитах се със сетни сили да изляза от този кошмар, 
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но само истината можеше да освободи съзнанието 
ми. осъзнах, че миналото нахлува в живота на чо-
век, докато той сам не излекува раните си от него. 
но това не беше моето минало. намерих писмо. то 
не беше дълго. нямаше име на подател, но аз раз-
брах, че в него става дума за баща ми: ,, Рафаела, 
повече не ни търси! Борис няма да се върне, починал е в 
затвора. Твоят Бог и моят Бог са един. Нашата Библия е 
свързана. Любовта, която искаме, е една. Но заради теб 
нашият син лежи без гроб“.

писмото е било от родителите на Борис. седе-
ше под моя матрак. но аз никога не го бях виждал. 
някой се опитваше да ми даде насока. да ми помог-
не. но защо тогава? каквато и да беше причината – 
това беше отговорът на моя въпрос. разбрах къде е 
бил баща ми. Затворник. но защо? убил ли е някой? 
какво престъпление е извършил? Защо никой не 
ми е казвал, че е починал? надеждите ми, предста-
вите ми - всичко си отиде с няколко реда. редове, 
от които почувствах омраза. вина. семейството на 
баща ми не ме е искало… а животът ми е ирония. 
мислех си, че когато разбера къде е – то въпросите 
ще спрат. Ще го намеря и ще узная истината, която 
търсих. За пореден път бях поставен на кръстопът. 
но това ли беше? нито се чувствах освободен, нито 
спокоен. тогава в себе си усетих гняв, който не бях 
изпитвал никога дотогава. слязох при баба. Хвър-
лих ѝ писмото. тя се разплака:

- прости ми, вени, трябваше да ти го дам. но сега 
отиваш в казармата, а аз не знам дали ще дочакам 
да те видя. не исках и там да носиш тази тежест. 
исках да знаеш, момчето ми, но не бях аз човекът, 
който да ти каже! 

- цял живот с майка ми ме гледате как търся 
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баща си. Знаете, че исках да го намеря. никога не 
отговаряхте на въпросите ми, а сега… Защо е бил в 
затвора, бабо? като си тръгнала да ми казваш исти-
ната, кажи я цялата!

- не мога да ти отговоря, вени. Говори с майка 
си. прости и живей! Запомни - нито един родител 
не иска детето му да плаща собствените му грешки. 
така се случва. ние успяхме да избягаме, майка ти 
се роди малко след Холокоста, но и тя изживяваше 
страховете ни. виновна съм аз, момчето ми. може-
хме с дядо ти да заминем за израел, но обичахме 
България. Защо да я напускаме, като българите и 
евреите преживяхме заедно двете големи войни. и 
какво ли още не. не съди майка си вени, не е винов-
на, че носи своята окъсана душа.

Баба ми много се разстрои, а аз се обърках още 
повече. след три дена трябваше да заминавам и 
реших да си тръгна веднага. не се сбогувах с нико-
го. оставих душата си там. да не ми тежи по новия 
път. в казармата ми беше лесно. имахме режим, 
имахме обучения. там израснах и забравих за про-
блемите си вкъщи. получавах много писма от баба, 
но не ги отварях. Бях уплашен, че отново ще се вър-
на към миналото. страхът от истината е по-голям 
от страха от смъртта. един ден получих писмо от 
майка си, а тя никога не ми беше писала. реших да 
го отворя. разбрах, че баба е починала. много пла-
ках тогава. през последната година се бях отдале-
чил от нея. Бях ѝ ядосан, а вече я нямаше, за да ѝ 
се извиня. пуснаха ме за два дена от поделението 
и се прибрах. това беше най-дългото и мъчително 
пътуване в живота ми. домът без баба беше толко-
ва пуст. а когато видях мама… тя беше променена. 
отслабнала. лице от душевни бръчки. история без 
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минало. Храм без икони. красотата ѝ беше избяга-
ла, а заедно с нея – и душата ѝ. мама се затича и ме 
прегърна. За първи път усетих, че ме обича. и два-
мата се разплакахме. никога не бяхме се чувствали 
толкова нужни един на друг. когато се пуснахме, ви-
дях в очите ѝ спасение. какво е станало в тази една 
година, когато ме е нямало, разбрах по-късно. но 
винаги ще съжалявам за изпуснатото време. вре-
ме, в което говореше гордостта ми, а не обичта.

погребахме я баба до дядо. еврейските гроби-
ща бяха разделени от българските, но пък и бълга-
ри, и евреи плакаха наравно за своята ребека. Баба 
винаги казваше, че не етносът дели хората, не го-
дините, религиите, а човешката алчност за кръв и 
власт. тогава осъзнах какво е имала предвид. не е 
присъда да си евреин, присъда е да мразиш, и то 
присъда за душата – страшна и мъчителна смърт. 
с мама останахме само двамата вечерта. тя беше 
сготвила пиле с картофи - моето любимо. не хапна 
нищо, но ме гледаше с вълнение. радваше ми се. 
почувствах се специален гост в душата ѝ. там беше 
топло, уютно и сигурно. имах чувството, че не ве-
черяха венони, който имаше съмнение в обичта на 
майка си и рафаела, която погубваше себе се зара-
ди вина от миналото. вечеряха двама приятели, на 
които им предстоеше нещо ново. нов етап, който аз 
усещах, и стара болка, която и двамата трябваше да 
надвием. не продумахме нищо дълго време. около 
нас имаше думи, които някой трябваше да почне да 
нарежда:

- мамо, аз искам да ти..
- нека първа аз. писах ти, но от името на баба ти. 

не съм те забравила и за един ден. Беше ми по-лес-
но да говоря с теб от нейните писма. вие имах- 
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те много силна връзка. аз оставих онова писмо... 
но не бях права! трябваше просто да ти разкажа. не 
знам откъде да започна. аз никога не съм говорила 
за него на глас. дори с баба ти. дори със съвестта 
си. Борис Георгиев. така се казва баща ти. казваше, 
извинявай. – мама преглътна, все едно се опита да 
погребе онази тайна, която и самата тя не призна-
ваше.аз хванах ръката ѝ. тя ме погали по челото:

- Бях студентка в софия и следвах българска 
филология. още на първата лекция през вратата 
влезе момче с тесни панталони. моите колеги го по-
гледнаха осъдително. Знаеш, че не се гледа с хуба-
ви очи на такова облекло. професорката го изгони. 
прие го като неуважение към университета. а в мен 
нещо се пробуди и не знам защо, но и аз излязох 
след него. не се познавахме, но има хора, които ду-
шата ти разпознава и като магнит се долепя до тях. 
наистина думата е магнит, защото ние бяхме корен-
но различни. той беше контактен, даваше всичко от 
себе си за идеите, в които вярваше. рискуваше и се 
бореше, без да мисли за последиците. а аз винаги 
мислех за всичко. не смеех да дам път на емоциите 
си, защото се страхувах. най-смелото нещо в живо-
та ми беше, че го последвах. но не, за да ме води. 
не да съм му вярното куче. а да ме обича. и аз да го 
обичам. и в това време, в което те гледаха под лупа 
– аз чувствах свободата  в цялото си съществува-
не. Бях благодарна на Бог, че ми го изпрати. нашата 
любов не беше забранена. но ни осъдиха. преду-
предиха ни, че ако не се разделим – ще стане тежко. 
но ние се обичахме. вярвахме, че това стига. той се 
възхищаваше на моята майка. всеки път разпитва-
ше за лагерите на смъртта. а баба ти се радваше, че 
отново българин спасява детето ѝ. тя мислеше, че 
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никога няма да изляза от сянката на страховете си. 
с баща ти бягах срещу слънцето… Забравих, че може 
и да изгоря. последният ни разговор не беше дълъг. 
той ми каза: ,,рафаела, ще взема и аз да повярвам 
в Бог. Щом има и мен кой да обича! аз знам, че не 
съм лесен за обичане. трудно е да се живее с мен. 
но дори и в тишината търся да чуя как казваш име-
то ми. не е ли хубаво, че и сизиф може за един ден 
да си почине. а аз си починах доста повече от ден. 
остани смела, защото дъхът на смелия е въздух за 
умиращия”. аз се засмях и си помислих, че пак ми 
развива философските си тези. а той е знаел. на 
следващия ден не го видях. нито след това. търсих 
го навсякъде. а всеки ми затръшваше вратата. не е 
страшна самотата. и с отчаянието се справих. и да 
обичах можех, въпреки предразсъдъците – кои мои, 
кои чужди. но без любовта на Борис се сринах. и 
още не мога да изляза от това състояние. искам да 
се скрия. да спра да виждам. да чувам. да забравя. 
а не става. и в годините винях теб, сине. ти винаги 
си искал да знаеш как изглежда баща ти – виж се 
в огледалото. ако копията не съществуват, то ти си 
изтритият спомен от моето съзнание. Защо е бил в 
затвора? Знам, че това те мъчи. аз цяла година не 
знаех къде е. докато един приятел не ми каза ис-
тината. ние с баща ти слушахме Beatles. слушахме 
радио ,,свободна европа”. правихме стачки. не поз-
волявахме да ни ограничават. Хората завидяха. на-
топиха го за вандализъм. За човек, който оскверня-
ва университета, държавната собственост. Затова 
го вкараха в затвора. присъда – свобода! слънцето 
изгори него, а мен остави жива. но живият се разпа-
да по-лесно от мъртвия.

- но той е победител, мамо…
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- сине, нито в историята, нито в любовта има 
победители и победени. каква е неговата победа? 
каква е моята? единственото ценно, което ще оста-
вим след нас, си ти! животът, който съществува въ-
преки Холокоста. въпреки раните от свободата. въ-
преки различните народи, богове, религии. въпреки 
онези хора, които решиха, че сме престъпници. кой 
съди и кой присъжда? той дори не разбра, че съм 
бременна. но в мен остава надеждата да те гледа 
отнякъде. и да те обича. всяка вечер се моля на Бог 
Борис да те закриля. аз продължавам да го обичам. 
и знам, че и той ме обича. тишината, която той оста-
ви в мен, беше за малко. след него се роди ти и аз 
отново намерих смисъл.

- а неговите родители не са ме искали, нали?
- те не знаеха, че те има. аз не им казах след оно-

ва писмо. но с годините разбрах думите на другата 
ти баба. аз също станах майка. а нейният син дори 
няма гроб. тя единствено го оплакваше в душата 
си. така си остана Борис. покриха го този случай. 
Било е инцидент. не съм търсила отмъщение. ако 
го направя, този кръг на омразата и вината  ще стои 
завинаги отворен. какво тогава съм научила от 
историята си?! някои неща е по-добре човек да не 
знае. или  все още в крайчето на своето сърце - да 
таи една малка надежда. а и баща ти не беше човек, 
който да положим в земята. да има плоча и ние да 
плачем на нея. той никога не би одобрил. наричаше 
гробовете – паметници на болката. простила съм 
им, вени. прости им и ти. За родителя по-голяма 
мъка няма от загубата на дете. не бъди и ти съдник!

от този разговор минаха трийсет години. вече 
съм на петдесет. но и в момента слушам ,,All you 
need is love” на Beatles. след казармата записах и аз 
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българска филология. майка ми беше много щаст-
лива, защото след като е забременяла с мен, се е 
отказала от образованието си. там се запознах със 
съпругата си, която разлисти последното клонче 
на надеждата и сега имам цяло родословно дърво. 
аз съм горд син на еврейка и българин. реших да 
простя на майка си. и да я обичам. както и тя обича-
ше мен. не съм търсил нищо повече за баща ми. от 
спомените на мама го опознах. имам представата 
за този човек. това ми стига. и днес ходя при май-
ка си. За жалост – на нейния гроб. поставям цветя 
и отнякъде чувам усмивката ѝ. понякога тайно се 
надявам, че ще видя баща ми там. че може никога 
да не си е отивал, но… после въздъхвам. и виждам 
как синът ми хвърля върху себе си есенните листа. 
а след това се смее и ме вика. Хваща ме за ръката и 
двамата продължаваме напред. и в израел отидох. 
сбъднах мечтата на баба. но най-ценната ѝ мечта 
беше – да не бъдем съдени за нашето минало. днес 
съм благодарен. душата ми е чиста. пътят ми е чес-
тен. това остава след човека. и нито един затвор не 
може да му го отнеме. аз извървях своя път от Хо-
локоста до израел -  връщайки се напред. Щастлив 
съм, щом синът ми има с какво да се гордее. след 
неговата поява – всички ценни въпроси намериха 
своите отговори. той се казва вениамин. и заедно с 
него откриваме себе си! аз написах своята Библия. 
моята Библия е за баща ми. и в нея обединени вър-
вят рафаела и Борис! отдадени на лъчите на любо-
вта си. и дълбоко в тях светя аз. амин!  
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нейното послание е „не се опитвайте да бъдете 
богове”. възможността да го изпрати и то да стиг-
не до много хора е една от причините да участва 
в конкурса. другата – темата, която подтиква към 
размисъл, към отваряне на сърцето и разума за до-
брина и човещина. За да напише разказа си, ива е 
извършила множество проучвания, запознала се е 
с множество ужасяващи съдби.  чрез участието си 
в конкурса тя се е научила как да създаде творба, в 
която сюжетът да е изцяло плод на нейната фанта-
зия и в същото време да отговаря на историческите 
факти и реалността. 

Ива Гаджева 
25 г., I курс

Бернски университет - Швейцария

“Преди няколко месеца намериха близо до лагера едина-
десет скелета. Тъй като не се знаеше чии са, направиха по-
гребение с общо богослужение от християнски, еврейски и 
мюсюлмански духовници.”

втора награДа
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отвъД грАницАтА 

това е тест за определяне на характера, разра-
ботен от американски психолози и предназначен 
за бързо идентифициране на човешките качества. 
точност 100%. моля, прочетете следния разказ, под-
чертавайки с червен химикал всяко едно действие, 
което ви се струва на/отвъд границата с „доброто“. 
Задайте си въпроса „аз способен/способна ли съм 
да извърша това?“. отговорете с „да“ или „не“ и за-
пишете отговора в полето отдясно. 

пребройте „да“-тата и „не“-тата и вижте резулта-
тите си на пета страница. 

* * * 
„19:06 ч. натъпквам и последния човек. Гледай 

ти, кой би предположил, че такова малко място би 
побрало толкова хора? дали няма да се съберат 
още няколко? Ще взема онези двама голи 14-годиш-
ни. от най-слабичките са. Готово. ох, един душ не би 
им се отразил зле. още някой? не. другите за след-
ващата серия. 

Затварям. тръгвам. жестока болка в главата. 
някой е хванал косата ми и я дърпа. 

трябваше да я отрежа, откога се каня. обръщам 
се леко. Зад мен няма никого. проследявам русия 
си кичур до процепа между вратата и рамката. на 
тази светлина изглежда почти бял. дали някой не 
го дърпа отвътре? отново болка. някой определе-
но дърпа косата ми. или боли от това, че мърдам? 
Ще отворя. секунда съмнение. ами ако човекът 
отвътре се опита да ми направи нещо? секундата 
мина. та аз работя тук, какво ще ми направи! отва-
рям няколко сантиметра, колкото да издърпам ки-
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чура. прибира се при мен веднага. Бързо затварям 
отново. 

тая работа ме изморява. поне скоро започва 
почивката ми. 

19:23 ч. нямам търпение да махна маската си, 
така ми стяга. отварям камерата. излиза облак. 
какво да правя? да ги изкарам ли? да ги оставя ли 
вътре? един повече или по-малко – има ли някакво 
значение? какво да правя? ох... 

стоп!!! не трябва да се размеквам. дисциплина 
и ред. трябва да си напомням каква е целта. карти-
на пред очите ми, винаги помага. руса коса. сини 
очи. чиста бяла кожа. стройни бедра. плосък корем. 
нормална кръвна захар. Здраве! Затварям вратата 
на хладилната камера, без да изкарам кутията ми-
ниеклери. няма. да. ям. тези. мини. еклери! 

няма. в тях има поне двеста грама индустриал-
на захар. вредни са. не са вкусни. няма да пипам 
повече хладилната камера. тя не бива да се отваря 
често, иначе се скапва. свалям маската от лицето 
си. последните дни я нося по време на работа, та-
къв грип е плъзнал... 

 трябва да спреш да се тъпчеш. Брой до де-
сет, дишай, лекарите те предупредиха, захарта 
пристрастява повече от хероина. това е зависи-
мост. асоциирай сладкото с нещо лошо. 

апетитът ще премине. еклер... еклер. палмова 
мазнина. мазнина от остатъци в ресторант. да, чу-
вала си за това. денем събират хранителните оста-
тъци в чувал и вечер го цепват, изстискват течност-
та в съд и я употребяват при следващото готвене. 
а пък за да отслабнат, момичетата си купуват по 
интернет тении, които след поглъщането пораст-
ват в храносмилателната система и започват да се 
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хранят от човека. да, това е гадно. но не помага. 
еклер... еклер. еклер. 

концентрирай се върху нещо друго. имаше чо-
век на име еклер... кой беше... кой беше? да! 

ирма еклер. точно така, давай. ирма еклер и 
аугуст ландмесер, готово. 30-те години на миналия 
век. ландмесер е нацист, въодушевен от идеите на 
Хитлер. влюбва се в еврейката ирма еклер и бива 
наказан за „предателството“ си. единственият на-
цист, отказал да отдаде почит на Фюрера по вре-
ме на масов митинг през 1936 година. снимката я 
имаме изложена в аушвиц I, точно преди коридори-
те с множеството фотографии на избитите евреи. 
Готово. 

апетитът ми отмина. често ме питат дали са 
съществували хора, които са били едновременно 
прогермански, но антинацистки настроени. вие как 
мислите? 

вентилаторът, поставен на прозореца, спира да 
се върти. сянката му, три пъти по-голяма от него, 
пада на стената. прилича на гигантска свастика. 

 излизам навън. прекосявам двора, минавам 
зад оградата. Ще отида до Биркенау да погледам 
снимките. обичам да правя това летем след рабо-
та. топличко, без вятър. три километра няма да ми 
се отразят зле. в далечината се вижда Фолксваген. 
наскоро едно дете ми показа клип в интернет: взе-
маш емблемата на Фолксваген и я завърташ силно, 
вижда се свастика. случайност? опитайте сами, 
ако не вярвате. Гледам залеза. такава божествена 
красота! на такова място... а като се замисля, на 
релсите в Биркенау е още по-красиво! 
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* * * 
19:28 ч. край мен препуска стадо полуголи тий-

нейджъри. кой човек пуска децата си, облечени 
така на посещение в аушвиц?! и момичетата като 
се наклепат с тия ружове и червила... това ми на-
помня, по онова време при селекциите жените са 
се раздирали и си мажели лицето с кръв, за да из-
глеждат здрави. както и да е. всъщност, какво се 
възмущавам от децата? 

тук идват какви ли не хора. например онзи дри-
сльо с фамилно име лектър, който се изживяваше 
като Ханибал лектър – снимаше се, захапал долния 
десен ъгъл на гигантска снимка на няколко бедни 
дечица, защото в лагерите не било необичайно да 
се изяде мъртъв човек. 

или пък онези момчета, които на 18.12.2009 г. 
откраднаха табелата „Arbeit macht frei“ (“трудът те 
прави свободен”) от главния вход на аушвиц. поне 
хванаха „мозъка“ на групата, някакъв швед, получи 
присъда 32 месеца в Швеция. да се радва, в полша 
щеше да получи много повече. някои даже ровят 
около лагерите, търсят злато. един посетител пък 
ни обясняваше как трябвало да махнем светкави-
цата от таблата с високо напрежение, защото била  
досущ като логото на SS - Schutzstaffel. идват и ра-
дикални. един имаше татуирана гигантска свасти-
ка на корема си. тъй като при сбиване някой беше 
наръгал ключовете си в стомаха му, всички я видя-
хме. нашите лекари отказаха да му помогнат. отка-
рахме го в болницата в краков. 

вие щяхте ли да му помогнете, ако бяхте там? 
други пък, откакто върховният съд на Бавария 
разреши играта на пейнтбол, в която два отбора 
се „елиминират“ със специално оръжие, стрелящо 
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боя, с аргумента, че не било работа на държавата 
да спира или да наказва безвкусицата на хората, за-
почнаха да пристигат в лагера с пистолетите. спек-
такълът е: „играчите“ удрят няколко човека, обик-
новено инвалиди, повалят ги на земята, след което 
„стрелят“ по тях. изглежда като пълна касапница. 
мисли му, ако си на смяна. пет минути живееш с 
мисълта, че няколко човека са умрели под твой 
надзор. достатъчно дълго, за да получиш инсулт. 
ох, най-големият резил беше това с погребението. 
преди няколко месеца намериха близо до лаге-
ра единадесет скелета. тъй като не се знаеше чии 
са, направиха погребение с общо богослужение от 
християнски, еврейски и мюсюлмански духовни-
ци. Голямо събитие. седмица след погребението се 
разбра, че четири от скелетите са забравени в мор-
гата в краков. 

обществото, разбира се, няма да научи. никога. 
както няма да научи и как фирмата, която обезпа-
разитява лагера, веднъж неволно смеси някакви 
препарати и едва не удуши една от работничките. 
в газовата камера! получи се нещо подобно на от-
ровата циклон Б, първоначално разработена като 
пестицид, но употребявана в газовите камери. 

 понякога се чудя дали не беше грешка, че на-
пуснах работата в бившия личен кабинет на Хитлер 
на Arcisstra.e 12 в мюнхен, където днес се намира 
мюнхенската академия за музика и театър. идваха 
само образовани млади хора, а аз разказвах за под-
земията, където са криели откраднатите велики 
произведения на изкуството, за хълмовете в олим-
пийския парк, изградени след войната от развали-
ните на града, за „чаршафите“ с „картинки“ на поля 
и растения, постилани над града, за да заблудят 
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бомбардиращите пилоти и да опазят най-ценните  и 
прекрасни сгради ... дали да не се върна? 

* * * 
20:03 ч. вече съм на входа. жалко, прибират 

всичко, явно са свършили. това там е режисьорът. 
Българин. викаме му на майтап стивън спилбърг 
или оскар Шиндлер. велик човек. от години снима 
поредица документални филми, само за да може да 
даде работа на чужденци, най-често евреи от араб-
ските държави, на които им е отказано политическо 
убежище в Германия и трябва да докажат на дър-
жавата, че са получили оферта за работа и че ще 
имат редовен доход. или на такива, които трябва да 
представят сключен трудов договор, за да им дадат 
синя карта, да им удължат престоя или да получат 
гражданство. официално назначените живеят и ра-
ботят в Германия. За снимките „вътре“ се използват 
студия в мюнхен, а за сцените „навън“ – аушвиц 
Биркенау. по-точно мястото около Биркенау, тъй 
като в самия лагер е забранено да се снима, смя-
та се за оскверняващо. използва се следният трик: 
от външната страна на лагера, където снимките са 
позволени, се поставят копия на всички барачки и 
предмети от Биркенау, и то на абсолютно същото 
разстояние от оградата и от влаковите релси, на 
което се намират оригиналните. влакът, който по 
филмите влиза в лагера през тухлената порта и сто-
варва новите затворници, просто се обръща нао-
братно и реално излиза от истинския лагер. цялата 
картина на Биркенау, само че огледална.  при това 
на режисьора винаги му трябват много статисти. а 
статист не може да бъде всеки, не и тук. колкото и 
малка да е ролята ти, правилото гласи: Energy flows 
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where your mind goes. мислите и емоциите ти проме-
нят коренно излъчването и действията ти. жертви-
те на аушвиц се играят от хора, които знаят какво е 
страх и нещастие. които са страдали. не се играят 
от хора, които са отраснали със сребърна лъжица 
в устата, с нулев житейски опит и без познания за 
света. на които, като им кажеш да си представят, 
че животът им е в опасност и ги е страх, те гледат 
неразбиращо. които насила започват да треперят 
и да тракат със зъби така, че зрителят би си казал 
„на тоя студено ли му е, или го боли мъдрец?“. не се 
играят от хора, които презират всекиго, различен от 
тях. 

20:29 ч. статистите се качват по автобусите. Шо-
фьорите протягат ръце на малките човечета. да, в 
екипа има и деца на лилипути, които са били депор-
тирани в аушвиц, за да станат  „личния музикален 
оркестър гномчета“ на йозеф менгеле. едната от 
актрисите ме поздравява. Господи, толкова да при-
лича на ирма Грезе! абсолютно копие на „хиената 
на аушвиц“. дали играе надзирателка в Биркенау? 
със сигурност. отвсякъде се подават гигантски ми-
крофони с косми, приличащи на изкъпани черни ку-
ченца, току-що изтръскали се от водата. дръжки по 
няколко метра, от другата страна нещо като тенис-
топка, за да ги подпират на земята. как ги вдигат? 
не са ли прекалено тежки? 

* * * 
20:45 ч. слънцето вече се е скрило напълно. 

претъпканите автобуси запалват и потеглят. Фа-
ровете осветяват вихрушките прах. поемам към 
тухлената порта. а, да, по-горе излъгах. не дойдох 
да гледам снимките. Знаех, че ще са приключили. 
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днес правя нощния тур. нелегално. мъжете, които 
са на смяна, ги няма. единият лепнал грипа. коле-
гата му пък, мой приятел, поиска почивка, жена му 
трябва да роди всеки момент. не му я дадоха. раз-
брахме се да не идва, аз да подпечатам картата му и 
да не казвам на никого – това е най-малкото, което 
мога да  направя за него. помня още как закъснях 
на първата си смяна. с час. Щяха да ме уволнят. не  
знам какво направи той, но всичко се потули. пък и 
какво толкова може да се случи вечер в  Биркенау? 
няма дори какво да откраднеш, всичко е пръст, ба-
раки и релси. и за какво му е на  човек да влиза? да 
пренощува доброволно тук? Ха! пък и досега вина-
ги е било напълно  спокойно. Ще обходя лагера, за 
да съм си свършила работата, като преди това ще 
отида до стаята с камерите да пусна автоматично-
то презаписване – записът от смяната на колегата 
ми миналата седмица ще замести записа от тази 
нощ, всички ще са доволни. е, хайде, сякаш това не 
го прави всяка охрана понякога! нима вие бихте по-
стъпили различно? 

* * * 
21:58 ч. Ще пукна от скука. поне турът ми скоро 

ще приключи. вече съм при тоалетните. преди тук 
затворниците са разпространявали новините по-
между си. внезапно се чува шум. драскане по дър-
во. птица? може да е останала вътре. момент. ня-
кой сякаш хлипа. сподавен вик. нечленоразделни 
думи. о, не... точно тази вечер ли?!? Защо на мен?!? 
не искам да влизам. та това дори не е моята смяна! 
ужас... трябва. добре. влизам. 

тъмнина. тишина. снопът светлина от фенера 
ми облизва едната стена на бараката. следват де-
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бели греди. на едната има кръгла дупка. можеш да 
си пъхнеш пръста вътре. кой я е направил? пред-
ставям се на тъмнината и заявявам, че съм от охра-
ната. отговор. слаб и сух. сякаш някой има храчка 
в гърлото си и говори през нея. изведнъж снопът 
светлина се удря в нещо, което помръдва. Фокуси-
рам. в някого. от удара този някой разтърсва глава 
и присвива очи. мъж, подпрян на едната от гредите. 
облечен в костюм: сив панталон с ръб, бяла риза, 
сива  жилетка – от онези, триъгълни долу, тиран-
ти. кожата на лицето му е толкова сбръчкана. ако 
я  разпънеш, би стигнала за две лица. обилно коли-
чество бяла коса. изглежда изключително стар  и в 
същото време силен и застрашителен. питам го кой 
е и какво прави тук. времето за  посетители вече е 
отминало, трябва да напусне лагера незабавно. от-
говаря ми, но с толкова  слаб глас, че не успявам да 
чуя. правя две стъпки напред. все още не разбирам. 
а и тая храчка  пречи. доближавам се още повече. 
лицето му почти се допира до мръсната дъвка, за-
лепена на  гредата. той отново започва да говори 
и, повдигайки лява ръка, леко се накланя към мен. 

внезапно се чува трясък. обръщам се упла-
шена. вратата? трябва да насоча фенера към нея. 
момент, става нещо. същата онази болка в главата 
отпреди няколко часа. как пък успях да се оскубя 
този път? 

* * * 
22:16 ч. отварям очи. схваната. Болка в глава-

та. жестока болка в десния крак. тънък сноп свет-
лина, пронизващ мрака. няколко секунди, докато 
си спомня. пресягам се за фенера. какво стана? ра-
нена ли съм? мъжът къде е? Защо ме удари? насоч-
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вам светлината към тялото си. левият ми крак е на 
мястото си. десният ми не. изкрещявам. изкрещя-
вам пак. обхождам с фенера бараката. спирам сно-
па светлина на ръба на бетонената пейка с десетки 
дупки, служила  преди за тоалетна. ето какво е ста-
нало с крака ми... чува се отново онова хриптене. 

продължавам да оглеждам. снопът светлина 
се спира на нещо на земята. мъжът. мъжът, лег-
нал по корем, се влачи напред, забивайки лакти 
в пръстта. краката му като два големи червея се 
нижат след тялото. тази гимнастика съм я вижда-
ла преди. Гимнастиката на парализиран от кръста 
надолу човек. как се е озовал тук? и къде му е ин-
валидната количка? 

* * * 
22:47 ч. успяхме да се довлачим до вратата. За 

повече нямаме сила. той не е напълно парализиран, 
би могъл да стои прав, ако се подпре на нещо. но да 
върви – не. аз не мога да стана, болката е убийстве-
на. опитах да се свържа с някого по уокитокито, не-
успешно. може ли да се е счупило? от едно тъпо па-
дане? къде ми е телефонът, нали уж го взех? какво 
да правя  сега?!? цяла нощ да крещя за помощ, да 
опитвам да съживя уокитокито и междувременно 
да си приказвам с него за живота му, за жена му и 
децата му и да се моля, като ме намерят  сутринта, 
да не ме уволнят и осъдят?! ами да. какво друго. 

* * * 
05:19 ч. ето какво ми разказа. Бил от последни-

те посетители. точно се бил изправил от инвалидна-
та си количка, подпирайки се на гредата с дъвката, 
когато влязъл един от „любимите” ни посетители 
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неонацисти. взел му количката и отпрашил. „всич-
ки инвалиди трябва да бъдат ликвидирани“, класи-
ка. не искал да ме удря или събаря - просто изгубил 
равновесие, когато се  пресегнал към мен. да, раз-
каза ми за жена си и децата си. но да ви призная, 
за тази история си  заслужаваше да лежа цяла нощ 
със счупен крак на ледената пръст. 

с жена му били родом от мюнхен. през 1935 г. 
им се родили близначки, които година по-късно спе-
челили конкурса „перфектното арийско бебе“. по 
време на втората световна война, когато близнач-
ките вече не били бебета, нито пък толкова арийки, 
с жена му започнали да укриват заточени към лаге-
рите на смъртта. на последния етаж на триетажна-
та си къща, в стая, скрита зад една полица с книги. 
огромен риск. на първия етаж на къщата било раз-
положено германското комендантство. жена му из-
готвяла освен това фалшиви документи и урежда-
ла бягството на евреи - най-често маскирани като 
трупове, затворени в ковчези. Голям късмет, че при 
проверките не са случвали някого от по-лудите вой-
ници, които прострелвали или забивали нож в тела-
та, за да се уверят, че човекът е мъртъв. 

 мъжът обаче се влюбил лудо в някаква ев-
рейка, която през март 1943 г. била депортирана в 
аушвиц. За да я спаси, направил следната сделка 
с коменданта от първия етаж: да пуснат любимата 
му на свобода, а той да им сервира човека, който 
укрива евреи и систематично им помага да бягат, 
като им разкрие и тайното убежище. така в една 
прекрасна сутрин половината хора на третия етаж 
били избити. мъжът ги намерил с разпрани кореми 
в дневната – войниците явно са били чули, че евре-
ите гълтат ценните си предмети, увити в хляб, пре-
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ди да тръгнат да бягат, и са проверили дали не мо-
гат да се облажат с някоя диамантена обеца. друга-
та половина от укриваните и вярната съпруга били 
арестувани, завлечени към гарата и натоварени на 
влака за аушвиц. Били са част от „голямата прат-
ка“ през март 1943 г. Близначките останали недо-
коснати, каквато била сделката. но баща им имал 
глупостта да ги „успокои“, че майка им е отишла на 
пътешествие с влак. тъй като и преди децата пи-
тали за какво се използват влаковете и родители-
те им само измисляли истории за пътешествия и 
игри, за да не ги травмират на тази крехка възраст, 
близначките поискали да отидат с майка си. Баща 
им забранил и ги затворил в стаята им. след някол-
ко часа разбрал, че са изчезнали. стигнал гарата, за 
да види как от претъпканите вагони на потеглящия 
влак се подават ръце – едни махащи от отчаяние, 
други чупещи ледените висулки от покрива, за да 
пийнат от тях вода. 

не пуснали на свобода еврейската любима. съ-
пругата за сметка на това прекарала месец в ауш-
виц, след което нейни приятели подкупили един 
от надзирателите и я измъкнали, скрита в количка 
със строителни отпадъци. Що се отнася до близнач-
ките, никой не знае какво се е случило с тях. ауш-
виц? дали менгеле ги е изтезавал? той силно се е 
интересувал от близнаци, експериментирал с тях, 
имал намерение да напише хабилитация. може би 
децата са играли в „детската му градина” и после… 
всъщност, „ангела на смъртта“ чак през май 1943 г. 
официално е назначен в аушвиц. а може би изобщо 
не са стигнали до влака. може някой да ги е при-
брал и още да са живи. може. 

през годините мъжът с краката червеи се ро-
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вил в какви ли не архиви. особено тези на вилхелм 
Брасе, който е бил принуден да заснеме между 
40 000 и 50 000 кадри на уплашени деца и жертви 
на брутални медицински експерименти в концлаге-
ра. нито следа от близначките  сред 900-те двойки 
близнаци. в паметта ми изплува интервюто с Брасе. 
веднъж при него отишъл пленник, понеже лекарят 
в лагера искал снимка на татуировката му на адам 
и ева. 

около час след снимката извикали Брасе в от-
делението, където били струпани одраните тела  на 
дузина пленници. на масата били постлани адам 
и ева, застанали пред  дървото на познанието. до 
ден - днешен бащата търси дъщерите си. той преда-
тел ли е? справедливо ли е наказанието?“ 

* * * 
 резултати от теста: 

 ако сте отговорили на въпроса „аз способен/
способна ли съм да извърша това?“ с „не“ един или 
повече пъти, значи сте глупаци или лъжци. 

способни сте. човек е способен на всичко. чо-
век просто избира дали да извърши това, на което 
е способен. 

 аха, способни сте, но никога не бихте го напра-
вили? така ли? 

 докажете го.
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За виктор участието в конкурса е писателско 
предизвикателство, което го е научило да цени ис-
торията не като учебен предмет, а като философия 
за живота. обича да пише статии и разкази, мечтае 
животът му да бъде необикновен, като в роман. ако 
получи цялата власт на света, би премахнал дреб-
нодушието, алчността и злобата у хората. вярва в 
силата на човешкия разум, който ще промени света. 

Виктор Големинов 
20 г.

СУ „Св. Климент Охридски”

“Дори да бъде написан и най-добрият роман или да бъде 
направен най-добрият филм или снимка, бъдещото поколе-
ние ще израсне напълно нехаещо за миналото. Хората, кои-
то бяха изживели целия ужас, щяха дълбоко в сърцето си 
да го таят, никога неразбрани от останалите, които не го 
бяха преживели.”

поощрителна награДа
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ДА обичАШ, въПреки съДбАтА си

цигареният дим изпълваше малката претру-
пана стаичка, в която димитър неделев стоеше от 
часове над пишещата машина. пушеше поредната 
цигара, а до него стоеше и четвъртото му кафе за 
деня. единственото, което беше успял да напише от 
сутринта, беше само датата, изписана в горния де-
сен ъгъл на листа:

18 май 1945
димитър стоеше безмълвно и тъжно гледаше 

в празнотата на своето творение, сякаш то беше в 
унисон с неговата душа. войната беше приключила 
съвсем скоро и хората бяха в процес на равносмет-
ка от случилото се. никой не можеше да повярва, че 
беше дошъл краят на тази ужасяваща поредица от 
събития, които щяха да окажат влияние върху чове-
чеството за години напред. 

в този момент в стаята влетя и шефът на отдела 
Христев. той беше строг и вдъхващ респект възрас-
тен мъж, който обаче също изживяваше тежко края 
на войната. в трудни времена дори най-мрачните и 
сериозни хора показваха наяве горестните емоции, 
които бушуваха в тях.

- Г-н неделев, имаме задача за вас. - промълви 
лаконично Христев, без дори да поздрави своя ве-
рен журналист.

нахлуването на Христев наруши меланхолич-
ното мълчание на димитър, който безизразно му 
отговори:

- Здравейте, другарю Христев, винаги знаете, че 
с охота се съгласявам на всичко, което кажете, но в 
този момент не съм сигурен, че бих могъл да напиша 
какъвто и да е стойностен материал. виждате ли, аз...
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Ще те изпратим във варшава – прекъсна го ше-
фът. – налага се да отидеш. ти си един от най-опит-
ните журналисти, които имаме, знам, че ти е тежко, 
на всички ни е тежко, а и освен това си единстве-
ният, който знае полски. ти си най-надеждният ни 
колега, на теб разчитам, защото освен журналист и 
писател, си и достоен човек. влакът тръгва утре в 
7:00, ето ти и билета.

Христев захвърли на бюрото на димитър би-
лета за влака и излезе, без повече да каже нищо. 
сигурно минаха около десетина минути, преди 
журналистът да вземе билета в своите ръце и да 
го разгледа. действията му бяха мудни, ръцете му 
трепереха не толкова от кафето, колкото от недос-
пиването през последните две-три седмици. в този 
момент само му се искаше да легне и да гледа та-
вана, но знаеше, че в тези мигове човек трябва да 
проявява инициативност и смелост. след около час 
реши да си тръгне от офиса.

***
в 7:00, без минута закъснение, влакът от софия 

за варшава потегли. равномерното тракане и моно-
тонният сив пейзаж скоро успаха димитър, който 
отдавна не беше изпитвал чувство на спокойствие. 
сънят му беше плитък, изпълнен с кошмари, но 
беше необходимост, тъй като инсомнията го беше 
съсипала както физически, така и психически. в 
кратките интервали, в които се събуждаше, само 
поглеждаше през прозореца, за да види останките 
от войната. част от тях щяха да бъдат прибирани по 
музеите с цел следващите поколения да си спомнят 
за битките и сраженията. но една от характеристи-
ките на хората беше, че те лесно забравят. младото 
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поколение винаги забравяше за тегобата на свои-
те предци, всъщност дори не проявяваше и инте-
рес към миналото като цяло. дали това не беше 
някакъв еволюционен феномен, който запазваше 
разсъдъка на нормалните хора? димитър дълго и 
нашироко имаше време да размишлява върху тези 
философски въпроси, докато влакът бавно напред-
ваше към полската столица.

***
в този момент понятието за град и земя би било 

едно и също. варшава беше само наименованието 
на едно поле от натрошени бетонни блокове, камъ-
ни, дървета, прах и кал. слънцето се беше скрило 
зад натежалите сиви облаци, които предвещаваха 
няколко дни дъждовно време. тук-таме се мърда-
ха хора, ходещи като че ли по някакви нелогични 
траектории напред-назад, ровейки се из останките 
и боклуците, търсейки нещо, което очевидно им се 
изплъзваше. не беше минала и година от  варшав-
ското въстание, което беше завършило с опустоше-
нието на града от страна на нацистите. полша беше 
една от най-тежко засегнатите страни по време на 
войната, не само че нейните градове бяха сринати 
до основи, но и броят на жертвите беше огромен, 
все още не се знаеше точният брой, но се предпола-
гаше, че са някъде около 6 000 000, или около 17% 
от населението.

димитър имаше за задача да напише матери-
ал за вестник „работническо дело“ относно после-
диците от войната и по-конкретно обстановката в 
полша. в момента на стъпването си на полска земя 
писателският му нюх се активизира, сетивата му се 
задействаха и замени летаргичното и унило настро-
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ение с изострено внимание и бдителност. всеки де-
тайл, който му се изпречваше насреща, биваше при-
лежно записан в дневника, който носеше със себе 
си навсякъде, където пътуваше.

Ходейки по това, което се предполагаше, че е 
улица, димитър се движеше като призрак из тра-
гично пострадалия град. от време на време праве-
ше и снимки на по-внушително срутилите се сгради 
и пишеше в дневника си непрестанно бележки:

22 май 1945 г.
не вярвах, че може да е възможно човешки съ-

щества да причинят толкова страдания на други чо-
вешки същества. като че ли връз този град се беше 
изсипала цялата катраненочерна пошлост и поква-
ра на човешката душа. жителите бяха започнали да 
градят наново своите домове, това беше естестве-
но, но и с постепенното обновяване на града, което 
беше неизбежно, гротескната картина, която сега 
е пред очите ми, щеше да изчезне завинаги от хор-
ското съзнание. имаше и други журналисти, писа-
тели и фотографи, които бяха дошли да увековечат 
този момент от историята чрез статиите, книгите 
или снимките, които щяха да направят. това беше 
наш дълг, но все пак чувствaм безсилието, че дори 
да бъде написан и най-добрият роман или да бъде 
направен най-добрият филм или снимка, бъдещото 
поколение ще израсне напълно нехаещо за минало-
то. мъката ми идваше от там, че хората, които бяха 
изживели целия ужас, щяха дълбоко в сърцето си 
да го таят, никога неразбрани от останалите, които 
не го бяха преживели. войната ме обезкуражи, даде 
ми чувство на срам от това да бъдеш човек.

димитър беше ходил вече повече от 8 часа от 
слизането си от влака и значителна умора се беше 
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натрупала у него. най-вече беше емоционално из-
тощен. виеше му се свят и му беше лошо, затова 
се настани върху едно парче бетон и се загледа в 
работещите пред него. имаше дълга върволица от 
хора, всеки от които пренасяше някакви материали 
и инструменти, с които бяха започнали обновяване-
то на една голяма жилищна сграда. децата, мисле-
ше си димитър, помагаха на възрастните и с всеки 
изминал ден те се лишаваха от най-съкровените и 
мили спомени – тези на безгрижното и весело дет-
ство. изведнъж поредицата от мрачни мисли на 
журналиста беше прекъсната от любезната покана 
на един младеж на около 17 години.

- Господине, добре ли сте, май не изглеждате 
много добре, искате ли да ви донеса малко вода?

- Здравей, много мило от твоя страна, да бих 
пийнал малко, цял ден ходех из града и така и не 
видях откъде мога да си купя. – промърмори с из-
морен глас.

- не може да си купите. донасят ни ги.
вярно беше, че в тези условия физически не 

можеше да намериш вода от никъде, си мислеше 
димитър. любезният младеж беше мръсен, с из-
покъсани дрехи и смачкана шапчица, целият беше 
покрит с прахоляк от непрестанната работа, която 
извършваше по мръсните улици и сгради. това, кое-
то абсолютно стъписа журналиста, беше широката 
и искрена усмивка на това момче. сякаш цялата не-
срета на света се беше изляла върху него и негово-
то бъдеще, но въпреки това у него имаше някакъв 
блясък и надежда.

- как се казваш, момче? – изумено го попита 
димитър.

- исак, господине.
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съдейки по произхода на името, на журналиста 
му стана неудобно да го попита от първия път за 
него и за близките му. навярно беше изживял теж-
ко юношество, тъй като полша беше нападната от 
нацистите още през есента на 1939 г., а към евре-
ите бяха извършени гонения, разстрели и всякак-
ви други ужасни деяния. Гледките, заплахите и те-
рорът, които исак беше преживял, навярно щяха за 
цял живот да оставят отпечатъка си, но като че или 
у него имаше някаква вътрешна нечовешка сила, с 
която превъзмогваше трудностите. 

- исак, исках да те попитам няколко неща, аз 
съм журналист, изпратен от един български вест-
ник, и ще ми бъде много любопитно, ако разкажеш 
нещо за себе си. – димитър извади бележника си, 
готов да си записва.

разбира се, господине, какво искате да знаете 
за мен. между другото, като споменахте български, 
се сещам да споделя с вас на първо място, че дядо 
ми беше български евреин. Беше роден в България 
и дълги години беше работил като лекар, беше мно-
го уважаван и обичан от хората, тъй като винаги по-
магаше и се отнасяше изключително добросъвестно 
към всеки свой пациент. обаче по времето на пър-
вата световна война се наложи да дойде да помага 
като военен лекар в земите, които тогава бяха част 
от австро-унгария и бяха основна арена на битки на 
източния фронт. там, в една от полевите болници 
се беше запознал и с баба и в крайна сметка семей-
ството ми се беше установило във варшава. Баща ми 
също беше поел по пътя на дядо и беше избрал да учи 
медицина и стана хирург. майка ми се занимаваше с 
математика и беше учителка в едно новопостроено 
училище в един от бедните квартали на варшава.
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- Благодаря ти, а исках и да ти задам още един 
въпрос. надявам се, не е твърде неудобно да те по-
питам какво се случи със семейството ти по време 
на войната?

в този момент димитър се почуди дали не дейст-
ваше твърде директно и прибързано, но в този мо-
мент искаше да узнае съдбата на клетия младеж. у 
него виждаше някаква сродна душа, виждаше бли-
зост и смирение, сякаш между тях съществуваше 
някаква душевна връзка. исак погледна журнали-
ста право в очите с изнемощял поглед и отвърна:

- не знам, господине. най-вероятно няма и да 
разбера. отведоха ги. и родителите ми. и братята и 
сестрите ми. още през 1941.

журналистът въздъхна с мъка и зарея поглед 
към далечния хоризонт. Започна да му се вие свят и 
да му става лошо. не знаеше как да отвърне, не зна-
еше как изобщо да постъпи, беше съсипан. на ум 
му идваше само още един въпрос, който да попита 
младия евреин, преди да се оттегли, за да потъне в 
сълзи насаме.

- имам още един въпрос към теб, исак. как успя 
да понесеш съдбата си. как запази своя разум и 
как изобщо е възможно човек, изстрадал толкова 
много, да не е загубил своята вяра в света и в чо-
века. – изговаряйки тези думи, димитър захапа до-
лната си устна в опит да спре напиращите емоции.

- ами, господине, да ви кажа честно майка ми 
винаги ми казваше, че човек трябва да обича, въ-
преки съдбата си. най-ценната, най-искрената и 
силна човешка емоция е обичта. тя движеше на-
пред света винаги към най-великите постижения и 
беше изход от проблемите. спомням си, че ми беше 
давала различни примери за това да обичаш и как 
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можеш да постигнеш всичко, стига да обичаш. на-
пример нютон никога нямаше да напише гениални-
те си теоретични разработки за гравитацията, оп-
тиката, математиката и други, ако не обичаше това, 
което прави. Шекспир никога нямаше да измисли 
своите гениални пиеси, ако не обичаше да пише 
и да създава изкуство. колумб никога нямаше да 
стигне до америка, ако не обичаше да пътешест-
ва и да открива нови места. дядо също обичаше 
своята професия и затова беше успял да спечели 
любовта и уважението на околните и да се издигне 
до висока позиция в лекарския занаят.  любовта е 
градивна и съзидателна сила, господин журналист, 
и човек трябва напълно да й се отдаде и да изпита 
нейната сила. Затова може би и аз такава житейска 
философия избрах да следвам. нямам и друг из-
бор, а и друго не познавам. вярвам, че в живота има 
справедливост и надежда и стига човек да вярва в 
доброто и да обича, ще постигне и най-смелите си 
мечти.

- а, за какво мечтаеш ти, исак. – внезапно го 
прекъсна димитър.

- аз ли? ами, да ви кажа честно, господине, смя-
там, че ми доставя истинско удоволствие да пома-
гам на другите по какъвто начин мога. Затова и се 
включих като доброволец в реставрацията на тази 
жилищна сграда тук. ако имах възможност, бих за-
писал медицина, за да стана лекар, господине, като 
баща ми и дядо ми. За съжаление нямам нужните 
средства, а и не знам в момента какво е положение-
то с университетите в полша. държавата е в траур и 
нещата едва-едва се съвземат...

За първи път от началото на дискусията исак 
извърна поглед, за да забърше прикритите си съл-
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зи. разговорът им беше прекъснат от виковете от 
страна на ръководителя на проекта по реставраци-
ята, който викаше исак да помогне с нещо.

- трябва да вървя, господине, беше ми приятно 
да си говоря с вас, отдавна не си бях говорил с ня-
кой друг тъй искрено, благодаря ви, надявам се да 
съберете материали за своята статия.

- Благодаря ти и на теб, момче. извинявай за 
прямостта ми, но освен журналист съм и човек... 
пожелавам ти късмет.

двамата се разделиха, всеки със своите мисли 
и горестни въздишки. Ходейки към мястото, къде-
то беше отседнал да спи, димитър пишеше кратка 
бележка към хартиения плик, който утре щеше да 
даде на младия евреин.

За Исак:
Светът е по-добро място заради хора като теб. В 

плика ще намериш необходимите средства, за да сбъ-
днеш мечтите си. Ако имаш нужда от помощ, винаги 
можеш да се свържеш с мен. Успех! Благодаря ти, прия-
телю, че възвърна у мен надеждата и вярата в Човека.

От Димитър Неделев
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нАционАлен ученически 
литерАтурен конкурс „който сПАси 
еДин човеШки Живот, сПАсявА цялА 

вселенА”
знАчим форум зА млАДеЖко творчество

литературният конкурс „който спаси един чо-
вешки живот, спасява цяла вселена” успя да се на-
ложи като значим национален форум за младежко 
творчество само за 6 години от създаването си.  
конкурсът получи подкрепата на министерство-
то на образованието и науката, нссеив, община 
Бургас и доби широк обществен отзвук . с всяко 
негово следващо издание броят на участниците се 
увеличава многократно. интерес към единение-
то между хората в името на бъдещето вече про-
явяват стотици младежи от различни градове на 
страната.

„алеф” организира литературния конкурс за 
ученици от VIII до XII клас през 2013 г., за да сти-
мулира желанието на младежите да научат повече 
за събития и личности от историята, които дават 
отражение в настоящето и бъдещето. Цитатът от 
Талмуда „Който спаси един човешки живот, спася-
ва цяла вселена” сякаш събира в една фраза ця-
лата драматична история на българските евреи в 
годините 1941-1944 - близо 48 000 оцелели в края 
на войната и 11343 отлетели като дим в газовите 
камери. С литературното предизвикателство към 
младите хора, „Алеф” провокира участниците да се 
запознаят отблизо с ужаса на Холокоста, със спа-
сените и спасителите, търси да запали в младите 
сърца искрата на човечността и морала, опитва се 
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да посее семенцето на примера на достойните хора 
и тяхната саможертва в името на живота.

през първите пет години конкурсът е насочен 
към учениците от горния курс неслучайно – те са 
във възрастта, когато  личността се пробужда и 
изгражда моралните стойности, които превръщат 
младежите в толерантни възрастни.

За всяко издание темите са различни. участни-
ците трябва да подчинят своите творби  на паметни 
годишнини, дати или събития, довели до единение-
то на българи и евреи и до превръщането им в една 
обща нация.

За да улесни учениците, център „алеф” създа-
де в сайта си специална електронна  библиотека с 
многобройни материали. Библиографският масив 
се обогатява и допълва с материали за всяка от те-
мите на конкурса. 

още първото издание на конкурса през 2013 г., 
посветено на 70-годишнината от спасяването на 
българските евреи от лагерите на смъртта,  привле-
че няколко десетки ученици, които със своите твор-
би доказаха, че проявите на гражданска доблест и 
човеколюбие остават в паметта и могат да са в ди-
алог с настоящето.

през 2014 г., когато център „алеф” обяви второ-
то издание на литературната надпревара,  60 мла-
дежи и девойки казаха „не” на войната чрез своите 
есета на тема:  „евреи и българи - два народа, една 
родина, една любов”. конкурсът бе посветен на  100- 
годишнината от първата световна война и върна 
учениците назад в годините на ужас и смърт, но и 
на фронтово приятелство и саможертва на българи 
и евреи в името на отечеството. 
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третото издание през 2016 г. бе състезание на 
емоцията, вдъхновението и красотата. темата бе : 
„изкуството е сцена, която размива всички разли-

Поетът Недялко Йорданов поздравява победителите, впе-
чатлен от задълбочените им разработки
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чия или приносът на българските евреи в култура-
та на страната“. емблематичните послания на бъл-
гарските творци от еврейски произход стигнаха до 
сърцата на 90 младежи, които се впуснаха в словес-
на надпревара и собствени открития за мисията на 
изкуството и неговата наднационалност. 

през следващите две години - 2017 г. и 2018 г., 
мащабът на надпреварата вече е впечатляващ, а 
непрестанно нарастващият брой на участниците 
дава увереност на организаторите, че конкурсът из-
пълнява основната си цел – да докаже, че в името 
на бъдещето хората могат да се обединят, незави-
симо от различията в етнос и религия.

през 2017 г.  надпреварата е посветена на го-
лемия политик и миротворец Шимон перес. есета 
на тема: „Шимон перес и неговият принос в изме-
ренията на общочовешкия хуманизъм” написаха  
161 ученици от 41 населени места.  младежите из-
граждаха творбите си на базата на шест фрагмента 
от изказвания на носителя на нобелова награда за 
мир. те категорично заявиха желанието си да след-
ват съвета на Шимон перес да мечтаят за големите 
неща и „нарисуваха” света, който искат да създадат.

За петото издание през 2018 г. център „алеф” 
предложи на участниците  да се върнат назад към 
един от най-драматичните моменти в българската 
история - преди 75  години, във времето на втора-
та световна война и Холокоста, за да съпреживеят 
страданието, съпричастността и възторга от спасе-
нието. те можеха да се пренесат назад с въобража-
ема машина на времето и да влязат или в ролята на 
спасител, или в ролята на спасен, а също така да се 
опитат да погледнат в бъдещето и да прогнозират 
своето поведение при евентуална идентична ситу-
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ация, изискваща личен избор.  в конкурса се вклю-
чиха 120 млади творци от цялата страна.

Финал на литературните надпревари поставят 
специално организирани церемонии по награжда-
ването, които сякаш заживяват свой самостоятелен 
живот. авторите на отличените от журито 20 творби 
се събират в Бургас, за да споделят радостта на по-
бедителите.  да ги поздравят на церемонията идват 
видни общественици, политици, представители на 
местната власт и на еврейската общност в Бълга-
рия, дейци на културата. по време на церемониите 
младежите намират нови приятели, с които да спо-
делят емоциите и опита си. срещат се с потомци-
те на оцелели от Холокоста евреи и на смелите им 
спасители, с потомци на загиналите във войните, с 
историци, архивисти и частни колекционери,  с из-
тъкнати писатели, актьори и музиканти.

церемониите по награждаването се превръ-
щат в празник на хуманизма и в „акумулатор” на 
нови идеи в името на общото бъдеще. всяка от тях 
поставя началото на нова инициатива. идеите се 
раждат в хода на дискусиите, а център „алеф” се 
ангажира с тяхната реализация. през 2013 г. писа-
телят петко росен и някогашният кмет на Бургас 
д-р дянко пръвчев бяха предложени и станаха по-
четни граждани на Бургас за куража си да спасят 
своите съграждани – евреи от депортация по вре-
ме на втората световна война.  през същата годи-
на е създаден и документалният филм на алберта 
алкалай „да помним”, който за първи път изважда 
от колективния подвиг на българския народ имена-
та на местни политици и интелектуалци, оглавили 
общественото недоволство против депортацията 
на евреите от Бургас. седем години след създава-
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нето му, разказът за съдбата на бургаските евреи 
по време на втората световна война продължава 
да вълнува зрителите и да предлага нов прочит на 
българската и бургаската история.

след церемонията през 2014 г. бе подета ини-
циатива и бе направена подписка-предложение до 
президента при тържествена заря – проверка да се 
споменават имената на герои от различни етноси.

награждаването на победителите от конкурса 
през 2016 г. даде възможност на младежите да се 
докоснат до таланта на едни от най-ярките предста-
вители на българската култура, сред които актьо- 
рът ицхак Финци.
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през следващата година – 2017, самите учас-
тници се превърнаха в артисти. авторите на 20 но-

Ицхак Финци поздрави победителите в третото издание на 
конкурса с невероятни изпълнения на цигулка

минирани творби в четвъртото издание се качиха 
на сцената на Бургаския куклен театър, за да прове-
дат своеобразен открит урок и да убедят публиката, 
че могат да променят света.
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през 2017 г. център „алеф” учреди и своята 
нова първа награда – едноседмично пребиваване 
в израел. победителите във всички следващи из-
дания на конкурса представляват страната ни на 
международен конгрес на млади лидери в младеж-
кото село Хакфар Хайярок в израелския град рамат 
ХаШарон, като присъствието им на конференцията 
се осигурява от център „алеф”.

След завръщането си от Израел Моника Митова 
и Мануил Касабов написаха пътеписи.
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през 2018 г., когато се проведе петото издание 
на конкурса, в центъра на Бургас по инициатива на  
„алеф” е изграден и официално открит мемориал на 
благодарността, чрез който еврейската общност в гра-
да изразява признателността към своите спасители. 

Паметникът на благодарноста бе открит през 2018 година.
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по-късно, пак по инициатива на „алеф”, прос-
транството, в което се намира паметникът, е наре-
чено „Зона на толерантността”. 

Зоната на толерантността в центъра на Бургас.

през 2018 г. е учредено и отличието „пазител 
на паметта”, с което„алеф” всяка година удостоява 
личности, които съхраняват и популяризират исто-
рическите примери за хуманизъм, доблест и толе-
рантност.  първият „пазител на паметта” стана кме-
тът на Бургас димитър николов.

традиция е на всяка от церемониите по на-
граждаване по покана на „алеф” различни инсти-
туции да представят тематично подбрани изложби 
и експозиции. през годините гражданите и гостите 
на Бургас видяха уникалната експозиция на дър-
жавен архив – Бургас с автентични материали от 
първата световна война, изложбата „отвъд дъл-
га”, създадена от световния център за възпоме-
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нание на жертвите на Хо-
локоста и открита лично 
от посланика на израел у 
нас н. пр. ирит лилиан. а 
на последното, шесто из-
дание на конкурса през 
2019 г., гостува изложба-
та на централния държа-
вен архив „1943: преслед-
ване и защита. съдбата 
на българските евреи”.

Н. Пр. Ирит Лилиан

Младежи от различни формации по изкуствата всяка година 
поздравяват участниците в конкурса със свои изпълнения
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За авторите на номинираните творби церемо-
нията по награждаването се превръща в истинско 
приключение и оставя незаличими спомени. цен-
тър „алеф” организира за своите гости поредица 
от забавления, а денят след церемонията по тради-
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ция е посветен на познавателни пътешествия – до 
остров света анастасия, замъка „влюбен във вятъ-
ра”, до старинния несебър или друго атрактивно и 
забавно място в Бургаски регион.

през 2019 г, „алеф” събра и издаде в сборник 
всички наградени есета от първите пет години на 
конкурса. по време на церемонията по награждава-
не пред присъстващите участници в шестото изда-
ние организаторите поеха ангажимент да съберат 
в самостоятелен сборник номинираните разкази на 
тема „да обичаш, въпреки…”. настоящото издание е 
реализация на това обещание.
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Другите зА нАс
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ПозДрАвителен АДрес

от ирит лилиАн, ПослАник нА 
ДърЖАвАтА изрАел в бългАрия

уважаеми ръководители на алеф, скъпи участ-
ници,

За съжаление не мога да бъда с вас на този ден, 
тъй като днес е денят на независимостта на изра-
ел, отбелязващ 71 години от създаването на наша-
та държава.

това е млада държава с големи постижения. 
имаме модерна технология, ние сме нация, ние 
сме силни в икономическо отношение и сме номер 
11 според глобалния доклад на щастието. един от 
най-големите ни успехи е фактът, че имаме толкова 
много млади приятели от цял свят. млади хора като 
вас, които са привлечени от историята на еврейска-
та държава и от ценностите, които тя представля-
ва. една от най-важните ценности е да виждаме ин-
дивида като вселена. всеки един човек е отделна 
вселена, която трябва да бъде уважавана.  Затова 
всяко човешко същество заслужава достойнство и 
трябва да се разглежда равнопоставено.

в този дух, преди 71 години, бащите – основа-
тели на държавата израел, декларират следното в 
декларацията за независимост: 

”иЗраелската дЪржава ще бъде отворена за 
еврейската имиграция и за събирането на изгнани-
ците; ще насърчи развитието на страната в полза 
на всички нейни жители; тя ще се основава на сво-
бодата, справедливостта и мира, както е предви-
дено от пророците на израел; тя ще осигури пълно 
равенство на социалните и политическите права на 
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всички нейни жители, независимо от религия, раса 
или пол; тя ще гарантира свободата на религията, 
съвестта, езика, образованието и културата ”. пове-
че от 70 години се опитваме да осъществим тази 
визия, въпреки всички трудности.

Затова ви поздравявам за успехите, постигнати 
в Шестия национален литературен конкурс „който 
спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. 
сигурна съм, че всеки един от вас можеше да го 
спечели – защото всеки един от вас е една човешка 
вселена. вие всички сте чудеса.

както всички знаете, държавата израел е за-
дължена на българския народ за спасяването на 
48 000 членове на еврейската общност по време 
на втората световна война и винаги си спомня за 
онези почти 12 000 евреи от териториите на маке-
дония, тракия и пирот, които по това време са били 
под българско управление и които са били изпра-
тени на смърт. всеки един от тези хора е бил една 
човешка вселена.

поздравявам всички ви за това, че сте смели 
да се потопите дълбоко в тази толкова сложна ис-
торическа реалност. Благодаря на център „алеф“ и 
на неговия председател алберта алкалай за избо-
ра на такава интересна тема и за организирането 
на събитието по толкова умел начин.

сигурна съм, че тези, които виждат другия чо-
век като една отделна вселена – ще се отдадат на 
мисията да направят света едно много по-добро 
място за живеене.

ирит лилиан
посланик на ДърЖавата иЗраел в бълГария
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Център „Алеф” получи ценен подарък от ПМГ „Акад.Никола 
Обрешков” в Бургас – картината “Жажда за живот” на 
Радослава Начева от 9 е клас. Творбата е част от ученическа 
изложба „Холокоста през погледа на едно дете”, експонирана 
в гимназията
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До организаторите и журито 
на VI национален литературен конкурс 

,,който спаси един човешки живот, 
спасява цяла вселена”

Благодарствено писмо
скъпо семейство на център за еврейско-бъл-

гарско сътрудничество ,,алеф”, 
вашето дело заема много специално място в 

сърцето ми. искам да ви благодаря за топлите спо-
мени, които оставяте в мен. когато бях на седем-
найсет години и участвах като ученик във вашия 
конкурс, опознах живота и дейността на Шимон пе-
рес, както и неговия принос в хуманитаристиката, 
който смело мога да заявя, че носите в душите си и 
предавате на всеки един участник. вие сте пример 
за толерантност и човечност, но най-вече за култу-
ра и съвременни будители.

Благодаря ви, че продължавате да развивате 
конкурса и всяка година имате различна тема, коя-
то да обединява твореца и паметта, да преодолява 
времето и пространството, да събира човешките 
ценности в общата съдба на българи и евреи. поз-
дравявам ви и за това, че решихте да дадете шанс 
и на студентите да участват, като по този начин да-
дохте нов път на конкурса за развитие. искрено се 
радвам и за първия сборник, който излезе с есета 
от петте предходни години. пожелавам ви това да 
се превърне в традиция. 

възхищавам ви се, че подкрепяте младите хора 
да пишат и чрез словото, което е сакрално и изкон-
но, да се доближат до себе си и да докоснат душите 
на други. вие сте ценност, която доказва, че култу-
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рата, творците и паметта са задължителни в наше-
то време. 

пожелавам ви още дълги години да развивате 
своето дело и нека много млади хора се докоснат 
до него. със сигурност знам, че „алеф“ не е само 
буква, а и храм на толерантността, добротата и та-
ланта. Бъдете благословени!

с уважение: 
владимир илиев

студент в су „св. климент охридски
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иЗраел - от тук До там
изрАелски Дневник 
нА стелА николовА

аз съм стела николова – участник в VI нацио-
нален литературен младежки конкурс „който спаси 
един човешки живот, спасява цяла вселена”, орга-
низиран от център за еврейско-българско сътруд-
ничество „алеф“ и с разказа си на тема ”да обичаш, 
въпреки” спечелих участие в едноседмичен меж-
дународен конгрес за млади лидери в израел. там 
имах възможност да представя възгледите си за 
опазване на околната среда по модел на обедине-
ните нации. в конгреса, който се проведе от 19 до 26 
август 2019 година, се изявиха ученици от 7 държа-
ви (израел, Германия, Холандия, австрия, тайван, 
чехия и България). темата на семинара позволя-
ваше на всеки участник да изкаже своето мнение 
за различните екологични проблеми в световен 
мащаб и да представи презентация за екологична 
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устойчивост на държавата си. най-различното и не-
забравимо изживяване за мен се случи тази година 
с участието ми в конгреса в израел. 

а на въпроса 
„къде се провеждаше 
семинарът?” ще ви от-
говоря: в кфар ярок, 
чийто превод „Зелено 
селище” може да се 
приеме като буквален 
отговор на въпроса.

всяко кътче в сел-
цето е изпъстрено с 
красиви, грациозни 
пауни, в градините 
растат огромни пал-
ми, а за отмора раз-
полагахме с дърве-
ни беседки.  всички 
ученици-„конгресме-

Стела с Н.Пр.Румяна Бъчварова 
- посланик на България в Израел 

в които събе-
седвахме и 
провеждахме 
семинарите и 
важните съ-
бития, бяха 
оборудвани с 
микрофони и 
видеоекрани. 

с е л ц е т о 
разполагаше 
и с голяма 

ни” и пътешественици бяхме настанени в удобни и 
непретенциозни вили. а огромните сгради и зали, 
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сцена, на която се провеждаха концерти и други 
музикални забавления през горещите вечери. във 
вторник – 20 август, всички участници в конгреса 
представиха своите държави на подредени по на-
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ционалности маси, отрупани с красиви сувенири. 
на българското представяне присъстваше и посла-
никът на страната ни в израел румяна Бъчварова. 
срещата с нея беше много вълнуваща за мен, защо-
то през месец май голямата награда на литератур-
ния конкурс ми беше връчена лично от нея. вечерта 
ние, българите, изиграхме народен танц, аплодира-
ни  от останалите „конгресмени”. Бяхме облечени в 
дълги, красиви носии и обути с кожени цървулки.

другите националности също се изявиха на 
сцената в също толкова интересни и разноцветни 
носии, типични за страните им. а домакините на 
конгреса ни научиха на техен обичаен и много заба-
вен израелски танц.

аз обичам да пътувам и да изпробвам интерес-
ни вкусове, които не срещам всеки ден. а времето 
преди пътешествията ми задължително е свързва-
но с опознаване на традициите, религиите, култур-
ните богатства, забележителности и  традиционна-
та кухня в държавата, която предстои да посетя! 
разбира се, не тръгвам на път без слънчеви очи-
ла с интересни форми, смартфона си, фотоапарат, 
удобни обувки и местни пари (които никога не са 
достатъчни…)!

израел ме впечатли с богатата си история. той 
съчетава в себе си древни традиции и съвремен-
ни, модерно развиващи се градове. радвам се, че 
имах възможност да бъда там цяла седмица! йеру-
салим е толкова древен и пълен с история и вяра, 
че всеки може да усети уникалната атмосфера в 
него. Градът е смятан за свещен от юдеи, християни 
и мюсюлмани.  Град, който не можеш да отминеш с 
безразличие, най-малко заради  обичаите отпреди 
хилядолетия…



211

първо разгледахме и пообиколихме района, 
в който се намира стария град. но за да стигнем 
до града на давид, преминахме през тунелите на 
езекия. това са тъмни тунели, които в миналото са 
снабдявали града с вода. в тях все още има вода, 
затова беше необходимо да се сдобием с приклю-
ченско настроение, много питейна вода в бутилки, 
да включим фенерите и… бяхме подготвени! след 
45-минутно газене до колене пристигнахме до сто-
лицата на царството на цар давид.

след това екскурзоводът поведе групата ни 
към стената на плача. след проверката за оръжия 
се запътихме към мястото, където мъжете и жените 
продължават да плачат разделно (има мъжка-лява 
и женска-дясна зона). на раздадени от екскурзо-
вода листчета всеки  написа своите желания и се 
опита да ги закрепи в цепнатините на камъните на 
стената на плача, която е висока 18 метра. когато 
човек допре глава до камъните й, древната мъка, 
която е зазидана в нея, избива в сълзи.

на още едно място плаках в израел – спускайки 
се към йордан – реката, в която е кръстен Христос. 
в река йордан плуват хиляди малки рибки, които 
леко докосваха краката ни.

другата забележителност, която посетихме в 
йерусалим, беше Божи гроб. величествено място! 
отвън църквата изглежда обикновена, но вътре 
е внушителна и необятна! първо се изкачихме до 
Голгота – хълма на разпятието, сега превърнат в 
олтар. продължихме в огромната зала, приютила 
малък параклис, заобиколен от поклонници – от 
най-вярващи до тези, които просто искат да усе-
тят вълшебната енергия на това място, наредени в 
дълга опашка (подобна на тази за лувъра)… Божи 
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гроб – главното светилище на християнския свят!
след тази незабравима екскурзия организато-

рите бяха предвидили всеки чуждестранен участ-
ник в конгреса да гостува в семейството на израел-
ски делегат. и така, в четвъртък следобед аз също 
се озовах на гости за няколко дни в израелско се-
мейство в тел авив. в петък семейството започ-
на да се подготвя за празничната вечеря – шабат. 
Шабат е много специално време и продължава до 
съботния следобед. тогава колите по улиците на 
градовете намаляват драстично, остават основно 
туристическите автобуси, защото най-религиозни-
те евреи не шофират и не работят. в израелското 
семейство, на което гостувах, опитах най-вкусната 
храна за целия ми престой. вечерта имаше разно-
образие от характерни за страната ястия, като фа-
лафела, хумус, табулето и шакшука – пикантен до-
матен сос със задушени в него яйца. сервираха ги 
с прясно изпечен арабски хляб „пита“ и с арабска 
салата от ситно нарязани зеленчуци.

в израел разбрах, че в тази страна грижата за 
сигурността е превърната в изкуство. от разгово-
рите ми с Гал (момичето, на което гостувах) научих, 
че през следващата година тя ще постъпи в арми-
ята. там момичетата служат задължително 2  годи-
ни, а момчетата – 3 години.

само с малки изключения, евреите са освобо-
дени от военна служба, както и от необходимост да 
работят. интересен факт също е, че държавата из-
държа силно религиозните неработещи хора с да-
нъците на останалите.

За евреите съботата е ден за почивка. тази по-
чивка настъпва при залез слънце в петък и завърш-
ва след залез слънце в събота. по същия начин на-
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стъпват всички национални празници. по време на 
съботите и празниците целият градски транспорт 
не работи (освен такситата).

ако йерусалим е религиозното и историческо 
сърце на израел, тел авив е бъдещето му! тел авив 
е нов град, а животът там е денонощен. в мегапо-
лиса има много магазини, шарени и дълги битпаза-
ри (на които можеш да откриеш от български пас-
тички „чудо” до всякакви красиви и изящни карти-
ни и бижута), ресторанти и ресторантчета и широк 
излаз на средиземно море с безкрайни пясъчни 
плажни ивици.
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Храната в израел не е евтина. всъщност нищо 
не е евтино, освен дребните сувенирчета.

по време на гостуването ми в израелското се-
мейство се насладих и на плажа на средиземно 
море, където започва и екстремното приключение 
– плуване в огромни вълни. какво е чувството ли? 
радост, щастие и… свобода! 
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последният ден по програма посетихме и севе-
рен израел, и по-точно – тверия, кинерет и назарет.

вечерта беше времето да се сбогуваме. да си 
обещаем „до скоро” и „до нови срещи”. да подкре-
пим прятелство си със спомени, да си направим 
снимки и да разменим адреси!

Благодаря на всички от център за еврейско-бъл-
гарско сътрудничество „алеф“, които допринесохте 
за сбъдването на една моя мечта – да посетя изра-
ел и да участвам в незаравимо международно съ-
битие с много млади хора от цял свят!

Благодаря ви от сърце!
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всяка година литературната надпревара раз-
ширява „географията” си.

конкурсът ПроДълЖАвА
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Шестия национален младежки конкурс „който 
спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” 
се проведе с финансовата подкрепа на: 

– нссеив

– община Бургас;

– ГерБ Бургас;

– БмФ „порт Бургас”;

– Булгариен директ райзен;

– ск оод;

– държавна агенция „архиви”;

– пр „имидж едвъртайзинг”.

– bivol.bg

– fakel.bg
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