
Описание на дървото 

Местонахождение: гр.Панагюрище, ЖК „Оптикоелектрон“ 1  

Вид: плачеща черница 

Възраст: 36 години 

Височина: 4,40 м. 

Обиколка: 98 см. 

Състояние: запазено, 2 клона са отрязани 

Необходими поддържащи мерки: поливане, торене, пръскане с препарат 

 

 

Рени и Петър с грамоти и награди в две категории – „Мое лично преживяване“ и „Зелен патрул“ 

от регионалния конкурс „Аз съм дърво с история – защити ме!“, 2016 г. 



 

НАШЕТО ДЪРВО – НАШАТА КРЕПОСТ 

/есе/ 

Това дърво е било посадено много години преди появата ни на този свят. Както всички 

знаем, дърветата растат бавно, тъй че то израсна заедно с нас. За нашата черница са ни 

разказвали, че в началото израствала като всички дървета, първо е била  малка права фиданка, 

после стройно дръвче. След нашето раждане дървото започнало бавно да увива ствола си и да се 

разклонява в големи и красиви клони, вплетени като лабиринт един в друг, и точно толкова 

здрави, колкото нашата детска приятелска връзка.  

Нашите родители ни казват, че първите ни игри са били свързани точно с това дърво. Още 

при качването ни на него ние сме осъзнали, че това ще бъде нашата крепост. През пролетта, 

когато листата се разлистваха и покриваха цялото дърво, влизайки под него, ние се чувствахме 

отделени от външния свят, на едно сигурно и тайнствено място. Ние и няколко деца от квартала 

имахме собствени места върху черницата. Искайки да бъдем големи и независими, ние 

създадохме уютен дом и го “обзаведохме”, подражавайки на възрастните. Пред “входа” на 

нашето място ние събувахме обувките си, влизахме в импровизираната лятна баня, в която 

имаше шишета пълни с вода, завързани по клоните. С измити ръце отивахме да полегнем в 

“хола”, мебелите ни бяха кашони, които бяха застлани с бабините черги. В крайната част на хола 

се намираше хамак, на който можеше да лежи само победителя от последната игра. На втория 

етаж беше нашият наблюдателен пост. Следяхме всичко наоколо, като започнем от птиците, 

облаците и парещото слънце до интересните ни съседи. 

Малки и неосъзнати,  ние късахме от листата, за да си играем, като се преструвахме, че 

това са пари и с тях може да си купим каквото пожелаем. Възрастните около нас ни съветваха, че 

това не е редно, че дърветата също имат чувства и че трябва да цениш това, което имаш. Така, 

както с пари не можем да си купим щастие и здраве, така и листата нямаше как да зараснат 

отново върху наранените клони на дървото. Под дебелата сянка беше нашият втори дом, нашето 

място за игра, нашето безгрижие. 

 С течение на времето ние пораснахме, в живота ни се появиха други приоритети и 

крепостта ни остана необитаема. Един ден, прибирайки се от училище, забелязахме промяна. 

Някои от клоните бяха отрязани, за да не пречат на паркинга до блока ни. Беше ни тъжно и се 

чувствахме виновни, че не можем да направим нищо.  

На следващата пролет черницата ни отново се разлисти и цъфна по-красива от всякога. 

Нашето дърво не се даде! То не се чувстваше изоставено и самотно, защото винаги имаше любов 

около него - още много детски мечти, смях и сълзи от ожулени колена. 

Сега ние сме щастливи, защото виждаме как децата също превръщат това дърво в своя 

традиция. Така разбираме, че природната крепост остава непревземаема.  
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