
Един ден, когато слънцето се събуждало и се протя
гало, първите лъчи от изгрева му достигнали прозорците 
на ромско училище. Слънцето мислело, че изгревът 
му ще озари стаята, но се учудило. Стаята вече светела. 
Пуснало още няколко лъчи да разучат какво се случва. 
Лъчите заиграли пъргаво по чиновете, по стените, по 
лицата на децата. Слънцето, което имало пряка връзка с 
лъчите си, се издуло и се провикнало през тях като през 
стотици картонени тръби:

– Какво става там долу?

Гласът му оттекнал в гръмовно ехо.

Децата  
на Изгрева
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– Децата имат гостенка, някаква писателка, която иска 
от тях да помислят за мечтите си – докладвал един лъч.

– Това не ме интересува, глупав Лъчо! Откъде идва 
светлината?

– Не е от стените, господарю – докладвал друг лъч.
– Не е от чиновете, господарю – отвърнал трети лъч.
– Лицата на децата… – заекнал четвърти лъч.
– Какво? – извикало отново Слънцето.
– Ами… те светят.
– Как така светят?
– Не знам, господарю.
Ядосало се Слънцето, пуснало няколко огнени бури и 

на много хора по земята им прилошало. Каква била тази 
работа? Откакто свят светувал, единствено то светело в 
небесната обител, единствено то огрявало Земята.  
Стигало почти до всяко нейно кътче, заради него се 
възраждал животът там долу и никой не бил поважен 
от топлината му. А сега изведнъж тези разсеяни негови 
слуги, лъчите, които постоянно му докладвали фалшиви 
новини от Земята, сигурно отново били объркали нещо. 

Не се случвало за първи път. Преди много годи
ни хиляди лъчи помислили, че вулканите са слънца. 
Всеки път, когато изригвал вулкан, те докладвали на 
господаря си, че в Земята се крие друго слънце. Но 
господарят им само се прозявал на глупостта им. Пос
ле друг път лъчите се заблудили, че пожарите в горите 
и огньовете на хората са миниатюрни слънца, които 
затоплят планетата. Слънцето ги нахокало за тази тях
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на недомислица. Огънят бил нещо временно и ако се 
разгорял с мощта на Слънцето, то той щял да унищо
жи планетата.

Случило се веднъж и хиляди лъчи да помислят, че 
хората са измислили нова слънчева мрежа – електри
чеството. Лампи светели навсякъде. Тази грешка на лъ
чите разсмяла Слънцето. Понякога електричеството взи
мало от същите негови лъчи, за да свети, и в този си вид 
електричеството отново се произвеждало от Слънцето. 

Лъчите не разбирали колко деликатна била рабо
тата на господаря им. Той трябвало да огрява Земята, 
за да поддържа живота там, а в същото време да стои 
достатъчно далеч от планетата, за да не я погуби. То не 
можело да прегърне милиардите си деца – тревичките, 
животните, хората. И единствено чрез своите слуги, 
лъчите, които се поохлаждали от горещите чувства на 
Слънцето по пътя, господарят им галел творенията си 
отдалеч. Накратко, нямало потрудна работа на света от 
тази на Слънцето.

Понякога господарят завиждал на слугите си. На тях 
той завещал найсладката част. Лъчите си живеели доб
ре и не се оплаквали. Те пътешествали често до Земята, 
посещавали различни места и за да си платят билетите 
за тези екзотични пътешествия, единственото, което 
трябвало да правят, било да докладват на Слънцето как 
живеят съществата на планетата. Така се случило и този 
път в стаята на ромчетата.

Никога до този момент лъчите не били виждали 
своя господар толкова ядосан, затова се впуснали към 
лицата да разучат поподробно каква е работата.
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Първо един лъч огрял писателката. Тя идвала от да
лечен град и била приготвила малко игри за децата. Но 
преди да започнат, ги помолила да помислят за миг за 
мечтите си. Нейното лице отразявало детската светли
на като луна.

Ангел свирел на пиано и мечтаел един ден да стане 
пианист. Исмет и Стоил искали да играят футбол. На Пъ
нар и Мария им се щяло да учат български и някой ден 
да преподават в училище. Сание пък обичала да чете 
книги и и се готвела да стане лекарка.

Лъчите продължили да разучават детските лица и 
да пускат доклади до господаря си. Даже за да свършат 
работата още подобре, Слънцето им изпратило още и 
още помощници – други лъчи.

Те пробягнали през очите на Мелекбер, която се 
готвела да стане войник, като порасне. Момичето обича
ло да скача на въже и така да упражнява мускулите си за 
в бъдеще. Същата мечта имала и съученичката  ѝ Мелиса, 
която криела своите копнежи от останалите. Притеснява
ла се, че родителите ѝ няма да я подкрепят, и често се по
разсейвала от мислите си, като играела на орехи. Анелия 
пък се представяла като фризьорка в салон за красота. 

Лъчите стигнали до крайните чинове. Там се въртял 
напредназад Стефан, който в момента сякаш шофирал 
с измисления си нов автомобил. В мислите си Емил го 
настигал с пожарната си кола и препускал към градове
те да гаси пожари.

Единствен Георги още не знаел какъв иска да стане, но 
в главата му се боричкали много и найразлични мечти.
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Въпреки подробните доклади, Слънцето отново не 
се доверило на своите пратеници и този път решило да 
направи нещо друго. Погледнало през лъчите си като 
през стотици бинокли и видяло стаята от всички стра
ни. Заразглеждало лицата на децата с любопитство. По
лекалека ядът му започнал да стихва.

Не му трябвали докладите на лъчите, за да разбере 
какво става.

Всяко от детските лица греело със собствена свет
лина, докато децата мечтаели.

В този момент превалил обяд и децата станали да 
се разотиват у дома. Но Слънцето не можело да спре да 
мисли за ромските деца.

Какво можел да стори той, далечният горещ и 
гигантски господар на планетите, за мечтите на тези 
свои няколко деца? Почти нищо. Цяла нощ не могъл да 
заспи, а рано сутринта изгрял отново – този път с най
топлите и искрящите си лъчи. Образували се слънчеви 
фигури по фасадата на училището, в класните стаи, в 
двора. Слънцето греело поярко от всякога. Никой от 
лъчите не знаел на какво се дължи тази промяна. Тога
ва с риск да го нахока отново четвъртият лъч, който по
рано забелязал лицата на децата, попитал:

– Господарю, защо днес светиш толкова силно още 
от изгрева си?

Вместо да обиди лъча си, че е глупав и нищо не раз
бира, Слънцето продумало с найголяма тъга в гласа си:

– Искам да погаля детските лица с изгрева си. Ако 
го сторя в разгара на деня, може да ги изгоря, затова 
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реших да го направя още сутринта, когато огрявам Зе
мята послабо.

– Но с какво ще им помогне това, господарю? Меч
тите не се сбъдват при огряване – отбелязал лъчът,  
който сега сякаш добил увереност.

– Колко си глупав, Лъчо, колко си глупав – продума
ло още потъжно Слънцето. – Мечтите се случват, когато 
слънцето грее силно отвътре и поне малко отвън. 

Така и до ден днешен никой не се пита защо квар
талът, където е ромското училище, открай време се на
рича „Изгрев“. Но всеки лъч познава децата на изгрева –  
децата, които с мечтите си озариха цяла стая, децата, 
чиито лица грейнаха като малки слънца, децата, които 
самият господар на Земята пожела да погали една сут
рин, и найсетне – децата, чиито мечти ще се сбъднат 
малко полесно.
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