
 

РАЗХОДКА С ВЛАК 

 

В едно есенно утро си събрах багажа в средно голяма раница и 

тръгнах към гарата. Моят влак ПВ30153 трябваше да тръгне в 8:00 ч.  

По дърветата и на земята имаше червени, оранжеви и жълти листа, сякаш 

някой художник ги бе нарисувал.                                                                                 

 

Купих си билет от Бургас  до  Сливен и се качих в купето. Седнах до 

прозореца и машината потегли. Отвън се виждаха ята птици, които 

отлитаха на юг. 

 

Някъде около 9:42 часа влакът спря тежкото си тяло на гарата в 

Сливен. Там се разкриваше още по-красива гледка. Планината се белееше 

от натрупания сняг. Реших да се разходя из центъра на града. Улиците бяха 

отрупани с разноцветни листа. Стигнах до общината, където беше старият 

бряст, за който само бях чувала. 

 



Стана време за обяд. Бях си направила сандвичи, седнах на една 

пейка и започнах да се храня. Две гълъбчета дойдоха до мен, дадох им 

малко трохички хляб. Те ги хапнаха бързо и през това време още три се 

доближиха. Нахраних и тях. Сандвичът беше изчезнал. 

Затичах се за жп гарата, защото моето пътешествие трябваше да 

продължи. Тревожех се да не изпусна влака за Казанлък, който трябваше 

да тръгне по разписание в 13:20 часа. Успях да се кача навреме и се 

успокоих. Влакът избоботи с плътния си глас и потегли. До мен в купето 

стоеше една много приятна жена, с която си говорихме през цялото време. 

Така неусетно стигнахме до желаното място след два часа. 

В Казанлък посетих Музея на розата. Там има стари съдове и 

предмети за събиране на розово масло. В този музей има и прекрасна 

градина, в която се отглеждат различни сортове рози. Естествено, нямаше 

как да не си взема някакъв сувенир. Избрах си малко сапунче под формата 

на розичка. 

 

Отидох да видя и Казанлъшката тракийска гробница. В нея имаше 

много красиви и вече леко избледнели стенописи. 

Дойде време да си тръгвам и от този прекрасен град. Потеглих с моя 

бърз приятел към столицата, защото вече беше 17 часа и трябваше да 

препускам до жп гарата, за да не закъснея, а на следващия ден имах важна 

среща. 

След като приключих с работата си в София, трябваше пак да се 

завърна обратно в Бургас. Купих си билет и се качих на влака. 

 

Но за това приключение ще ви разкажа друг път….Довиждане, сега 

бързам, за да не изпусна своя влак! 


