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Аргументативния текст напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото място. 

41. Прочетете откъса от творбата на Йордан Йовков „Шибил“ и в свитъка за 
свободните отговори напишете аргументативен текст в обем до 4 страници на тема 
Съдбовният избор на човека. Преди текста отбележете жанра му – интерпретативно 
съчинение или есе. 

 Шибил остана сам. И тогава парите от царските хазни, които беше обирал, 
пръстените, измъкнати от ръцете на живи и на умрели, златото и среброто от черкви и 
манастири – всичкото имане, което той беше натрупал и беше скрил из пещери и хралупи, 
всичко това потече в къщата на Велико кехая, все подаръци на Рада. Скъпи подаръци за 
всяко много здраве от нея. Но ето, той получи хабер, който го замая: Рада го викаше да слезе 
в село; баща ѝ им даваше благословията си, Мурад бей му прощаваше. И в знак, че думата му 
е вярна, кърсердаринът му пращаше божигробски броеници от кехлибар. 

Дълго време Шибил мисли дали това не е примка. Всичко, което имаше, беше го дал. 
А гората беше се раззеленила вече цяла, натежа и потъмня, поляните се покриха с висока 
трева, цъфна божурът, цъфна и росенът, самодивското цвете. Из долищата се понесе дъх на 
люляка и на липи. И когато в усоите проехтя ревът на рогач, а в Старата кория загукаха 
гриви гълъби – корав се стори на Шибиля камъкът, на който вечер слагаше главата си, и 
тежка му се видя пушката. Той повече не можеше да трае и тръгна за село. 

Когато потегли от Сините камъни, беше пладне, когато слезе долу на пътя и се обърна 
назад, върховете на планината и канарите по тях бяха се зачервили от залеза на слънцето. Но 
орлите още се виеха пред белите сипеи и каменните стени на урвите. Тия орли, които бяха 
навикнали на леш и които често пъти, кацнали на някоя скала, ръфаха човешки меса. 
Мръкваше се, в долищата се спускаше синкава мъгла, по баирите лазеха дълги сенки. 
Планината беше се спотаила, тиха, замислена, сякаш гледаше след Шибиля и питаше: къде? 
Домъчня му на Шибиля, съмнението като червей загриза сърцето му. Той седна на един 
камък и се замисли. 

И всичко пак прекара през ума си, всичко премисли. Когато повдигна очи, месецът 
беше изгрял. Друг свят виждаше пред себе си Шибил и друга беше станала планината – 
разстлана нашироко, мътна, изгладена като синя стена, загърната в бяло було. В черни сенки 
се спотайваха горите, от поляните идеше хлад и бяла мъгла пъплеше по тях и се извиваше 
като змей. Някъде в мрака светваше светулка, написваше с огнена черта някакъв знак, 
някаква тайна дума, и угасваше. А дълбоко в дола нещо пееше – реката ли беше това? – 
пееше тъй тихо, тъй хубаво. 

Шибил гледаше пред себе си и мислеше. В очите му, като къси жълти жици, се чупеха 
лъчите на месеца, искряха и се сплитаха в някакъв смътен образ, който ту се явяваше, ту се 
изгубваше. Но Шибил ясно виждаше две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами. 
Той стана, тръгна подир тези очи и тази усмивка и повече не се обърна назад. 
 


