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И ТОЛЬКО ТЫ… В МОЕЙ ГОЛОВЕ… 
Великий и могучий русский язык: сила чувства и сила 
страдания 
 
 

Действующие лица: 

 Она – студентка «RW», фигура 
тонкая, ранимая. 

 Он – любовь всей её жизни, русский 
язык.  

 
Она (про себя): 
 
- Как тяжело прогнать мысли о тебе…  
 
После очередного суетного дня, я вновь 
бегу навстречу, в ожидании увидеть тебя 
вновь.  
Наша встреча глаза в глаза, наши долгие 
уютные вечера, то время, когда мы стали 
еще ближе друг к другу и, наконец, 
осознали, насколько сильны взаимные 
чувства. Это навсегда… Я была так 
неопытна и стеснительна, не знала, с чего 
начать, но переполненная чувством 
радости, преодолев страх и 
неуверенность, стала искать ключ к 
твоему сердцу.  
О, любовь моя! Почему так щемит в 
груди… Время неумолимо, оно не щадит 
нас. Столько уже пройдено вместе, но 
тайна твоя до сих пор мне неподвластна. 
Но я ищу, и я найду… 
 
Как тяжело прогнать мысли о тебе, что мы 
когда-нибудь расстанемся. Но наше 
расставание – это лишь путь, длиною в 
жизнь… 
Ты вскружил мне голову, ты вскружил мое 
сердце! 
Я люблю тебя жизнь, я люблю тебя, 
Великий и Могучий!   
 

Он (многозначительно промолчал). 
 

Больше фото на странице Fb.:  
https://www.facebook.com/pg/russianword.gr/photos/?tab=albu
m&album_id=908455915977767 
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ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΣΥ… ΜΟΝΟ ΕΣΥ ΤΡΙΓΥΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ… 
Η μεγάλη και κραταιά ρωσική γλώσσα: η δύναμη του 
συναισθήματος, η δύναμη του πάθους 
 

 

 
Χαρακτήρες: 
 

 Αυτή είναι μαθήτρια του “Russian Word”, 
άνθρωπος λεπτός, φιγούρα εξαιρετικά 
ευαίσθητη, ευάλωτη… 

 Εκείνος – ο έρωτας της ζωής της, η 
ρωσική γλώσσα. 

 
Αυτή (μονολογώντας): 
 
- Πώς να σε βγάλω από τη σκέψη μου… 
 
Άλλη μια μάταιη καθημερινότητα πέρασε και 
τρέχω να σε συναντήσω πάλι, προσμένω και πάλι 
να σε δω…. Το αντάμωμα των ματιών μας, τα 
ατέλειωτα ήσυχα βράδια μας εκείνο τον καιρό, 
που αρχίσαμε να πλησιάζουμε ο ένας στον άλλον 
και τελικά καταλάβαμε πόσο δυνατά ήταν εκείνα 
τα αμοιβαία αισθήματά μας. Θα μείνουν για 
πάντα…. Τότε, τόσο απαίδευτη και ντροπαλή , που 
δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω… Πλημμυρισμένη 
όμως από χαρά και με τους φόβους και τους 
δισταγμούς μου να τους έχω ξεπεράσει, άρχισα να 
αναζητώ το κλειδί για την καρδιά σου… 
Αχ, αγάπη μου! Γιατί να πονάει τόσο η ψυχή 
μου… Ο χρόνος είναι αμείλικτος και οίκτο δεν 
μας δείχνει. Περάσαμε τόσα μαζί, μα το μυστικό 
σου, έως και την ώρα τούτη, ακόμη δεν κατέχω… 
Όμως ψάχνω, θα το βρω…. 
 
Πώς να σε βγάλω από τη σκέψη μου, όταν ξέρω, 
πως κάποτε οι δρόμοι μας θα χωρίσουν. Όμως ο 
αποχωρισμός μας θα είναι μόνο μια διαδρομή που 
θα τραβήξει στο μονοπάτι τούτης της ζωής... 
Μου πήρες το μυαλό, έκλεψες την καρδιά μου! 
Σ’ αγαπώ, ζωή μου! Σ’ αγαπώ, Μεγάλη και 
Κραταιά! 
 
Εκείνος (παρέμενε αμίλητος σε μια σιωπή 
εκκωφαντική, σε μια σιωπή που λέξεις και νοήματα 
θα μπορούσες να της δώσεις πολλά)… 
 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στην 

επίσημη σελίδα μας στο Fb.: 
https://www.facebook.com/pg/russianword.gr/photos/?tab=album&album_i
d=908455915977767 
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