
„Един живот - една голяма мъдрост”  

 втора част 

  
       Ние се радвахме на хубавия пролетен ден.Аз събирах корени и билки за чай. 

Виктор разпъваше палатката.(планирахме да си направим къмпинг близо до дома) 

Мартин и Петър бяха легнали на една поляна, да събират слънчеви лъчи. 

- Хайде на разходка в гората, ще съберем съчки за огрев.-провикна се Виктор.Те 

лениво се размърдаха. Тръгнахме от поляна на поляна подтичвайки и подскачайки след 

пеперудите. Неусетно изминахме около 2 км.и видяхме,че сме се отдалечили доста. 

- Хайде момчета,на работа,че се стъмнява! – с насърчаващ глас Петър ни 

подкани да побързаме с дървата.Бързо запретнахме ръкави и за около четвърт час 

тръгнахме към поляната...Вече беше тъмно,затова побързахме . 

Накладохме огън и сложихме чушки и картофи на жарта.Нощта беше толкова 

спокойна,звездите светеха с ослепителната светлина на малки слънца.Огряваха някоя 

планета,някъде в далечното,в безкрайното,във вечното. Похапвайки си дружно, 

Виктор,Петър и Мартин говореха за някаква случка в училище, смеейки се за 

нещо,което всъщност не знаеха какво е. Я за химикала на Деси, който дала на 

учителката, а той не пишел,я за домашното, което било грешно, но смешно. Само аз 

стоях настрана,като че ли бях дистанциран от приятелите си. Това беше нещо 

нетипично за мен:винаги аз бях душата на компанията, винаги аз измислях смешките, 

винаги на мен се караха родителите и учителите. Аз бях пакостникът в къщата.А днес 

се бях така умълчал. Виктор, Петър и Мартин се шегуваха с мълчанието ми, но аз им 

отговарях само с поглед. Чувствах нещо, което ме теглеше към тази поляна, нещо 

необяснимо ме караше да нямам нужда от никого.Чувствах, че след миг ще прегърна 

тази земя, без да зная защо. Беше ми скъпа като майка. 

Бях легнал на тревата, съзерцавайки с поглед нищото. Докато другите още си 

говореха, аз заспах. Озовах се в старата ни къща. До огнището стоеше баба ми Стоилка 

заедно с двете й сестри и приятелките й. Стаята беше малка с нисък таван, но добре 

почистена и наредена. Момичетата бяха седнали в десния ъгъл, до тях беше огнището, 

а от ляво-малка масичка с пет дървени столчета. Девойките си пееха всяка вечер след 

вечеря.Заставаха една до друга с плетки в ръце.Като свършиха последната си 

песен,Стоилка пое дълбоко въздух и каза: 

-         Имам да ви съобщя една новина... 

Родителите и сестрите й бяха забелязали нервното и държание този ден, но не знаеха 

каква е причината. 

-         Както знаете, всеки ден ходя на реката и нося вода.Това е моя работа, 

откакто се помня. Преди година там срещнах Али. Идваше всеки ден да пои 

животните. Дните минаваха и се виждахме всеки ден и с течение на времето 

разбрахме,че не можем един без друг... 

 


