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Валеше като из ведро. Дъждовните капки барабаняха по стъклата на прозорците. 

Надвисналото, натежало от вода небе сякаш се бе разкъсало и се изливаше над земята, 

размиваше я и я топеше като захар. Внезапните кратки пориви на пролетната буря носеха 

топъл, свеж въздух. Придошлите води се стичаха из безлюдните улици. Хората от селото се 

бяха изпокрили по домовете си. 

Аз и моите трима приятели се намирахме в селската къща, останала от дядо и баба – 

родителите на майка ми. И на четирима ни хобито е да ловим риба. За съжаление бурята ни 

изненада и сега ние седяхме в просторната стая край камината. Всеки от нас се занимаваше с 

нещо свое. Виктор бе отворил лаптопа си и мърмореше, че връзката е слаба. Петър трябваше 

да се погрижи за топлината в стаята и се занимаваше с огъня, Марто играеше на скъпия си 

GSM, подарен от баща му, работещ в чужбина. 

Аз пък снощи бях открил стар семеен албум и сега го разлиствах страница след 

страница. Взирах се в избелелите от времето снимки. Спомените се пробудиха, сърцето ми 

заби лудо в ритъма на пукащите цепеници в камината. Потопих се в един безвъзвратно 

отминал свят. 

- Какво става, Жоро? Защо дишаш така тежко? – питаше Марто, без да откъсва поглед 

от телефона си. 

Гласът му ме стресна и се приближиш до него. 

- Виж тази снимка, Марто. Тя е на моята баба. Вече не е между нас, но аз не мога да я 

забравя. Тя е човекът, който ми е отделял най-много време в детството. Заедно играехме, 

заедно ходехме на разходка, беряхме билки... Животът й е цял един роман, изпълнен с 

мъдрост. Тя ме научи да мечтая, да се радвам и на най-дребните неща, да обичам живота 

такъв, какъвто е. 

Цялата лятна ваканция прекарвах на село и никак не ми беше скучно. Когато баба 

беше свободна тя идваше с мен до реката, където с часове ловях риба. Може би защото бях 

дете, се нервирах, когато уловът беше неуспешен. Тогава баба се усмихваше, а след това ме 

окуражаваше: 

- Не се отчайвай, момчето ми! Който има търпение, успява! 

Един ден двамата отново бяхме край реката. Аз ловях риба, а баба събираше билки. 

Изведнъж наблизо проехтя детски вик: 



- Помощ, помооощ…, Хора, помогнете!  

Хвърлих въдицата и двамата с баба се затичахме в посока, откъдето идваше гласът. 

- Помощ! – викаше дете. 

То беше някъде наблизо. Един миг и… Ето го! Момчето ту подаваше глава, ту 

потъваше отново. То се бореше отчаяно за живота си. Беше попаднало във водовъртеж и не 

можеше да излезе от него. Баба бързо прецени ситуацията и без да се бави, се хвърли във 

водата. Заобиколи мястото, където се намираше удавникът, и умело се гмурна. Миг – два и 

ето - показаха се двамата. Баба бе прегърнала удавника с едната си ръка, а с другата гребеше 

към брега. Когато стигна, тя положи тялото на каменистия бряг и се зае да прави изкуствено 

дишане на момчето. Изведнъж то отвори очи, изкашля се и изхвърли поетата вода. Един 

човешки живот беше спасен. 

И  Виктор, и Петър излязоха от унеса си, спряха заниманията си, раздвижиха се. 

Виктор бавно и проточено заговори: 

- Бабата ти, Жоро, може би е преживяла много премеждия, но е натрупала и голям 

житейски опит. Тази жена е осъзнала, че животът, е най-голямото богатство. 

- Да, така е – обадих се аз – баба беше много смел човек. Притежаваше борбен дух и 

не се страхуваше от трудностите, които съпътстваха живота й. Те сякаш я правеха по-силна, 

по-издръжлива, по-смела. Съветваше ме да  не допускам отчаянието да сломи духа ми. Все 

още звучат в съзнанието ми нейните заръки: „След всяко падане, ставай и продължавай 

напред към начертаната цел. Ти можеш, ти ще успееш! Ако не сполучиш от първия път, 

опитай отново! Когато човек се стреми към нещо с цялото си сърце, винаги успява да го 

постигне. Вярвай във възможностите си! Ти си способен, ще успееш!” 

Настъпи мълчание. В стаята се настани тишината. Дъждът беше спрял. Пролетното 

слънце плахо надничаше през прозореца.  

Петър пое дълбоко въздух, сякаш за да прогони мислите си, и промълви: 

- Един живот – една голяма мъдрост  

Бурята стихна, топлото пролетно слънце сякаш ни подканяше да вземем въдиците и да 

се отправим към реката... 


