
В един есенен ден ... 

Разказ 

 

Беше топла есенна вечер, звездите грееха все още с непомръкналия си 

летен блясък, улиците бяха празни. Лампите нервно премигваха. Пред една 

изоставена къща, в листата на прага имаше плетена кошница. От нея се 

чуваше гласът на няколкомесечно бебе. Единствено силният му плач 

огласяше въздуха наоколо. Мъничето излъчваше някаква необикновена 

светлина и сякаш цялата улица беше огряна от блестящите лъчи на 

кошницата. Лицето на детето беше чудно красиво и излъчваше някаква 

особена сила. Чудех се кой би изоставил такова дете. Усетих 

топлината,която излъчваше то и реших да се грижа за него. Когато погалих 

нежната му бузка, необикновена енергия прониза тялото ми. Погледнах в 

очите му и сякаш душата ми потъна в тях. Поех го в обятията си и то спря 

да плаче, защото усети сигурността в ръцете ми. Усмивката ми го успокои 

още повече и то сякаш също се усмихна. 

Занесох вкъщи малкото ангелче, но жена ми вече беше заспала и не можа 

да го види. На сутринта обаче ние се събудихме от бебешки плач. Това 

беше най-хубавото събуждане и най-красивото утро в живота ни. Утро, 

което не мога да забравя никога. Просто се случи и така заживяхме с това 

съкровище в дома си. 

Ден след ден,ние бяхме все по-щастливи да се грижим за нашата Лина. Тя 

осмисли живота ни, даде му нова посока и го направи пълноценен. Вече 

пораснала, тя беше най-красивото момиче в града. Нейната усмивка 

грееше като слънце, косата и беше златна като зряло жито, а очите и сини 

и дълбоки като морето. Освен красотата, тя притежаваше сърце, 

неспособно да мрази, а само да помага на хората. Беше трудолюбива, 

честна и състрадателна. От нея лъхаше чистота и душевна красота. 

Обичаше много животните и природата. Винаги говореше добро за хората 

и гледаше от положителната страна на всичко. Раздаваше щастие на 

всички и навсякъде. Беше свръхсетивна. Имаше способността да чувства 

какво ще се случи и се стремеше да предотврати лошите събития. Всички 

около нея усещахме, че е родена, за да помага на всички около себе си. 

Лина излъчваше сила, която привличаше като магнит. Тя цялата беше едно 

чудо.  

 Един есенен ден, точно двайсет години след като Лина стана част от 

нашето семейство, аз и жена ми пътувахме към града, за да и подготвим 

изненада. Искахме да я сюрпризираме с нещо, за което тя винаги бе 

мечтала. От малка тя обичаше книгите и говореше как като порасне ще си 

направи книжарница. Затова ние решихме да направим първата стъпка към 

сбъдването на мечтата и, като и купим подходящо помещение. Валеше 

като из ведро, мъглата се стелеше като пелена, а пътят беше много хлъзгав. 

Усетих как гумите губят сцепление ... 


