
Измъчваше ни мълчание и онова чувтство в стомаха, както когато нещо не е 

наред. Разходихме се из местността. Беше спокойно и красиво, чуваха се само птичи 

песни и гласът на гората. След известно време мълчанието ни премина в мързел и 

меланхолия. Спряхме на прекасна поляна, хубаво огряна от слънцето. Всички бяхме 

налягали по земята и неусетно се бяхме унесли в приятна дрямка. И така, докато не ни 

събудиха дъждовните капки. Отначало валеше слабо, но не след дълго се засили така, 

че всички момичета изпаднаха в паника. Въпреки дъжда небето не се беше смрачило 

чак толкова, че да ни е неприятно. Е, разбира се, нямаше как да се разминем без паника, 

но важното е, че вече след като бяхме станали като мокри кокошки, го обърнахме на 

шега и като малките деца се разтичахме под дъжда. Госпожата, като стар командир, се 

опитваше да въдвори ред, ала никой не и обърна внимание. Денят мина бързо като една 

стрела и докато се усетим, пак беше вечер и бяхме насядали около лагерния огън. Този 

път вместо да мълчим, решихме да си направим караоке, че защо иначе ни беше този 

интернет, ако не се забавляваме с негова помощ? Някой по-отзад пееше с гърлен глас и 

аз се провикнах шеговито: 

- Геш, моля те намали децибелите за доброто на всички ни... А! И освен това 

научи песента преди, да я пееш. 

- За силата на „звънливия” ми глас, мм, да, имаш право, въпреки че след такъв 

ден изпълнен с лентяйство,  смях и лигавене  ще е малко трудно, но ще опитам. 

Относно песента – аз не я пея грешно, аз просто правя ремикс.  

Буен смях заглуши гората и сигурно уплаши горките животинки. Ние ли? Заболя ни 

корем от смях, и не само защото той беше казал нещо такова, а по принцип през целия 

ден настроението ни беше някак хубаво, някак ваканционно. Легнахме си рано 

сутринта, към 5:00ч., а учителката не можа да мигне заради нас. Ала дойде време за 

ставане. Минава да ни събуди самият шофьор, да точно онзи, на когото все му беше 

криво. Е, точно днес беше в неочаквано добро настроение. 7:30 ч.  

- Ставай, народе! Време е за път, време е да видите още от прелестите на 

България! 

- Да бе, точно днес ли намери да ни събужда толкова рано!? – помислих си. 

Всички станали с дупето нагоре, недоспали, главите им още не могат да се отлепят от 

земята. А за още по-голям късмет бяхме заспали като чували, кой каде завари, всеки 

върху всеки и нямаше някой, който да не се оплаква. 

- Оххх, врата ме боли! 

- Къде са ми чорапите???  

- Защо трябва да ставаме толкова рано? 

- Какво по дяволите става тук? 

Беше като в кошер. Всички жужаха, неподготвени за дългия път, който ги 

очакваше. И все пак кой рошав, кой с блуза на опаката страна, всички се натъпкахме в 

автобуса и потеглихме към следващата дестинация. 

 Пътувахме цял ден и въпреки умората, продължихме да се веселим. По пътя 

доловихме искрите, прехвърчащи между Никол и Сашо. Всички започнахме да 

шушукаме и тихичко да се кикотим. Те обаче не забелязаха какво се случва около тях, 

бяха твърде заети да се зяпат като котараци, за да ни обърнат внимание. Някой от 

предните седалки, (вероятно новините се разнасят бързо и не могат да останат само при 

нас, момичетата) шеговито подвикна: 

- Може ли да ви стана кум? 

Най – накрая те разбраха, че точно за тях става дума, обърнаха се напред и се 

засмяха. Някои от нас играхме на „ Truth or dare” и Антоан беше предизвикан да каже 

бързо скоропоговорката „Крал Карл и кралица Клара, крали кларинети от кралската 

кларинетница.”, но той до последно твърдеше, че са клали кларинетите. И така, когато 



има какво да се прави, времето минава неусетно и приятно. В края на пътуването пък 

всички крещеха с цяло гърло: 

- ГОРЧИВО! ГОРЧИВО! 

И разбира се, пак ставаше въпрос за нашите приятели Никол и Сашо. За жалост 

те отричаха, но ние не се отказвахме. Вече съвсем капнали от умора, насядали около 

огъня, прозяващи се и говорейки несвързано, играехме покер. Добре, че някой се беше 

сетил да вземе карти. Както сме се умълчали, мислейки за следващия си ход и правейки 

различни физиономии, нещо, хоп, падна на главата на Христина. Оказа се лист хартия, 

на който бе изобразено нещо като карта. Всички се загледаха и започнаха да питат. 

След малко се умалчаха и нямаше и 30 секунди, когато от храстите се дочу кикот. 

Първата реакция беше стрес и паника, но явно все една от нас не беше толкова руса и 

извика: 

- Иване! Станимире! Излезте от там веднага! – замаха заплашително с пръст 

Адриана. 

Двамата,превиващи се от смях, сочеха нас и се разсмиваха още повече. Ала Иван се 

смееше толкова заразно, че всички легнахме на земята от смях. Е, досетихте се, че това 

беше една от техните шеги, нали? Лично на мен това листче, паднало от никъдето, ми 

прилича на българския вариант на „Пепеляшка”, та това ме разсмиваше още повече. 

Тази нощ успяхме да си легнем в палатките, както му е редът. Не, на нас определено 

никога не ни е скучно. Какво ли ще се случи с любовната афера на Никол и Сашо? Има 

ли такава, или ние само преувеличаваме? Ами странните сънища на Съни? М, да, 

имаме достатъчно време да намерим отговорите.  

На другия ден, всички отпочинали и бодри, се качихме на автобусите, готови за 

дълъг път и нови приключения. Така и не разбрахме тайната на кана, скрита някъде из 

звездите на Млечния Път. Надяваме се в новия лагер да разберем нещо друго може би 

за някой друг кан от богатата история на България. 


