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Какъв приятел имаше баба 

       Бай Богдан почна първия си разказ: 

       – Нашата баба беше златно създание. Щом успявах да се отскубна 

от къщи, аз веднага заприпквах надолу под гората, където в една ни-

сичка къщурка живееше баба. 

       Едно лято, бях пет или шестгодишен, едно подранило къпане ме 

накара да легна на легло. Дълго не видях баба. Но веднага щом 

пооздравях малко, и бегом при нея на гости. 

       Посрещна ме с отворени обятия.  

       – Добре, че идеш, Богданчо! Ще видиш какъв приятел съм си наме-

рила. 

       – А къде е, бабо? – попитах припряно. 

       Чак когато ми посочи с пръст, видях на перваза една красива пепе-

руда. Седеше върху бучка захар и сегиз-тогиз лекичко потрепваше с 

криле. 

       Ах, какви криле! Тъмни, почти черни с жълти ивици по краищата. 

Като от кадифе! Красота! 

       – Долетя от ония там брези – сочеше баба през прозореца към края 

на гората. 

       – А какво прави върху захарта? – попитах аз. 
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       – Смуче сладнина, лакомницата – тихо се подсмиваше баба, та чак 

дълбоките ѝ бръчки се събираха и образуваха венчета. 

       Когато пеперудата се насити, полетя из стаичката. Кацна на 

скрина, после на масата пред баба. Разположи пред нея багрите на 

своите криле, сякаш искаше да я порадва. И видях как баба я гали с 

очи.  

       Накрая замаха с криле, веднъж, два пъти, закръжи из стаята и 

„фррр” навън. По лицето на баба играеше мека усмивка, докато 

гледаше подир нея през прозореца. 

       – Утре по същото време, пак ще бъде тук – каза ми тя като приби-

раше бучката захар на полицата. 

       На другият ден едва дочаках този миг. 

       Когато пеперудата трябваше вече да прелети, баба постави захарта 

на перваза, покапа я с вода и зачакахме. 

       – Бабо, а може и да не дойде – усъмних се аз, защото не ми се 

седеше дълго толкова тихо. 

       – Ще дойде, Богданчо, ще видиш, че ще дойде. Всеки ден идва –  

отвърна баба с такава сигурност, че тутакси престанах да се съмнявам. 

       Наистина! След малко беше тук. 

       Перна се о полицата, после кацна за малко на пердето – и вече се 

намираше на сладнината. 

       Баба приседна до мене и ме загали по главата. Не отделяше очи от 

пеперудата… 

       Така всеки ден чакахме пеперудата с жълтите ивици. Вече не беше 

приятел само на баба, но и на мене. 

       Пристигаше всеки ден, винаги в определено време, чак до късна 

есен. 

       После настанаха дъждовете, откъм планината задуха студен вятър. 

       През един такъв дъждовен ден чакахме напразно. Пеперудата не 

долетя. Баба въздъхна, а на мене също ми се сви гърлото. 

       – Може би утре пак ще дойде – рече баба, но аз знаех, че го казва 

само заради собствена, и заради моя утеха. 

       И наистина пеперудата изобщо не се появи нито на другия ден, 

нито през следващите дни. Почти седмица напразно чакахме, баба не 

постави сладнина на прозореца. И само тихичко рече: 

       – Отишла е да кара зимния си сън. Вече сигурно няма да дойде. 
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       Плачеше ми се. Може би и за това, че вън толкова бързо 

приближаваше зимата. 

       – Бабо, нали догодина пак ще намерим такъв приятел – сгуших се 

до баба. 

       Тя ме погали и прикимна с глава. Веднага ми стана по-леко. 
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