
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

 

 

 

 



3 
 
 

 

 

Да не повярваш: още съм жив! Качихме се с баба в нещо като къща на 

колела. Наоколо – разни багажи, аз и баба сме се свили сред тях. Къщата 

забръмча, замириса отвратително, после ни затресе, залюшка – и така 

половин ден. По едно време ми стана много лошо. Стомахът ме заболя, 

сякаш съм гладен, но всъщност не ми се хапваше нищо. Дори обратното... 

Баба ме съжали и ме взе в полата си. Тя ми говореше нежно, аз лежах със 

затворени очи и мислех, че загивам. 

Хеле по едно време смрадливата къща спря. Вратата се отвори и аз 

тупнах върху нещо меко, зелено, прохладно... Изведнъж ми премина 

лошото, а баба каза: 

– Джерко, добре сме дошли на село! 

Не знам какво точно значи село, но никак 

не прилича на София. Още не съм разгледал 

наоколо, по-нататък ще ти опиша всичко най-

подробно. Има една истинска къща (не на 

колела), много мръсна и запусната, стаите са 

празни. Но баба смята, че ще се настаним екстра. 

Стовариха багажа и смрадливата къща си за-

мина, а баба започна да чисти. Вдигна моя 

панер-спалня върху един кашон, да не съм ѝ  

пречел. Пък аз така исках да ѝ помогна! 

След като събра боклука с метла, баба взе 

да мята насам-натам по пода един мокър парцал. Помислих, че иска да си 

играем. Надвесих се от панера – и не усетих как се преметнах долу. Този път 

вече почти загинах! Квичах отчаяно, но баба едва ме погледна – имала била 
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много работа! Все пак не ме напъха обратно в панера, а ме остави да си 

играя на пода. 

Изведнъж съзрях зад гърба ѝ нещо черно, с настръхнала козина, 

навярно се канеше да я нападне! Храбро залаях, макар че то беше по-

голямо от мен. Баба се обърна и кой знае защо се разсмя. После грабна 

косматото нещо и взе да търка с него дъските (така му се пада!) То пръхтя и 

съска, плю чернилка, накрая спря омаломощено. Когато баба отиде за чиста 

вода, аз тайно се изпишках отгоре му... Друг път да не ме плаши, четката му 

с четка! 

Вечерта и двамата бяхме капнали от умора. Хапнахме набързо, баба 

сложи в изчистената стая сгъваемо легло, до него – моя панер. Като си 

легнахме, почна да ми разказва как живяла като дете в тази къща, как 

играла на двора и тичала през полето. Тук явно послъга: че как е възможно 

да е била дете, като ние с теб си знаем, че е нашата баба! Ти вярваш ли я 

тази работа? 

Не исках да я огорчавам и кимах с глава, докато очите ми се 

премрежиха. Май че и баба заспа, както си говореше – много се беше 

изморила, горката. 

От днес започвам да изследвам двора, селото и въобще целия свят. 

Чакай следващите ми писма. 
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Страшно съм зает, но ти се обаждам набързо. Тези дни много 

работихме с баба, изчистихме цялата къща. Само че тя много разхвърля, та 

все вървя подире ѝ и прибирам. Завлякох метлата зад шкафа, обувките ѝ – 

най-навътре под кревата. Дори им развързах връзките, да ги обува по-

лесно. Пък тя, вместо да ме похвали, взе, че ми се накара. Ако можеш ги 

разбра тези баби! 

Под кревата има вързоп с дрехи. Когато съм сърдит на баба, се 

мушвам долу и заспивам обидено върху вързопа, а тя ходи из къщи и ме 

вика жално. Накрая, разбира се, се сдобряваме. Особено ако е наближило 

време за ядене... Баба ми капва в попарата по една капка от някакво 

шишенце. Казва, че от това нещо козината ми е станала още по-лъскава и 

че много съм порасъл – бил съм вече педя и половина! Ами като е така, да 

ми излее в паничката цялото шишенце наведнъж, какво си играе капка по 

капка! 

Обичам много да се разхождам по двора. Това, да знаеш, е мястото 

около къщата ни, краят му се не види! Самото село е по-далеч. То е 

направено от къщи като софийските, само че no-малки и всяка си има двор 

като нашия. В него расте висока зелена гора, през която безстрашно си 

пробивам път. Е, нали краката ми са късички и малко криви, та често се зап-

литам и премятам през глава, но веднага скоквам и продължавам напред. 

Баба казва, че било треволяци и бурени, но аз нали виждам, че си е гора. 

Скоро открих, че там има и по-големи неща, казват се дървета. За да 

им видиш върха, трябва да легнеш по гръб. Под две от тях имаше играчки, 

оставени специално за мен. Баба ги нарече шишарки, растели по големите 
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дървета. Може пък и да е така. Занеса си някоя шишарка вкъщи и почвам 

да я гоня с трясък по пода, после я вмъквам в скривалището и я загризвам. 

Е, не е като да гризеш пилешко кокалче, но какво да се прави – по дърветата 

не растат печени пилета... 

А днес ходихме да купим мляко. Вместо в магазин, озовахме се в една 

ниска къща. Миришеше особено, в полумрака различих две огромни, 

страшни животни. Казвали се крави, но освен това си имат и имена: Милка 

и Нешка. Те наведоха към мен рогати глави и така изпръхтяха, че едва не ме 

духнаха. Стопанката им, седнала на ниско столче, дърпаше нещо голямо и 

розово, увиснало от корема на Милка. От него, ако щеш вярвай, ако не    

щеш – недей, църкаше и се пенеше в кофата най-истинско мляко! 

Докато зяпах смаяно, стопанката – леля Янка – ни напълни с мляко 

бутилката, а баба ѝ предложи да доведе кравите в нашия двор. Имало 

много трева в него, нека си пасат! А тревата, обърна се тя към мен, в корема 

на кравата става на мляко. Представяш ли си! Пък аз си мислех, че го правят 

направо в белите торбички. 

После леля Янка копна на едно място в двора с мотиката. И какво 

мислиш? Извади от пръстта истински картофи, дето и аз ги обичам варени! 

Тук вече седнах от смайване. 

А по двора се разхождаха кресливи двукраки, облечени в перушина. 

Приличат на софийските гълъби, ама са много, много по-големи от тях. Баба 

ми обясни, че това са кокошки и пуйки, дето се продават замразени в 

магазините и имат такива вкусни кости. 

И какво излиза, бате? Всичко, което купуваме в София – мляко, 

сирене, месо, хляб, яйца и какво ли не още – не идва наготово в магазините. 

Всичко се прави тук, на село. Баба добави, че селските хора се трудят от 

тъмно до тъмно, зиме и лете. 

На тръгване махнах любезно с опашка на леля Янка, дето ни даде 

млякото и картофите. Нали знаеш, че като не можем да говорим с думи, ние 

разговаряме с опашки. Когато е вирната нагоре, значи всичко е наред. Ако 

е свита между краката – значи положението е напечено. А махането с 

опашка може да изразява най-различни неща: че обичаме много своя човек 

и сме му верни до смърт, че се радваме да се запознаем с неговите 

приятели, че от масата се носят приятни миризми и очакваме да падне нещо 

и за нас... 
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Та на тръгване завъртях опашка в знак на уважение и благодарност. А 

млякото беше такова гъсто и вкусно, че едва не си изядох паничката... Дали 

да не почнем и ние с баба да произвеждаме нещо? 
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Ако мислиш, мили бате, че съм предишното глупаво и глезливо 

софийско паленце – грешиш. Вече съм почти истински селски пес! Баба 

казва, че скоро ще навърша цели три месеца, но работата не е само във 

възрастта. Аз, както казва тя, овладявам действителността! Не знам какво 

значи това, важното е, че го овладявам. 

Сигурно помниш, че много ме беше страх от разни стъпала и ти ме 

пренасяше на ръце през тях. Като дойдох, гледам – и тук стъпала, при това 

отвратително високи! Вървя като завързан за баба, но като стигна до 

стълбището – стоп! Замръзвам на най-горното стъпало, скимтя от ужас, 

сърцето ми ще се пукне. Ха съм пристъпил, ха съм загинал! Баба започва да 

ме побутва по задничето, като ми говори окуражително. И аз де слизам, де 

се търкалям, все така отчаяно скимтейки. 

Ела да ме видиш сега! Честно казано, пак има понякога търкаляне – 

какво да правя, като са ми къси крачетата! Но квичене – НИКОГА! Мълча, 

сумтя и се боря със стъпалата като с врагове. И ги надвивам! Сега да 

запомниш нещо от мен: качването нагоре е по-трудно и по-бавно от 

слизането надолу. Баба казва, че и с хората било така. 

Като изчистихме къщата, заловихме се с двора. Баба щяла да си прави 

в единия край градина. Какво ли пък ще е това? Засега скубем огромните 

бурени и треволяци, които мислех за гора, когато бях по-малък. След всеки 

дъжд те стават още по-големи. Баба се бори с тях, както аз със стъпалата. 

Захапах днес един бурен, дръпнах го яко и го измъкнах с корените. Но по 

мустачките и муцунката ми се накачиха някакви ситни, черни същества. Че 

като ме защипаха!... Брей, че досадници – по-лоши и от бълхи! Кихах, 

кашлях, плюх, едва се отървах от тях. Наричали се мравки. 

Тогава опитах да работя с лапички. Земята е влажна, позатоплена от 

слънцето – само за копане! Заработих енергично, пръст хвърчеше на всички 

страни. Така се увлякох, че навярно накрая нямаше да мога да изляза от 



9 
 
 

 

прекрасната дупка, която бях изкопал. Бате, да 

можеше и ти да я видиш! Баба каза, че първата 

дупка на едно куче е като първия убит лъв за 

истинския ловец. (Тя чете сега някаква книга за 

лъвове и ловци, та все това ѝ е в ума.) 

Докато се любувах на моята бездънна 

дупка, баба започна да разказва такива 

интересни неща, че наострих уши. Е, не ги 

наострих, защото са дълги и клепнали, но 

заслушах с все по-голям интерес. Бате, дори ти 

не подозираш КОЙ СЪМ AЗ! Знаеш, разбира се, 

че кучетата са различни, хората казват – от разни породи. Но не знаеш, че 

ние, дакелите, сме една от най-старите породи! 

Според баба, май че сме живели най-напред далеч, далеч – в страната 

Индия. А в страната Египет открили много стара рисунка (тя казва – отпреди 

четири хиляди години, но аз не мога да си го представя). И на тази рисунка 

имало истински дакел! Още оттогава сме били приятели с хората. А по-

късно, вече в страната Германия, ни отглеждали като кучета за лов. Оттам 

сме се пръснали по целия свят! Без нас не ставал нито един лов на лисици, 

язовци, еноти. Не ги познавам тези животни, но научих, че те живеели в 

дупки в земята. Дакелите разравяли пръстта, вмъквали се в леговищата им 

и ги захапвали я за опашката, я за крака. А захапе ли нещо дакел, пускане  

няма! Стискат и дърпат звяра навън, право при ловците! 

Баба ми разказа още, че човекът е по-голям и умен от кучето, но пък 

то надушва и запомня не знам колко си миризми (Каза нещо като половин 

милион – то пък колко е?). „Кучето вижда с носа си!" – добави тя и ме чукна 

по влажния нос. То и чувало пет пъти по-добре от човека. Дори усещало 

някакви звуци, които идвали от земята преди земетресение и изригване на 

вулкан. Тук вече нищо не разбрах и загубих интерес към разказа ѝ. 

Преодолях стълбището със замах и като излязох на двора, стори ми 

се, че съм станал по-голям и силен. Тогава забелязах, че през двора минават 

разни тайнствени пътеки. Баба казва, че най-утъпканата водела към 

рекичката, а в нея имало жаби и дори риба. Само че аз не си падам много 

по рибата – да не съм някаква котка! А накъде ли водят другите? 
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Протегнах муцунка, поех дълбоко въздух. Главата ми се замая – 

наистина долавях безброй миризми! Те извираха от пръстта, от растенията. 

Усетих откъде е минала баба преди много часове, къде са се боричкали 

врабци, къде се е промъквало непознато животно. Ами ако е било лисица 

или язовец? 

Един ден ще тръгна по някоя от тези пътеки. Те сигурно водят в 

далечни, чудни страни. Може да стигна дори до Германия, че и до Египет, 

да видя с очите си онази рисунка. Баба беше споменала, че любопитството 

и смелостта водели човечеството напред. Не ми е ясно какво е това 

„човечество", влизаме ли в него и ние – приятелите на човека. Но усещам, 

че съм роден за големи открития и за подвизи. Един ден ще чуеш за мен! 
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Да знаеш какво преживях! Още потрепервам като си спомня... 

Сутринта баба каза, че ще отидем да се разходим до някаква си 

лечебница, мушна в джоба си малко шишенце и потеглихме. Аз ту припках 

напред, ту изоставах, защото имаше толкова много неща за мирисане и 

изучаване. По пътя бяха минавали неизвестни животни – баба каза: коне, 

крави, овце. По нацъфтелите треви летяха... абе нещо като мухи, с крила, 

само че много по-големи и пъстри и не бръмчат нахално. После открих 

малки, лъскавочерни същества, които разкопаваха кръгла кафява питка – 

баба ги нарече торни бръмбари. Питката миришеше особено и аз направих 

опит да се отъркалям набързо в нея. Баба ме издърпа и ме плесна яко два 

пъти. .. знаеш къде. Като ѝ попремина яда, ми обясни, че не бива никога да 

правя това – да се търкалям в разни вонящи мръсотии. После додаде, че 

моите далечни прадеди, ловните дакели, прикривали по този начин 

собствената си миризма. Ако ги подуши, дивечът ще си каже: „А, оттук е 

минала крава, мирише ми на кравешка питка!" И ще си продължи спокойно. 

Дакелът – дръж, за опашката! 

Както си припках обаче, носът ми улови някаква съвсем непозната, 

странна и бих казал – заплашителна миризма. Тя идваше откъм белосана 

къща с табела. Не успях да прочета какво пише там – краката сами ме 

понесоха назад. И аз не знам от какво се уплаших. Но ми се стори, че и 

другите животни, които са идвали тук преди мен, са изпитали страх на това 

място... 

Не можах да избягам надалеч: баба пъргаво изтича и ме спипа за 

врата. Внесе ме на ръце в стая без легла и маси, само със стъклени шкафове. 
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Там ни чакаше брадат мъж, облечен в бяла дреха, досущ като рокля. Да не 

бях уплашен, щях да се разсмея. 

– Ето ваксината! – рече баба и му подаде мъничкото шишенце. 

Тогава мъжът измъкна от един шкаф голяма, страшно голяма игла... И 

тук вече затворих очи и мушнах муцунка под мишницата на баба, молейки 

за защита. Някой ме стисна за вратлето и преди да успея да изквича, иглата 

ме жилна по рамото. 

– Няма вече страшно, свърши се! – пошепна баба в ухото ми, като ме 

прегръщаше. – Юначето на баба! Дори звук не издаде! 

Разбира се, не си 

признах, че просто гласът 

ми се беше схванал от страх, 

дори още преди да влезем 

във враждебно 

миришещата лечебница. На 

връщане, за да ме разсее, 

баба ми разказа, че ние, 

кучетата, надушваме кога 

човекът го е страх от нас и тогава ставаме лоши, нападателни. Не било чудно 

аз да съм бил усетил и страха на животните, на които конският доктор е 

причинил болка. Погледнах я в очите и запитах без думи: защо тогава хората 

ни причиняват болка? Тя май разбра, защото ми обясни, че са ми сложили 

лекарство (тя му викаше ваксина), за да не ме хващат никакви болести. 

Спомних си: и ти пиеше някакъв гаден сироп, като се простуди и кашляше. 

Значи полезното не винаги е приятно! (Това сам си го измислих, видиш ли 

колко съм поумнял.) 

Баба ме внесе на ръце вкъщи и нежно ме сложи в панера. Аз се 

преструвах, че още страдам, но геройски търпя. И получих за награда две 

бисквитки, топнати в мляко. Бате, теб ваксинирали ли са те? Искам да ти 

кажа, че не е чак толкова страшно. Пък и нали сме мъже, трябва да търпим. 

Ако те заведат в лечебницата, ти не се плаши. А после може и на теб да 

дадат бисквитка. 

Толкова. Много съм изтощен от вълнение, очите ми се затварят... 
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Защо не беше u mu тук, да ме видиш! Но да не избързвам... 

Най-напред да ти се похваля, че от вчера съм куче-пазач. Досега спях 

в стаята на баба, панерът ми стоеше до нейното легло. Преди да стане от 

тъмно светло, събуждам се от студ и почвам неудържимо да треперя. 

Зъбите ми клоцат, сякаш ловя бълхи. Свивам се на кълбо, завивам нос с 

опашка, но спасение няма: студ, студ! Излизам от панера, опирам се с 

предни лапи на бабиното легло и така треперя, че и пружината почва да се 

тресе. От време на време и проскимтявам сиротно. Накрая баба отваря око, 

протяга ръка и ме мушва под одеялото. Какво блаженство! Заспивам 

мигновено, като едва успявам да си помисля: а защо не си разменим 

местата с баба? Аз да спя в леглото ѝ, а тя – в панера! 

Сега – никакви котешки панери, никакви завивчици и глезотии! Баба 

постла черджето ми в коридора, до вратата на спалнята, и каза, че вече съм 

голямо куче и от днес съм пазач. Никакви глезотии, никакви котешки 

панери! (Я, това май вече го писах...) 

Щом чуя, че някой приближава към входната врата, скоквам и 

надавам силен лай: да ме чуе и баба, че нали е глухичка. Тя казва, че съм 

нейното звънче и ме хвали пpeд всички гости. Идват най-различни хора. 

Стари жени от селото, които уж помнели баба като малка. Лели и момченца 

с велосипеди, които вадят от торбата подаръци за нас – я буркан кисело 

мляко, я пресни яйчица. 

Аз ужасно обичам гости. Те се събуват пред вратата и аз старателно 

проучвам на какво миришат обувките и галошите им. После влизам тихо в 

стаята и лягам под бабиния стол. Хем слушам какво си говорят, хем си 

изпросвам нещо за ядене. А как да правя това, открих съвсем случайно. 
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Гостите пиеха кафе с бисквити, аз се изправих на задни лапи и 

надникнах към масата. После седнах на задниче и загледах умолително. 

Оказа се, че е доста удобно да седя така, подпрян на твърдата си като пръчка 

опашка. И баба, и гостите се разсмяха, всеки ми хвърли по нещичко, а аз – 

клоц! – хващам го още във въздуха. 

Нашият двор още няма ограда. Баба казва, че не ѝ стигат парите да го 

огради: трябвало преди това да оправя покрива и да сменя счупените 

стъкла. Аз все пак знам докъде е наше. Защото един пазач трябва да варди 

не само къщата, а и двора ѝ, та никой чужденец да не смее да припари там. 

Има строги кучешки закони: щом едно куче си е у дома, то се ползва с по-

големи права. А чужденецът, дори да е два пъти по-едър от него, се държи 

предпазливо. Защото знае, че е на чужда земя. 

Днес баба отиде за хляб в селото, мен остави да пазя къщата и двора. 

По едно време по пътя се зададе каручка, пълна с шарено облечени, шумни 

хора. След каручката припкаха цели три кучета. Не кучета, бате, ами мечки: 

черни, рунтави и много злобни. Едното стискаше в зъби грамаден кокал. 

Каручката продължи нататък, а трите нахални песа решиха да се 

отбият в нашия двор. Нарушиха закона! Едното, представи си, вдигна крак 

на моето дърво, дето ми пуска шишарки. Ти знаеш, че по този начин ние, 

кучетата, не просто пишкаме, ами оставяме и знак, че сме били там. А като 

си тичаме, пътьом „четем" кой е минал преди нас и се е подписвал по 

дървета, огради, камъни. Колкото по-едро е кучето, толкова по-високо стои 

подписът му. Затова всеки се вдига на пръсти, старае се да сложи знак 

колкото може по-нагоре. Да рекат всички: „Бре, какъв звяр!" 

Та оня мечок вдигна крак и изръмжа: 

– Ама че дребосък е минал оттук! Дали не е било пък котарак? 

В първия миг се бях постреснал, но като чух това, очите ми се наляха с 

кръв, козината по гърба ми щръкна. Оголих зъби – и полетях! Никога не съм 

лаял така дебело и страшно! 

И тогава, бате, стана нещо 

невероятно: трите рунтави мечока 

подвиха опашки, присвиха уши – и 

им видях задниците! Аз – подир 

тях, преследвах ги чак до края на двора, все така мъжествено разгневен. 

Онова, дето мъкнеше кокала, го изтърва от страх и дори не се обърна... 
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Сърцето ми щеше да се пръсне от гордост! Че всяко от тези псета 

можеше да ме лапне на един залък! Но те разбраха, че си имат работа с 

Джери Лъвското сърце – верния пазач на баба, на къщата и двора. Втори път 

няма да нагазят в наша територия! Да знаеш, бате: не е важно дали си 

дребен или едър – важното е да си храбър! 

Краката ми още трепереха, козината бавно се слягаше. Тържествено, 

без да бързам, се върнах и сложих крак върху плячката, извоювана в честен 

бой – прекрасния ароматен кокал. Съжалявах само за едно: че нито баба, 

нито ти видяхте моята славна победа. 

Завлякох кокала дo входната врата (Озори ме здравата – беше no-

голям от мен!) и си го загризах сладко. Когато баба се върна, опитах се да ѝ 

разкажа всичко, но какво ти разбира тя от такива мъжки работи като едно 

сражение! Дори се скара, че съм мъкнел пред вратата разни мръсотии и 

запрати плячката ми далеч в тревата. После все пак ми отчупи крайче топъл 

хляб. Много е вкусен! Ала де ще се сравнява с кокала! Между нас казано, аз 

си го зарових на много скришно място. Все пак нямам ѝ вяра на баба – току-

виж ми го отмъкнала. 

Сега обикалям наперено двора и все поглеждам към пътя. Няма ли да 

се зададе я някой вълк, я някой тигър, че да му видя сметката! 
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Не съм ни ял, ни спал два дни и две нощи. Едва се крепя на краката 

си. 

Чак сега довършвам набързо писмото си. Колкото и да ме беше страх 

да оставя баба, накрая се реших и хукнах през полето към лечебницата. 

Влетях в стаята, където ми забиха ужасната игла, излаях и задърпах 

брадатия доктор за престилката. Той най-напред не разбра какво искам да 

му кажа. Но накрая се досети – нали е лекувал животни, понаучил се е да ги 

разбира. Скочи на мотора си и запраши към нашата къща. Аз припках с все 

сили след него. Дали ще спаси баба, щом тя не е ни кон, ни крава? 

Като пристигнах, изплезил език, докторът бе ѝ измерил 

температурата и ѝ говореше нещо успокояващо. Пак се качи на мотора и 
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скоро пристигна с още един човек с бяла престилка – доктор, но човешки.  

Той прегледа баба, поклати загрижено глава и каза, че е може би пне... 

пнев... абе не мога сега да го кажа! Когато извади игла да сложи инжекция 

на баба, аз зажумях... Но тя не изохка! После човешкият доктор написа на 

едно листче лекарства, конският доктор го отведе обратно, а се върна с 

лекарствата и с леля Янка на задната седалка. Тя седна до леглото на баба, 

аз се свих на пода до краката ѝ. Сърцето ме болеше от мъка и тревога, не 

можех да склопя очи. 

Преди да си тръгне, конският доктор се наведе така, че прошарената 

му брада ме погъделичка и ме погали по главата. Ръката му миришеше на 

лечебница, но аз не се дръпнах: вече знаех, че е много добър човек, че 

обича и животните, и хората. 

– Нищо, че си черен – сърчицето ти е златно! – прошепна ми той. 

После все така шепнешком ми разказа защо баба ме е кръстила Джери. 

Научил това от самата нея. 

Преди много години, когато била като теб, баба прочела една книга – 

„Джери островитянина". Написал я човек, който се казва Джек, Джек...     

Аха! Джек Лондон. В нея се разказвала историята на едно куче, което 

обичало своя стопанин повече от себе си. Неведнъж го спасявало от беда, 

неведнъж го утешавало, когато бил отчаян. И стопанинът му го обичал. 

Казвал му: „Джери, ти имаш златна кожа и златно сърце!" 

Когато баба узнала, че ти и леля Радина се каните да ѝ подарите 

дакел, тя си помислила: „Ако е златист на цвят, ще го кръстя Джери!" 

Станала малка грешка – кожухчето ми се оказало черно, само гърдите и 

краката ми са златисти. Но имemo ми 

останало, да напомня на баба за 

Джери островитянина... 

После пак се мръкна, пак 

настана ден. Сложиха на баба нова 

инжекция, леля Янка ѝ даваше 

лекарства, а аз не мърдах от мястото 

си. Кашлицата на баба понамаля, 

ръката ѝ вече не пареше. Втората 

нощ тя най-после заспа спокойно и 

леля Янка задряма. Само аз будувах и 
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гледах как се мести лунното петно върху пода. Мислех си: ако ще говорим 

за златни сърца, тогава трябва да споменем и конския доктор, и леля Янка, 

и бабичките, които ни носеха мляко и яйца, и раздавачката, която бие 

толкова път, за да ни носи вашите писма, и хлебарката, която ни избира най-

хубавия хляб... Изглежда, затова живеем заедно: за да си помагаме в беда, 

за да се утешим, когато сме отчаяни. 

А днес баба седна в леглото, леля Янка ѝ поднесе купичка със супа. Но 

баба не хапна, а се огледа: 

– Къде е Джери? Той нахранен ли е? 

Не се стърпях и скочих в скута ѝ, като едва не разлях супата. Облизах 

набързо лицето ѝ, ръцете, а тя се смееше и ме прегръщаше. Като хапна, 

сложи пак глава на възглавницата и заспа, все така усмихната. 

– Сега можем и ние да отдъхнем, страшното мина! – прошепна леля 

Янка. И аз въздъхнах облекчено. Но преди да сложа глава на лапичките си и 

да се унеса в дълбок сън, довършвам набързо писмото си. Пиша грозно, но 

ти нали ще ми разбереш? Бъди здрав! 
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Баба е вече добре, няма какво да се тревожите. Нали и аз съм тук! Още 

е бледа и повечето време си почива, но май скоро ще се залови пак за 

работа. Нали си я познавам! 

Леля Янка докарва всеки ден двете крави на паша в нашия грамаден 

двор. Върже ги в единия край и те почнат: хруп, хруп... След тях тревата е 

като остригана. Интересното е, че и като не пасат, пак дъвчат. По едно време 

се усъмних дали не премятат някаква голяма дъвка. Но баба каза, че 

прежѝвяли: първо се налапат с трева, а после си я дъвчат. Кравешка работа! 

Важното е, че тази трева става на мляко. Баба на няколко пъти ми обяснява 

това, но не ми стана съвсем ясно. Разбирам, че всяко животно яде, за да 

живее и расте. Ала защо после кокошките правят от тази храна яйца, а 

кравите и овцете – мляко?! Баба добави, че с растенията било още по-

сложно. Пуснеш като нея в земята различни семена, поливаш ги... Като се 

покажат стръкчетата, скубеш плевелите край тях, ръсиш ги с разни 

лекарства. А после едното растение „ражда" сладки дини, другото – кар-

тофи, третото – люти чушки. (Ох, ужасни са, веднъж близнах една – изгори 

ми езика!) Накрая баба завърши замислено: 

– Всичко живо, Джери, е истинско чудо! 

Че как да не е чудо! Вземи тези същите крави. Грамадни и страшни, 

пък всъщност кротки и добродушни. Като разбрах, че няма защо да се боя, 

често ходя да си играя с тях. Преструвам се, че ги лая насериозно и че се 

готвя да ги нападна, накрая подскокна и дръпна някоя за опашката. Те тър-

пят, търпят, а като им дотегна, завъртят към мене рогати глави и духнат с 

ноздри. През цялото време внимават да не ме настъпят. Иначе са много 

мълчаливи. Само когато леля Янка се забави вечер да ги прибере, гледат 

към селото и мучат тревожно. 
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От двете Нешка е по-дебела и по-тромава, а напоследък взе и все по-

често да се излежава. Днес е особено неспокойна: ту лежи, ту стане, после 

пак легне. Дори забрави да си дъвче дъвката. Леля Янка остана целия ден у 

нас и час по час излиза да погледне кравата. По едно време каза: 

– Май че теленцето ще дойде днес!  

А баба тревожно попита: 

– Да викаме ли доктора? 

Ама че работа! Знаех, че пилето е дете на кокошката, агнето – на 

овцата, а телето – на кравата. Но никога не се бях запитвал откъде се вземат 

те. Откъде щеше да дойде и това теленце? 

Нали знаеш, че съм си любопитен: скрих се в живия плет и наострих 

уши и очи. Баба и леля Янка се въртят около Нешка, а тя пъшка и мучи, тъпче 

на едно място, пак ляга и става. Усещам, че нещо много я измъчва. Май че 

я боли корем! Ясно долавям болката и тревогата ѝ, но не знам как да ѝ 

помогна. Козината ѝ се слепва от пот, очите ѝ стават още по-големи и 

измъчени. Бедната Нешка, защо не ѝ дадат някакво лекарство против болен 

стомах? 

– Тръгна, тръгна! – извика леля Янка, пристъпи напред и ми затули 

гледката. Докато се преместя, Нешка измуча жално, сякаш я колят. Като 

погледнах отново, до нея мърдаше нещо кафявичко, живичко и тя го 

ближеше нежно с език. Теленцето! И откъде беше дошло, като не гледах 

само няколко секунди? Какво хубавко беше! С малки копитца, с черно 

носле, козинката му къдравка и още мокра. Дали не е дошло по реката? 

Нямаше грозни рога като майка си, а на челото му се белееше звездичка. 

– Браво на Нешка, какво хубаво теленце роди! Ще го кръстим 

Звездана! – плесна с ръце баба. 

Бате, бях видял най-голямото чудо: раждането на живо същество! 

Толкова неща не ми бяха ясни, че задърпах нетърпеливо баба за полата. И 

тя всичко ми обясни, а пък аз ще го разкажа на теб. 

Растенията поникват от семенце, сложено в пръстта, животните 

поникват в корема на майките си. И като пораснат големи, започват да се 

бутат, за да излязат навън. Докато излязат, майката страшно я боли. Баба 

казва – сякаш с нож я режат! Мъчи се, горката, като нашата Нешка. Но после 

пък се радва на детето си! 
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Сега, бате, идва най-чудното и най-важното: и аз съм се родил така, и 

ти! Всичко живо е било семенце, отгледано от майка си. Напрягам се да го 

проумея, чак главата ме заболя. И всички ние сме причинили тези ужасни 

болки на майките си. докато излезем. А после те са ни хранили с млекце, 

близали и чистили... Е, теб леля Радина не те е близала, но затова пък всеки 

ден те е къпала, нали зная от баба! Тя казва, че за всяка майка няма нищо 

no-мило и скъпо от детето ѝ. Била готова живота си да даде заради него. 

Още дълго ще трябва да размишлявам над всичко това. Така съм 

потресен! Бате, като се приберем с баба в София, нали ще потърсим моята 

майка? Мъча се да си я спомня, но усещам само нещо топло и меко, до 

което от нищо не ме е страх и което ме обича... 

Толкова съм развълнуван, че не мога повече да пиша. Ще отида пак 

да видя Звездана, тя вече се изправя на тънките си крачета. Искам да кажа 

на Нешка... Не знам какво точно ще ѝ кажа, но тя заслужава дори награда! 

Дали да не изпрося от баба бучка захар? 

Сега чао, че главата ми ще се пръсне от мисли и вълнение! 
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Като се върна от двора, баба носеше в ръце нещо живо. Подуших го – 

много подозрително! А когато нещото измяука със слабо гласче, не остана 

никакво съмнение: ТЯ БЕ ДОМЪКНАЛА ВКЪЩИ КОТКА! 

И се започна, бате, истински кошмар. Баба се въртя половин час около 

грозното, кльощаво коте. Бинтова му едното краче, че било счупено. После 

му наля мляко в чисто нова паничка. После измъкна моя панер-спалня и 

настани там натрапника! Намерила го била на двора, мяукало отчаяно от 

страх и глад. И тя, разбира се, се зае да го спасява. 

Довтаса и моят приятел, конският доктор. Прегледа котето и каза, че 

счупеното ще му мине... като на коте. После седнаха с баба да пият кафе, а 

аз обидено излязох от стаята. 

На третия ден, бате, ми стана ясно: БАБА ВЕЧЕ НЕ МЕ ОБИЧА! Сутрин 

прави най-напред попара на гадното коте, а чак след това – на мен. Вечер, 

като седне да чете, взема в полата си пак него, а то мърка ли, мърка. Затова 

го и кръсти Мърчо. Ще му видя аз сметката на този Мърчо! И откъде се взе, 

да ми трови живота?! Не че ми е жал за моя панер или за млякото, дето го 

лочи – мъчно ми е, че баба явно предпочита него пред мен! 

Случи се нещо още по-лошо. Един ден котето взе да си точи ноктите 

по възглавницата на баба. Аз скочих отгоре му. То изсъска и ме одра по 

муцуната. Изквичах и се хвърлих повторно. Но тук баба ме сграбчи и – 

можеш ли да си представиш – удари ме два пъти по задничето. Причерня 

ми. Не от болка, а от обида. Да ме пердашат заради някакво краставо коте! 

Вечерта баба взе мен в полата си, макар че ѝ бях сърдит и се държах 

студено. Почеса ме зад ушите, по гушата и ми заговори тихо: 

– Глупаво куче... Ами че аз си те обичам както преди! Ревнивецът на 

баба... Мърчо ще го поохраня, ще почакам да му зарасте крачето и ще го 

подаря на леля ти Янка. Тя отдавна се оплаква, че на тавана и в килера им 
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шетат мишки. И как можеш да ревнуваш от едно нещастно, болно котенце? 

Виж какъв си голям, силен, здрав – не те ли беше срам да се нахвърлиш на 

животинче, по-слабо от теб? И какво толкова ти е сторило? Място има за 

двама ви, млякото също стига за двама ви. Хайде сега да се сдобрите с 

Мърчо! И не бъди вече такъв егоист! 

Не знам какво значи егоист, но сигурно е нещо много лошо и обидно 

за едно куче. Пък сигурно и за човек. Още не ми беше преминал ядът към 

Мърчо, но заради баба направих усилие. Докато махах дружелюбно с 

опашка, успях да му изръмжа: 

– И да не си посмял да си точиш ноктите на бабината възглавница, че 

само на котки ще ми станеш! 

Заживяхме си тримата уж в мир и любов. Ала вчера... 

Мърчо си лежеше мирно в панера, аз рекох да му покажа на какво 

съм способен. Стоях на задни крака, гоних си вихрено опашката, после 

хукнах подир една нахална муха. Тъкмо скочих да я клоцна със зъби – и се 

блъснах в крака на масата. Чу се трясък: на пода падна и се счупи бабината 

любима чаша, дето ти си ѝ я подарил. Замрях от ужас. И точно в този момент 

влезе баба. Видя парчетата от чашата и ахна.  

Бате, много ми е трудно да ти пиша 

какво стана по-нататък. Аз... аз се уплаших. 

И като се уплаших, взех, че изтичах до 

панера и залаях яростно срещу Мърчо. 

– Той ли бутна чашата? – попита строго 

баба. 

– Баф, баф! Той! Той! – потвърдих аз. 

– Ами тогава ще го набия с пръчка! – 

каза тя и ме погледна особено. 

Донесе отвън пръчка, обели ѝ бавно 

кората. После измъкна Мърчо от панера. 

Той гледаше невинно със зелените си очища 

и дори почна да мърка. Баба вдигна 

пръчката и пак ме погледна... 

Тук, бате, дакелското ми честно сърце не изтрая. Дотам ли бях 

изпаднал, заради моя беля да бият едно жалко коте! Хвърлих се, дръпнах 

пръчката от ръката на баба и се строполих в краката ѝ. Лежа и целият, от 
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носа до опашката, изразявам едно: аз съм виновен, аз! Пръчката лежи до 

мен, ей сега баба ще я грабне... Но вместо това чух: 

– Стани! Макар и със закъснение, ти прояви доблест, достойна за един 

дакел. Прощавам ти. А ти поискай прошка от Мърчо. 

Близнах котето по ухото, то се притисна доверчиво до мен. А баба ни 

гледаше замислено... 

Разказах ти, бате, за най-позорната постъпка в моя живот. И ми 

поолекна. А и баба никога не ми припомни това. Мърчо вече живее при 

леля Янка, крачето му зарастна. Лъснал е косъма – нали там се храни с 

мишки! Ще речеш, няма вече пречка да съм напълно щастлив и спокоен. Да, 

ама... 

Бате, у дома никой не е болен, а брадатият конски доктор се мъкне 

през ден, през два! Сядат с баба, пият си кафето и си приказват за какво ли 

не. Днес той дори се опита да я хване за ръката, но тя я издърпа... Що си не 

гледа конете и кравите! Ще го причакам някой ден на двора и ще му кажа 

две-три мъжки приказки. Но този път май ще е по-трудно, отколкото с 

Мърчо... 

Ох, бате, бате, сложно нещо е животът! 
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Днес се случиха много случки, бързам да ти ги разкажа. 

Баба каза, че в пощата е пристигнал колет за нас и трябва да си го 

получим. Аз ѝ се заумилквах и тя накрая се съгласи да вземе и мен в селото. 

И тъй, баба куцука напред – пак я боли кракът, бедната. Аз вървя на 

крачка след нея от уважение, пък и за да я охранявам. Когато стигнахме 

пощата, легнах на входа и не пусках никого вътре. Събраха се неколцина 

мъже и жени. Май нямаха работа, та се заеха най-нахално да ме обсъждат. 

Една млада жена рече, че съм много чистичък и лъскав, не приличам на 

селските псета. Бабичката до нея ме похвали, че съм малък, пък се зъбя като 

голям. Блазе ѝ на баба, че си има такъв пазач! Тъкмо се надух от гордост и 

един мъж с увиснало като на булдог чене изтърси, че краката ми били къси 

и криви, ушите – клепнали. Друго нещо си било вълчата порода, синът му 

имал такова куче. 

Докато се чудех да го захапя ли за крачола, баба излезе от пощата с 

голям кашон в ръце. Ето какво значело „колет"! На връщане минахме по 

друга улица и излязохме на края на селото, при голямата локва, останала от 

пролетните дъждове. Баба вече я отминаваше, нарамила кашона, но аз 

замръзнах на място. Из локвата цапаха снежнобели птици, по-големи от 

мен, които издаваха просташки звуци. Никога не съм говорил техния език, 

но сега изведнъж разбрах какво си подвикват. 

– Га-гаа, софиянците минават! 

– Па-па, куцата баба пишела книги! С паче перо! Га-га! Ха-ха! 

– Га-а! Га-а! – закрякаха всички. – Не си даваме перата, после да ни 

маскари по вестниците! 

– Да си върви, откъдето е дошла! Га-га-а! 
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Една едра птица, навярно 

мъжката, излезе от калната вода и 

тръгна към баба, като съскаше и 

посягаше да я клъвне. Хвърлих се 

срещу съскащия двукрак и в устата 

ми останаха две пера от крилото му. 

Глупачките сред локвата закрякаха 

оглушително и аз, заслепен от гняв, 

скочих във водата. 

– Не пипай гъските! – извика уплашено баба, но беше късно. Трябваше 

да защитя честта ни! 

Тя хвърли колета на земята и заприпка около локвата, без да смее да 

нагази в нея. Хвърчаха кални пръски и оскубани пера, белите глупачки се 

мятаха току под носа ми с разперени криле и ужасени очи. По едно време 

стана дълбоко, нагълтах мръсна миризлива вода. Но връщане нямаше! Не 

спрях, докато не ги разгоних всичките. Закандилкаха се бегом към къщи, 

най-бързо бягаше гъсокът им. 

Чак тогава се измъкнах и аз. 

– Олеле, на какво приличаш! – изохка баба и се хвана за главата. 

Огледах се виновно. Къде остана черното ми лъскаво кожухче! Целият 

бях покрит със сива тиня и някакви лепкави зелени гадости, дори от ушите 

ми капеше кал. Бафнах на баба да си вземе колета и затичах напред. Щом 

пристигнахме вкъщи, тя ме хвана с истинска погнуса за врата и ме тикна 

право под чешмата... 

Знаеш, бате, че не обичам твърде да ме къпят. А това къпане с ледена 

вода си беше направо отвратително. Но аз траках със зъби и търпях, като 

виждах какво се стича от мен... А баба тъй и не разбра, че се бих заради нея. 

Премълчах си. Нали скромността красяла човека, тоест – кучето. 

Като изсъхнах, влязох съвсем тихо в стаята и – о, какъв божествен 

аромат! Баба бе отворила кашона и вадеше от него разни вкуснотии. 

– Има специален подарък и за тебе, Джери, пратили са ти овесени 

ядки! 

Умрял съм ѝ за овесените ядки, дето били много полезни за малки 

кучета! Не може ли аз да си хапна салам, пък тя да си яде овеса – сигурно е 

много полезен и за баби... 
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После тя все пак се смили и ми отряза две-три колелца салам. Бях 

решил да си ги преживям като кравите, бавно-бавно, за да им се 

наслаждавам по-дълго. Но те се хлъзнаха в гърлото ми, сякаш бяха 

намазани със сапун... 

Баба ми прочете вашето писмо и аз се разтъжих за софийския си 

живот, за познатите от кучешката градинка, но най-много за теб. Ти нали не 

си си намерил друг приятел? Баба каза, че като свърши учебната година, 

може да ни дойдеш на гости. Три пъти ура! Ще ти покажа рекичката, 

дърветата с шишарките, Звездана, голямата локва... И само да посмее оня 

дебел гъсок пак да ни съска – ще го оскубя до голо! А баба ще има пера за 

сто години... 

Мили бате, идвай по-скоро! Друго си е да сме двама мъже вкъщи. 
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Бате, наистина трябваше да си тук, за да заведа и теб на... Но да не 

избързвам. 

Още от сутринта разбрах, че днес ще става нещо необикновено. Баба 

си гладеше празничната рокля, а косата ѝ – навита на ролки. Като ги махна 

и се среса, заприлича на софийския ни съсед, пудела Бенджи. Но тя се 

мислеше за красива и аз си премълчах. С мен се държеше подозрително 

любезно. Като си обу и новите обувки (тук ходим повечето боси), аз се 

досетих и сърцето ме заболя. Баба иска да ме напусне! Кой знае къде се 

кани да ходи: я в София, я в далечна чужбина. А аз какво да правя тук 

самичък? Ами ако въобще не се върне? 

Скрих се в цветята ѝ, като се стараех да не кихна – те миришат 

нетърпимо силно. По едно време пред къщи спря кола, познах в нея леля 

Янка, чичо Стефан и внучето им Стефчо. Свирнаха с клаксона, баба Пуделка 

излезе, викна ме няколко пъти и заключи вратата. 

– Сигурно е заспал под леглото! – рече тя и се настани при леля Янка. 

Колата блъвна дим и потегли. Наистина ме заряза, окото ѝ не мигна! 

Колата запраши по пътя, но аз вече летях подире ѝ с най-голямата 

скорост, на която съм способен. Нека ми се спука сърцето от умора! Нека 

издъхна пред очите на жестоката баба! Ала колата изведнъж спря, баба 

изскочи, грабна ме и ме вмъкна вътре. Лежах в полата ѝ, изплезил език, а 

тя нареждаше: 

– Бедният Джерко, бедната Джерунка, бедната Джерчица! Хич не ми 

харесваше, че ме нарича с разни глупави женски имена, но иначе бях 

доволен. Ще замина с нея за чужбина! За жалост, не пътувахме дълго – само 
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до съседното село. Там имало събор. Докато попитам какво е това, колата 

спря и всички слязохме. 

– Ще вървиш до мен, нито крачка по-далеч! – каза строго баба. 

Видях грамадна поляна, а на нея народ, народ – сякаш бях в родната 

София! Имаше толкова много неща за гледане и мирисане, че свят ми се 

зави. Гърмеше музика, викаха продавачи, свиреха клаксони. Скоро носът ми 

улови неописуемо сладък мирис. Гледах да вървя до самия крак на баба, но 

в тоя миг забравих всичко и тръгнах по миризмата.  

Стигнах до нещо желязно, нажежено, от 

което се вдигаше на облаци ароматен дим. 

Повдигнах се на пръсти и замрях: над 

въглените цвърчаха приказни печени месца! 

Дебел мъж ги обръщаше с маша и потракваше 

с нея. Застинах така, седнал на задниче. 

Гледах, без да мигна, от устата ми потече 

предателска слюнка. Мъжът ме посочи с 

мазния си пръст и така се разсмя, че шкембето 

му се разтресе. Събраха се и други хора. 

– Дай едно кебапче на кученцето, виж 

как ти се моли! Дали не е от цирка? – каза 

някой. 

Дебелакът чупна парченце месо, хвърли го високо и аз „клоц" – хванах 

го във въздуха, както си зная. 

– Я какво е хубавко! – рече една жена. – Дали не се е изгубило? 

Още гледах цвърчащите кебапчета, но тези думи ме прерязаха. 

Огледах се. Никъде ги няма ни баба, ни леля Янка, ни Стефчо. Наоколо все 

непознати хора. Някой посегна да ме хване, аз се мушнах между чуждите 

нозе и хукнах да бягам. Ала накъде? Слънцето припичаше, музиките 

гърмяха, аз се блъсках в крака и гуми, кръжах по отъпканата поляна и жално 

скимтях: 

– Бабо, мила бабо, къде си? 

В този миг някой ме спипа за врата и ме гушна до мократа си от пот 

фланелка. Момче като момче, но миришеше много особено. Козината ми 

веднага настръхна. Дойдоха още три момчета. 
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– Леле, откъде го гепи, бе! Че то струва барем илядо лева! – провикна 

се едното. 

– Ами – илядо! Цели два бона ще дадат за него. Глей го какъв е 

тарикатин – и на два крака седи! 

Слушах, примрял от страх. Бях пленник! Щяха да ме продадат като роб 

в тази пуста чужбина, никога вече нямаше да видя ни теб, ни баба... 

Изведнъж някъде отдалеч чух свиркане. Нашият таен сигнал с баба, дето си 

го знаем само двамата! Заритах отчаяно, залаях: 

– Насам, насам! 

– Джери, къде си, Джери! – викаше баба в навалицата. Зърнах и 

щръкналата коса на Стефчо. 

– Айде да се чупим! – прошепна едно от момчетата. Но това, дето ме 

държеше, също завика: 

– Насам, насам! 

Дотича баба, бледа и задъхана. Стефчо се хвърли и ме грабна от 

момчето. А то нареждаше: 

– Ей го ма, лельо, нищо му няма на кученцето! Загубило се беше, пък 

ние го прибрахме и го вардим. Викаме, ша додат неговите хора, ша дадат 

някой лев... 

Баба разбра намека, бръкна в чантата си, пъхна парите в ръцете на 

момчето и ме прегърна развълнувано. Притиснах се към нея и чувах как бие 

сърцето ѝ, сигурно и тя чуваше моето. Насмалко да се напишкам от радост... 

Момчетата бяха изчезнали, появиха се и леля Янка, и чичо Стефан. А баба 

още нареждаше: 

– Милият ми Джери! Ще ти скъсам кожуха от бой! На баба кученцето... 

Ще те пребия! Ами ако циганетата те бяха пуснали в торбата?! 

Аз се гушех в нея и мълчах виновно. Бате, винаги да слушаш леля 

Радина и баба! Те по-добре от нас познават живота... Подмамиха ме, 

пустите му кебапчета. Докато съм жив, няма да вкуся кебапче! 

– Е, щом всичко свърши благополучно, викам да отидем да     

похапнем – предложи чичо Стефан. 

И се озовахме пред същия дебеланко с машата. Той ме позна и ми 

хвърли втората половинка от месцето. И аз какво да правя – клоц със зъби! 

После всички ми дадоха по парченце, та се наядох здравата. Баба ми наля в 
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пластмасова чинийка някаква сладка, ароматна вода. Много ми хареса, 

само дето ми щипеше по носа. 

Толкова бях изморен от вълненията, че заспах още щом влязохме в 

колата. Събудих се на моето чердже, до мен – захвърлени новите обувки на 

баба. Помирисах ги. И усетих дъха на стъпкана трева, на потно циганче, на 

лимонада, на сладък пушек от скара, на приключения... Колко хубаво ми-

рише съборът! Догодина ще отидем заедно, нали? 
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Пиша ти рано-рано, едва се е развиделило. Бързам да свърша 

писмото си, защото баба ей сега ще скокне и ще се развърти. Миене,  

закуска – и хайде на работа в градината, докато е още хладно. Тук става 

много горещо, как е при вас в София? Затваряме всички прозорци и дремем 

с баба през обедните часове. А надвечер – пак в градината. 

Не помня дали ти писах за бабините зеленчуци. Щом изчисти двора 

от бурените, баба се зае да разкопава и засажда. Щели сме и ние да си 

имаме градина. Най-напред не можех да различа кое е зеленчук, кое – 

треволяк. Чудех се, откъде знае тя какво да отскубне и какво да остави в 

лехата. Когато бях малък и растенията в градината бяха малки, та нямаше 

къде да се скрия от слънцето. Направо възвирах в жегата с това черно 

кожухче. Криех се в сянката на баба. Тъкмо река да дремна и тя се премести 

да копае по-нататък! Аз – след нея. 

Ела да видиш сега! Всичко е израсло така високо, че спокойно се 

скривам под листата, като в прохладна колибка. Баба, разбира се, ми се 

кара: кършел съм ѝ пипера, мачкал съм ѝ боба! Ако иска да знае, нейните 

зеленчуци никак не ме интересуват. Никое свястно куче няма да се захласне 

по тях! Е, случва се тя да ми сипе в паничката от нейната супа и аз какво да 

правя – от чиста любезност изяждам разните му там варени моркови, 

картофи и прочее. Като няма друго... 

Докато работи в градината, баба си приказва с мен. Така че знам вече 

всичко за зеленчуците ѝ: как се казват, от какво боледуват, какво най-много 

обичат. А колко труд искат! Кога погледна – баба все чопли нещо в лехите и 

си говори с растенията. И те сякаш я слушат. На израслите домати баба 



33 
 
 

 

зачука колчета и ги завърза за тях на няколко места. Аз ѝ подавах 

вързалките. За корнишоните изплете специална мрежа от сезал, те щели да 

се хващат по нея с нещо като мустачки и да пълзят нагоре. Бобът пък щял да 

се катери по колчета вършини. И да видиш, бате, всичко стана точно така! 

Корнишоните тръгнаха нагоре по мрежата, бобът – по вършините, а на всяко 

доматено стъбло виснаха гроздове домати, кръгли като гумена топка. Те от 

само себе си се боядисаха най-напред в зелено, а после почервеняха. 

Опитах един, но не ми хареса – киселее. Виж, за игра става – търкалях си го 

като топка. 

Бате, сега градината е истински рай за 

едно куче! Ако не ме прогони баба, мога да 

си проспя целия ден в прохладните лехи на 

пипера и тайнствените гъсталаци на боба. 

Ала най-приятно е надвечер, когато баба 

почне да полива градината. Тя пуска нещо, 

което нарича помпа. То се тресе и вдига шум, 

но не е живо, макар че бълва от устата си 

буйна вода. Тя тече по вадите към всички 

лехи със зеленчуци, а баба я направлява с 

мотиката. 

Най-напред се мушех в краката на 

баба, само ѝ пречех. Дори веднъж едва не ми 

отсече опашката! Да не съм някакъв дог, че да ходя за срамотиите с 

отрязана опашка! Като прескачах вадата, подхлъзнах се и цопнах във 

водата. Вече споменах, че от малък не си падам по къпането. Но сега, след 

ужасната жега, изведнъж разбрах каква прелест е водата. Щом се потопих, 

почувствах се свеж и бодър, готов за подвизи. Заскачах no вадата, изпръсках 

баба от главата до петите. Мисля, че и тя се почувства свежа и бодра, защото 

каза добродушно: 

– Радвай се, Джери, на свобода и на простор! Че в София пак ще сме 

като затворници... 

В това време от село пристигна моят приятел Стефчо (е, аз така си 

говоря, че ми е приятел, но ти си ми единственият приятел на този свят!) 

Изскачам от водата мокър, кален. И изведнъж застивам: до велосипеда на 

Стефчо зървам бяла, пухкава мадама. Дори в София, в кучешката градинка, 
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не съм срещал такова готино парче! Много възпитано се подушихме, 

врътнахме опашки, въобще се запознахме по всички кучешки правила. 

После мадамчето – казвала се Джина – излая кокетно: 

– Ти гониш! – и хукна с дългите си крака през градината. То беше 

плисък, врява, лай, размахани мотики... Чак сега разбрах какво ми е 

липсвало тук: четириного другарче! Джинка обеща да идва всеки ден. Тя 

също е много любопитна и смела, кръстосва сама цялото село. Най обичала 

да ходи на сватби, защото падало и нещо за хапване. Ще заведе някой път 

и мен, да ѝ бъда кавалер. 

Бате, нали не е случайно, че и моето, и нейното име започват с "Дж"? 

Като дойдеш, ще намерим и за теб една супер мадама, ще видиш! 
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Не, лапата ми трепери от вълнение и не мога да пиша. Чакай да пийна 

малко водичка. 

Напоследък баба беше много огорчена. Някакво лошо животно 

минавало по подземни ходове през нейните лехи и ѝ съсипвало зеленчука. 

Тя се грижи с особена любов за една леха с моркови, специално за теб: като 

дойдеш, да си скубеш и да си хрускаш! Гледаме една сутрин – лехата 

направо разорана, морковите повехнали. А като рече баба да полива, 

водата хлътва в някой подземен тунел и изчезва кой знае къде. 

И аз се засегнах заради баба. Толкова се труди, горката, а това нахално 

животинче унищожава всичко! И дори няма доблестта да се покаже, ами 

все се крие в земята. Баба ми показа и купчините пръст, където то е 

излизало за малко и пак се е шмугвало вътре. Тя ми обясни, че се казва 

къртица и е голям враг на градинарите, тоест на нас с баба. Наоколо – 

празна земя, колкото си искаш. А то не – предпочита нашите лехи. Хай да му 

се не види и животното! 

Тази сутрин излязох преди баба в градината. Нещо ми подсказа да се 

движа тихо. И както се промъквам с 

походка на дебнещ тигър, 

изведнъж носът ми подушва чуждо 

присъствие. Замирам в ловна 

стойка, протягам шия. И виждам как 

току пред мен пръстта шава, надига се. Тигърът, не – дакелът в мен, скача 

като изхвърлен с пружина, краката сами започват да копаят с бясна скорост. 

Миризмата става все по-силна, чувам уплашен цвъртеж. Кръвта ми кипва, в 

мен тръбят ловни тръби, наоколо хвърчи пръст... В миг лапите ми докопват 
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нещо меко, измъквам го: ето го разбойника, цял-целеничък! Цвърчи от 

страх и току се опитва да офейка, но аз го цапвам с лапа и той се кротва. Чак 

сега го разглеждам отблизо. 

И да си призная, бате, неочаквано изпитвам нещо като жал. Че той 

много приличал на мен бе, бате, само дето е по-малък! Кожухчето му черно 

като моето, ала по-пухкаво. Лапичките му криви, досущ като моите, но 

розовички, с дълги нокти. И той майстор на копаенето... Най ми стана 

жално, като видях, че и муцунка си има, и ушички, ала е чисто сляп! То за 

какво ли са му очи под земята, но и да се покаже навън, нищо не може да 

види, бедният... 

Както стояхме двамата на дъното на ямата – победител и победен – 

изведнъж усетих как сърцето ми натежа от необикновено чувство. Чух се да 

шепна на полумъртвата от страх къртица: 

– Бягай по-бързо! И да не си посмяла да влезеш втори път в бабината 

градина! Хвана ли те още веднъж – прошка няма. Бягай, че баба иде! 

Ако имаше очи, бедната къртица щеше да се облещи от смайване. Тя 

светкавично загреба с лапки и потъна вдън земя. А над мен проеча гласът 

на баба: 

– Джери, Джери, какви са пак тия дупки насред пътеката! Аз се 

изморих да ти се карам, ти не се измори да правиш бели... – и взе да 

затрупва дупката с мотиката. 

Аз мълчах уж виновно, навел глава, а вътрешно ликувах. Къртицата 

сигурно е стигнала вече оттатък пътя, може и в чужбина да е потърсила 

убежище! И сега, като ти разказвам всичко това, усещам в гърдите си една 

особена топлина. Мисля си, че ако бях убил нещастното животинче и баба 

ме бе похвалила, нямаше да съм така доволен и горд. Защо така бе, бате? 

Вечерта пак дойде Джинка. Оттеглихме се на хладно в моята колибка 

сред бабиния фасул. И там, в полутъмното, аз ѝ поверих своята тайна. Бате, 

Джинка има голяма душа, тя ме разбра! Погледна ме много нежно и каза, 

че съм бил благороден. Щях да се пръсна от гордост! И ти би ме разбрал, за 

баба не съм сигурен. Какво да се прави – нали е от друго поколение! Но аз 

пак си я обичам. 

Хайде, идвай по-скоро! 
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Дaй cu ухото дa mu пошепна: 

 

 
Да не mu го обяснявам 

– мисля, че знаеш какво 

значи. Като я няма Джинка, 

все за нея мисля. Заспя ли – 

сънувам я. А като видя, че 

припка насам по пътя, 

втурвам се насреща ѝ и я близвам от радост. 

Баба казва, че много съм се променил, пък аз съм просто щастлив. 

Запазвам за Джинка най-вкусното от яденето си и ми е драго, като я гледам 

как лапа с апетит, но деликатно.  

Не помня дали ти я описах преди. Казваш, че не била породиста, ала 

аз си я харесвам и такава. Козината ѝ е бяла, мека, вълниста, а над челото ѝ 

пада на палави къдрици. Очите ѝ са искрящо черни, ту закачливи, ту 

замечтани. Но най-красиви са крачетата ѝ: дълги-дълги, а как бързо тичат! 

Бате, нали не е беда, че Джинка е по-висока от мен и че моите крака са къси? 
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Важното е сърцето, а моето сърце е и храбро, и нежно. Ти поне ме 

познаваш. 

Днес изрових най-скъпото си съкровище – големия кокал, и го 

подарих на Джинка. Нали знаеш, момичетата много се трогват от подаръци. 

Та си го гризеше под дървото с шишарките, а аз лежах до нея и ѝ се любувах. 

После ѝ разказвах разни случки от детството и младините си, разказвах ѝ за 

теб и за леля Радина, за софийския ни апартамент и за кучешката градинка, 

където се събира най-отбрано общество. Когато ѝ описах санбернарката 

Лора, с която често си играехме, Джина престана да гризе кокала. Погледна 

ме особено и извърна глава настрана. Досетих се веднага: ами че тя ме 

ревнува! А това значи, бате, че не е равнодушна към мен! Грабнах една 

шишарка, легнах по гръб и я заподмятах с четири лапи, докато Джинка пак 

се развесели. Стиснах я леко със зъби за вратлето и ѝ пошепнах, че за мен 

не съществува никоя друга, ако ще да е най-петнистата далматинка или най-

дългоухата кокер-шпаньолка. Ние, дакелите, сме верни до смърт на 

любимите си. 

Сега се чудя какво геройство да извърша заради Джинка. Веднъж баба 

ми прочете нещичко от една книга за някакви си рицари. Не всичко разбрах, 

но запомних, че те имали дама на сърцето си. Заради нея се биели с други 

рицари и извършвали разни подвизи. Ами аз? Наоколо май няма диви 

зверове, достойни за мен. Пък и врагове нещо не се мяркат – лежат си на 

сянка по дворовете в село и си пощят бълхите. 

Най-после не се стърпях и споделих с баба. Тя ме погали по главата и 

каза, че любовта правела по-добри, no-смели и хората, и кучетата. После 

добави, че сме били още много малки с Джинка – да почакаме поне до 

другото лято. Да, ама какво ще стане, като си заминем с баба за зимата в 

София? Ако вземе някой селски дангалак да се завърти край Джинка и ми я 

отмъкне? А аз няма да мога дори да се сбия с него! 

Хем съм щастлив, хем съм много нещастен. Дори загубих апетит – 

можеш ли да си представиш такова нещо? Баба забеляза, че съм 

омърлушен, пипна ме дали нямам температура. Сетне бръкна в шкафа и ми 

подаде утешително две бисквитки. Аз веднага ги скрих в старите галоши до 

входа, знаеш за кого... Бате, бате, по-добре не се влюбвай, поне ти да не 

страдаш! 
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Мечтаех си, бате, за подвизи и победени врагове. И ето че се появи 

враг, какъвто никога не бях срещал! 

Вчера си седяхме с баба на хладно вкъщи, докато премине обедната 

горещина. А беше май най-горещият ден през това сушаво лято. Тревата и 

бурените са изсъхнали, дори листата на дърветата са взели да жълтеят. 

Само нашата градина е свежа и зелена. 

Баба чете, аз дремя. И през дрямката чувам някакво особено 

пращене, носът ми улавя дразнеща миризма. И баба беше чула пукота, 

защото скокна да види какво става навън. Отваряме входната врата – и се 

дръпваме ужасени. От изток, откъм полето, настъпва към нас страшна 

огнена стена, облъхва ни непоносима горещина! Сухите бурени пламват за 

миг с трясък. Ето че се подпалиха и акациите, които обграждат двора ни от 

тази страна. Живият плет още се съпротивлява, но и той взе да почернява и 

да дими. 

– Боже, живи ще изгорим! – извика баба. 

Май че и тя се обърка. Ту тичаше с кофи вода, лисваше ги в огъня, а 

водата изсъскваше и изчезваше, ту грабваше голям клон и удряше с него 

езичетата на пламъците, които тичаха ниско no тревата. Втурнах се да й 

помагам. Скачах и тъпчех пламъците, полузадушен от дима. Възглавничките 

на лапите ми се напукаха от огъня, козината ми замириса на опърлено. 

Напразно! Не можехме да спрем огнената стена. Тя неумолимо 

приближаваше. Гореше сякаш самият въздух. След малко ще пламнат 

големите дървета с шишарките, после къщата, после ще загине бабината 

градина... Да бягаме! Но един облак от пушек ме захлупи и задуши. 

Изскимтях и паднах в горящата трева. Стана тъмно. 
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Когато се свестих, видях надвесено над мен разтревоженото лице на 

баба. Кожухчето ми беше мокро, очите и носа ме смъдяха. Лапите пламтяха. 

– Жив е! – изплака баба.  

В това време отнякъде изскочи Джинка, след нея – Стефчо. Джинка ме 

облиза целия, като скимтеше от уплаха. Виеше ми се свят, но вдигнах глава 

и се огледах. 

Бате, половината село бе дотичало да ни спасява! Мъже и жени, 

наредени във верига, си подаваха пълни кофи с вода и ги плискаха в огъня. 

Други удряха с клони тревата и не пускаха напред ниските пламъчета. След 

малко запищя сирена, пристигна пожарната от близкото градче – някой от 

селото им бе позвънил. Пожарникарите за миг развиха маркучите, бликна 

дебела струя вода. Огънят засъска, заподскача злобно, заотстъпва... Отново 

ми прилоша. 

Когато окончателно дойдох на себе си, всичко бе свършило. 

Пожарникарите се качваха в колата си, нашите спасители от селото се бяха 

натръшкали по тревата, мокри и черни от сажди. Баба разнасяше студен 

айран и току повтаряше: 

– Ако не бяхте вие... Как да ви се отблагодаря! 

– Ами ще дойдем пак всички, само че на гости. Заслужихме си 

черпнята! – обади се един опушен човек. Едва познах в него чичо Стефан. 

– Само още се чудя – обади се замислено леля Янка, седнала до     

него, – дали някой случайно е хвърлил в сухата трева неизгасена цигара или 

пък... – и тя не продължи. 

Чак след малко осъзнах какво искаше да каже тя. И се изплаших почти 

толкова, колкото одеве от огъня. Нима можеше да има някой в селото, 

който да ни мисли злото? Който да хвърли в пламъците и старата бабина 

къща, и отгледаната ѝ с толкова труд градина, че и нас двамата? 

Отново ми се зави свят. Излаях дрезгаво: 

– Не, не може да бъде! 

Чу ме само Джинка. Наведе се над мен и каза твърдо: 

– Разбира се, че не може! Няма такъв човек в нашето село!  

И аз успокоен затворих очи. 

Едва пиша – изгорените лапи още ме болят. Баба все ме кара да пия 

мляко: бил съм натровен от дима. Бате, нали лошите хора са съвсем, съвсем 
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малко? А спасителите са много повече? Че иначе как ще ви обичаме, ако сте 

по-лоши от нас, кучетата?! 

Свършвам. Струва ми се, че за един ден станах по-голям с цяла година. 

Обичам те. 

 
Голяма лежачка му ударих! Баба настоя да полежа, докато 

възглавничките на лапите ми заздравеят напълно. Тя направо ме глези. Като 

се позахлади, изнася навън черджето ми, да съм подишал чист въздух. 

Обикновено по това враме идва и Джинка, разказва ми селските новини и 

клюки. Хората още говорят за нашия пожар, но всички мислят, че е случаен. 

Полето е изгоряло от сушата, високите бурени са така сухи и напечени, че 

им трябва само една искра, за да пламнат. Според Джинка, всеки казал по 

някоя добра дума за баба. Най-старите хора наистина я помнели като малка, 

а баща ѝ на мнозина сторил добро, та и хората с добро го запомнили. 

После се разхождаме рамо до рамо с Джинка. Отиваме до градината, 

където баба вече бере доматите и чушките си, после ги тъпче в буркани за 

зимата. Вари ги в един голям казан на огнището сред двора, подрежда ги в 

равни редици и им се радва. Щели сме цялата зима да ядем вкусни 

консерви. Аз затварям очи и си представям, че бурканите са пълни с гъше 

месо, а на бабиното бюро, в чашата за химикалки, стърчат снежнобели гъши 

пера. Ето, вече е зима, аз си похапвам от бурканите, а баба пише ли, пише с 

гъшите пера... 

Тази вечер с Джинка измислихме нова игра. Като се захлади, из 

тревата почват да подскачат жаби. Ти нали знаеш, че те са два вида. Едните 

живеят в рекичката, другите си правят дупки в земята и се крият там от 

жегата. Излизат чак вечерта и ловят с език комари и мушици. После се 
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прескачат по плочника, дори се катерят по стъпалата. Опитах се да играя с 

тях, но нищо не излезе. Много са глупави бе, бате, че и хлъзгави на това 

отгоре. 

Но Джинка, както ти казах, измисли нова игра. Много се смяхме и 

забавлявахме, докато изпълним плана си. После седнахме мирно върху 

черджето на стъпалата и зачакахме. 

Ето, че и баба се прибра от градината уморена, но доволна. Седна, 

погледна сламената си шапка, която бе захвърлила до нас, и каза: 

– Как забравих да си взема шапката! Уж се свечерява, а още пече. 

И в този миг, бате, шапката трепна и тръгна с подскоци пo стъпалата. 

Баба извика стреснато и скочи, а ние с Джинка примирахме от смях, но си 

мълчахме. Баба протегна страхливо ръка и вдигна сламената капела. Само 

чакали това, десет жаби скокнаха в десет посоки, опулили очи! Ние с 

Джинка хукнахме да ги гоним, като джафкахме и се кикотехме, оголили 

зъби. Баба ни гледаше сърдито. Ала изведнъж се разсмя звънко, като 

момиче: 

– Ей, ще ме уморите! И как го измислихте? – викаше тя и посягаше да 

ни хване, а ние се въртяхме като черно-бяла вихрушка около нея. Имах 

чувството, че и жабите подскачат с нас, макар че не ги виждах. Вече се бе 

стъмнило. 

Изпратих Джинка по пътя за село, казахме си „до утре". Влизам 

тихичко вкъщи и чувам: баба пее! Подрежда днешните буркани и си 

тананика с тих, треперлив глас... Сетих се: веднъж тя ми беше разказала 

нещо за нейния баща (и той се казвал Михаил, като теб). Той обичал да 

повтаря: „Всеки ден човек трябва да направи по едно добро дело, макар и 

дребно. Стига и това, да подадеш чаша вода на жадния." 

Аз не съм човек. Какво добро дело може да направи едно малко куче? 

Ето и днес не извърших нищо особено. Само дето развеселих баба. А тя 

често е мълчалива и тъжна. Дали една чаша вода за жадния не се равнява 

на няколко минути смях за тъжния? Тогава този ден не е минал напразно! 

Лека нощ. Вън квакат жаби – навярно са нашите, хвалят се, че са били 

на гости в една кръгла сламена къща... 
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Забелязваш ли – откакто съм тук, все ми се случва нещо интересно. 

Пък като тръгвахме от София, всички ни се чудеха: „Какво ще правите в това 

загубено село!" Хич даже не е загубено. Тук е място за приключения! 

Май не съм ти писал, че край нашата къща е пълно с птици. Под 

стрехите са налепени едно до друго гнезда на лястовици. Доскоро оттам 

надничаха жълти човчици, лястовикът и лястовицата се изтрепваха да носят 

на децата си мушици и червейчета. На най-високото дърво пък си направиха 

гнездо от клечки две много големи птици, баба каза – щъркели. Знаеш, че 

през есента лястовиците и щъркелите отиват на топло на юг, а напролет се 

връщат у дома. Баба се засмя и рече, че и ние с нея сме вече две прелетни 

птичета... 

Има още много други хвъркати, не им запомних имената. В рекичката 

живеят, в тръстиките и папура, водни кокошки. А в сливите вдигат шум едни 

кресливи черни птици, тук-там с бели пера – свраките. 

Днес, както си лежах на сянка под една слива, току под муцунката ми 

тупна едно птиче. Беше лъскавочерно като големите свраки, но много по-

симпатично. Зарадвах му се, защото, освен Джинка, тук нямам другарчета 

за игра. Подадох му лапа да се запознаем, а то взе, че ме клъвна по носа. А 

ти знаеш, бате, че носът е най-чувствителното място на едно куче. Изквичах 

от болка и обида: не исках да сторя нищо лошо на сврачето! То се опита да 

хвръкне, но не можа. Само се разкрещя, сякаш щях да го изям. Сврачешка 

работа! 
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Притъмня, чу се зловещ грак. Над нас се виеха цяло ято разгневени 

свраки. Някоя току се откъсваше от ятото и политаше надолу, право върху 

мен. Нямаш представа, бате, колко боли от клъвване на сврака! И аз не 

знаех, ама вече знам. 

Затворих очи от ужас. В този миг някой ме стисна за врата и ме вдигна 

нагоре. Баба беше дотърчала от градината си, уплашена като мен. Тя хвана 

птичето, каза му нещо гальовно и го качи на един дебел клон на сливата. 

Две свраки веднага кацнаха до него – навярно майка му и баща му. Другите 

погракаха още малко и се разлетяха в разни посоки. Притисках се до баба 

ни жив, ни умрял. Сърцето ми биеше като на сврачето. 

– Хайде, страшното вече мина! – успокояваше ме баба. – Родителите 

на сврачето са помислили, че ще им нападнеш детето и са викнали на 

помощ другите. Трябва да имаше сто разлютени свраки! Щяха като нищо да 

те изкълват... 

После, вкъщи, баба взе да маже с лекарство раничките по гърба ми. 

Така щипеше, че ако не бях мъж, щях да се разквича до небето. За да ми 

отвлече вниманието, баба ми разказва разни истории. Как хората открай 

време мечтаели да полетят като птици. Спомена някакъв си Икар, дето си 

направил криле от пера, залепени с восък. Но слънцето разтопило восъка и 

перата изпокапали. Не е знаел, че има лепило, дето лепи всичко! 

Сетне пък един майстор си изрязал криле от дърво и полетял с тях. Но 

забравил, че е мушнал в колана си триона, с който рязал дъските. И както си 

хвърчал, трионът хър-хър-хър – взел да реже едното крило. Майсторът не 

усетил, докато не полетял надолу, като моето свраче... 

Аз слушах и подсмърчах – дали от жал за майстора, дали защото 

лекарството щипеше no-лошо и от сврачите човки. Сега си дремя на 

черджето пред къщи, но с едно око все поглеждам нагоре. Току виж ме 

връхлетяла някоя злопаметна 

сврака! Но в небето кръжаха само 

нашите щъркели. Носеха се плавно, 

леко, красиво... 

Абе, бате, защо и ние не 

можем да летим? Затварям очи и си 

представям... Баба си облича новата 

рокля, закача на раменете си пъстри 
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крилца и подвиква: „Хайде, Джери, на гости в другото село!" И на моя       

гръб – две лъскави черни крилца, тук-там с кафяво, в тон с кожухчето ми. И 

се надигаме леко от земята, прелитаме над рекичката. От тръстиките се 

пулят водните кокошки. Летим над лечебницата, отдолу ни маха конският 

доктор. Подплашваме стадо овце, от гнездото си щъркелите ни поздравяват 

с тракане на човки. Роклята на баба се ветрее весело, сега краката не я болят  

и тя пърха като пеперудка. И аз размахвам криле, ушите ми се развяват като 

бабината рокля, ветрецът ме разхлажда. Ах, къде е сега Джинка да ме види! 

Но какво е това „хър-хър"? Да не е онзи трион? Нали крилата ми не са 

дървени! Ето – пак ужасното „хър-хър"!... И се събуждам на черджето пред 

къщи. Носът ме смъди, сигурно съм похърквал. А ушите ми са хладни – 

сякаш току-що съм летял... 

Бате, до днес не разбирах какво значи една дума, баба често я 

споменава. Но сега вече знам. И като дойде Джинка, ще кажа замислено: 

„Колко е хубаво да се мечтае!" 
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Дълго се колебах, мили бате, дa mu разкажа ли за ТОВА или не. По 

едно време реших да си премълча. Но как да скрия нещо от единствения си 

приятел! Все пак, ще взема да ти разкажа. Може пък да ми олекне... 

Бях ти споменал, че Джинка много искаше да ме разведе из цялото 

село. Да ми покаже двете барчета, училището, църквата. (Магазина и 

пощата аз вече ги знаех.) И ето че Джинка дотича, развяла опашка: „Джери, 

хайде на сватба! На сватба!" Не знам какво точно е това сватба, но от 

Джинка бях чувал, че е много весело и добре се похапва. 

Нямах друга дрешка, затова само сресах старателно с език кожухчето 

си. Разбира се, баба сто пъти ми поръча да не закъснявам и да се държа като 

възпитано куче. Аз помахвах нетърпеливо с опашка. И хукнахме двамата с 

Джинка. Само дето тя правеше една крачка, а аз – две. 

А на сватба било наистина весело! Напомни ми оня прекрасен ден, 

когато ходихме с баба на събора. Само че сега хората се бяха събрали в един 

голям селски двор. Те седяха край дългите маси на пейки, стъкмени от 

столове и дъски. Жените притичваха с пълни чинии от лятната кухня до 

масите. Ох, какъв сладък мирис се носеше! 

В средата на двора един мъж стискаше под мишница нещо надуто. То 

миришеше на овца, а врещеше като коза. Джинка ми извика в ухото, че било 

гайда. Друг мъж надуваше дълга черна свирка със сребърни копчета, то пък 

било кларинет. За третото се досетих сам, че е тъпан – по него удряха с една 

дебела и с една тънка пръчица. Нали като си бяхме заедно, ти обичаше да 

ме потупваш по задничето, като казваше: „Ох, на бате дебелото тъпанче!" 
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– Ето там, на централното място, седят булката и младоженеца! – 

заобяснява ми Джинка замечтано. – Те сега си свиват гнездо, като две 

влюбени птичета. А после в гнездото ще записука и пиленце... 

Аз си запредставях колко ли голямо трябва да е това гнездо, със 

стълба ли ще се катерят в него и други такива. Но Джинка ме дръпна към 

масите, където вече обикаляха нашите домакини – три издути като гайди 

кучета. Джинка поздрави любезно и ме представи. Кучетата ни поканиха да 

похапнем и се повеселим. Запровирахме се между крачоли и фусти. Отгоре 

току падаше по някое тлъсто кокалче, домакините великодушно ни го 

преотстъпваха. Не за друго, а защото те лапаха още от сутринта... 

По едно време крачолите и фустите се раздвижиха, сред двора се изви 

хоро. На пейките останаха само бабички и дядовци. Всички подскачаха, 

хванати за ръце, най-отпред – кумът и кумата. Какви са те, не ми стана 

много ясно, но Джинка каза, че те са най-важните хора тук. Гайдата пищеше, 

тъпанът така тумкаше, че ме караше да подскачам. Озовахме се в средата 

на хорото, при свирджиите. Заедно с нашите нови приятели извихме там 

второ хоро. Никога не ми е било толкова весело! Защо не беше и ти тук! 

Сгорещих се, ожаднях. Хукнах към масите. Бях надушил, че в чашите 

имаше от онова сладко питие, което бях 

опитал на събора. Един зачервен дядко 

рече с меден гласец: 

– Жадно ли си, кученце? Ей сегичка 

дядо Жельо ще ти даде да си пийнеш! – И 

сложи пред мен паничката.  

Както бях прежаднял u две панички щях да изпия! Още с първите 

глътки усетих, че това питие не е като онова питие: беше стипчиво и 

миришеше другояче. Карай – нали е все за пиене! Дядото мушна с лакет 

стареца до него, двамата ме гледаха и се хилеха. А аз лочех ли, лочех! 

Дотича Джинка и кой знае защо блъсна паничката и разля останалото питие. 

– Хей, какво правиш, малката? – рекох да викна аз, но езикът ми беше 

надебелял и едва се обръщаше. – Я ела да се поразкършим! 

Опитах се да подскачам около Джинка – да видят всички какво може 

един дакел! Отвътре ме напъваше такава сила, че можех и оградата да 

прескоча. Само краката ми нещо се преплитаха... Не са кумовете най-
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важните хора тук, а аз! Ставайте всички да играем! По-силно музиката! Тук 

командва Джери, ясно ли е?  

Нататък нищо не помня. Краката ми съвсем омекнаха, потънах в мека 

мъгла... И както си лежах в мъглата, усетих, че някой налива в гърлото ми 

мляко. Давех се, кашлях, но гълтах. Рекох да отворя очи – всичко се завъртя. 

А такава болка ми цепеше главата, сякаш бяха удряли не тъпана, а мен. 

Ами това е. Резил и излагация. Не смеех да погледна ни баба, ни 

Джинка, ни Стефчо, който ме беше донесъл на ръце у дома. По едно време 

се опитах да обясня на баба, че виновен за всичко беше дядкото, дето ми 

напълни паничката с тая гадост. Но баба ме сряза: 

– Млък! А ти не разбра ли, че това не е ни вода, ни лимонада! Можеше 

направо да се отровиш! 

Два дни ходих като замаян. Всъщност – като посрамен. Какво ли си 

мислеше за мен баба? Ами хората в село? Те много обичат да измислят 

прякори – като ти го лепнат, няма отърване! Току виж ме нарекли Джери 

Пияндето! Срам за всички ни. Дали да не се удавя в реката? 

Не се удавих. Домъчня ми за баба и за теб, за топлото слънчице, за 

паничката ми с попара, надробена от бабината ръка... На третия ден баба 

ме взе на коленете си, погледна ме в очите и каза: 

– Няма вече да споменаваме какво се случи. Но ти, Джери, никога не 

го забравяй! 

Уф, поолекна ми! Все си е друго, като се изплачеш на истински 

приятел. Той ще me разбере. Той пак ще me обича. И ти него. 
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Но да разказвам по ред, че иначе нищо няма да разбереш. 

Сутринта пристигна с колело леля Янка, да ни донесе мляко от 

нейната крава и пресни яйчица. Седна, помълча и каза с въздишка: 

– Иринчето изчезна... 

– Как така изчезна? – викна баба. 

– Ами вчера майка ѝ отишла с други жени да събират сеното на копи. 

Взела и Иринчето, да си поиграе на слънчице. Детето цял ден тичало, играло 

на криеница из копите. И надвечер изведнъж изчезнало. Майка ѝ викала, 

обикаляла, всички жени викали и търсили – нищо. Иринчето го няма. 

Стъмнило се, жените се прибрали... 

– После? – нетърпеливо пита баба. 

– После бащата на Иринчето и други мъже се качиха на един камион 

и хайде в ливадите. До среднощ обикаляли със запалени фенери – от 

Иринчето ни следа! Горката ѝ майка плаче и се тръшка, цялото село е в 

тревога. Сякаш в земята потъна това дете! 

Иринчето. Най-милото същество в селото! Бяло, русо като глухарче. И 

все засмяно. Ти знаеш, бате, че много не си падам по малките деца. Уж те 

милват, милват, пък току ти бръкнат в окото или почнат да ти скубят 

опашката. Но при Иринчето направо се разтапям! Като ме гушне, затварям 

очи от блаженство. А как сладко мирише! Пред очите ми се заизреждаха 

най-страшни картини: 

... Иринчето върви през ливадите, дребно като калинка с червената си 

рокличка. А откъм могилата търчи към нея разярен бик! 
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... Иринчето спи на сеното, а към босото ѝ краче се промъква змия! 

... Иринчето излиза на пътя и се чуди накъде да поеме. Задават се 

каруци, пълни с мургави хора, грабват Иринчето, а то пищи: „Мамо! Мамо!" 

Сърцето ми щеше да се пукне от мъка. Реших: ще търся Иринчето, 

докато я намеря! Дори на баба няма да кажа къде отивам. Доядох си 

попарката, пийнах водичка. Сбогувах се мислено с теб и с баба. Какви ли 

изпитания ме очакваха? 

Ето ги и ливадите. Слънцето напече силно, прахът щипеше носа и 

очите ми. Вдигнах муцунка и почнах да душа на всички страни. И ето че зад 

една копа долових мириса на Иринчето. Тръгнах по него като по конец. По-

бързо, по-бързо! Горкото дете не бе ни яло, ни пило от вчера. А какъв ли 

страх е брало самичко през нощта! 

И както тичах по следата, нишката изведнъж се скъса. Едва не се 

строполих от един стръмен бряг. Познах мястото – викаха му Жълтата глина. 

Там жените от селото ходеха да си изкопаят жълта пръст за измазване. И 

изведнъж ми светна: дупките! Бях ги виждал – целият стръмен бряг е 

надупчен, като с малки пещери. Нали така каза 

и леля Янка: „Сякаш в земята потъна това дете!" 

Заспусках се по стръмното, надничах във 

всяка дупка, премятах се през глава. Ето го! 

Иринчето спеше, свито в пещерката, хубаво като 

картинка! Бузките му – мокри от сълзи...  

Нататък, бате, всичко стана като на кино. 

Хукнах с всички сили, а като излязох на пътя, 

видях няколко каруци с хора – отиваха да 

събират сено. В първата каруца, за мой късмет, 

седеше бай Стефан. 

– Я, Джерито! Що щеш тука? – И скочи от 

каруцата. 

Аз изтичах на пет-шест крачки и залаях, после пак хукнах. Бай Стефан 

се досети, че го водя нанякъде и тръгна след мен... А Иринчето още си 

спеше. Побутнах я с муцунка, тя отвори ясните си очички, засмя се и ме 

прегърна. Бай Стефан взе на ръце и двама ни и хайде в село! Като 

минавахме край нас, взехме набързо и баба в каруцата. 
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Бате, да можеше да видиш как майката на Иринчето се хвърли да я 

прегръща и целува! Нали и сврачешката майка се хвърли така към детето 

си... Аз стоях скромно настрана, но бай Стефан ме избута напред. Бяха се 

събрали всички от селото, които не бяха на полето. И стана един купон, не 

ти е работа! Иринкината майка ми донесе чисто нова възглавница, да съм 

си полегнел. Съседите надонесоха кой прясно сиренце, кой пържена 

филийка – да съм се подкрепял. А други идваха само да ме видят и да ме 

почешат зад ушите. Баба, седнала на стол зад мен, сияеше от гордост и току 

си бършеше очите. 

Изтрих петното от името си, бате! Но не това е най-важното. Важното 

е, че Иринчето е живо и здраво, че сега чурулика в техния двор. А майка ѝ и 

цялото село я слушат и ѝ се радват. 

 

Послепис: Не че нещо съм се възгордял, но да ти кажа: край нашия 

двор току минават разни непознати кучета и ме гледат с уважение. Пък на 

мен ми стига, че Джинка ми прошепна на ухото: „Знаех си аз!..." 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 
 

 

 

 

 
Дори не мога да го напиша. 

 
Бяхме с баба в градината, когато я видяхме да тича по пътя насам. 

Тръгнах да я посрещна. Край мен профуча бясно грамаден камион и едва 

не ме отнесе, вдигайки облак прах и слама. Дълго кихах и кашлях. А като 

погледнах отново към пътя – Джинка я нямаше... Изскимтях от ужас и се 

втурнах нататък, след мен – и баба. И тогава видяхме, бате... Край пътя 

неподвижна лежеше Джинка. Очите ѝ бяха отворени, но вече не ме 

виждаха. Кожухчето ѝ бе почервеняло...  

Пиша ти, а сълзите ми капят и размазват написаното. Още не мога да 

повярвам, че вече никога няма да зърна моята Джинка! Тя лежи самотна в 

дъното на градината, под едно голямо дърво. Баба ѝ постла мека тревица, 

отгоре върху могилката наредихме най-хубавите цветя от бабината градина. 

Мушнах и двете бисквити, които Джинка тъй и не успя да изяде. Баба си 

тръгна, като въздъхна дълбоко. Аз останах да лежа на земята целия ден и 

цялата нощ. Изгря луната, голяма и светла, тъкмо да се гоним с Джинка по 
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белия двор... Вдигнах муцунка, затворих очи и завих... Дали и тя ме чуваше 

под цветята и пръстта? 

 
Баба е много мила с мен, сякаш съм болен. Току ме подканя да хапна 

нещо, а аз лежа в най-тъмния ъгъл и тъгувам. Бате, какво е това смърт? Не 

мога да го проумея, но е нещо ужасно. И хората ли умират? И ние с теб ли 

ще умрем? И защо в живота има толкова много лоши неща – болести, пръч-

ки, глад, пожари, камиони, смърт? Ако бях цар на животните и на хората, 

щях да издам една единствена заповед: Бъдете добри един към друг, 

обичайте се всички! Защото може да дойде изведнъж смъртта и да ви 

раздели навеки... 

Прости ми, не мога повече. 
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Нали не ми се сърдиш, че толкова дълго не съм ти писал? Отслабнах, 

кожухчето ми загуби лъскавината си. Вече не ми се подскача и тича 

безгрижно. Според баба, бил съм болен от скръб. Тя ме слагаше да спя до 

нейното легло и щом въздъхнех, протягаше ръка и ме погалваше. Сега ми 

остана само тя и аз треперя да не падне и се нарани, да не се разболее. А 

като тръгне към село, тичам до нея и непрекъснато се оглеждам, дали не 

връхлита някой проклет камион. Разбира се, имам и теб, моя пръв приятел, 

но ти си толкова далеч... 

Полека-лека се връщам към предишния си живот, към предишните 

задължения. Днес баба реши да ме поразвлече и тръгнахме двамата през 

полето. Като се качихме на моста над рекичката, видях от високото колко 

красиво и безкрайно е това поле. Навярно колкото хиляда квартални 

градинки... Да бяха сега тук и софийските ми познати, че да се наиграем на 

воля, без каишки и синджири, далеч от задушните апартаменти, без някой 

да ни се кара и да ни гледа накриво. Дали да не обявим тук една държава 

на свободните кучета? 

Ала сега бяхме само двамата с баба сред това огромно поле. После тя 

предложи да отидем до вирчето, където се къпят селските момчета, та като 

дойдеш, да заведем и теб. Според нея рекичката била мижава и ленива, 

защото течала по равното. Мен да питаш, тя си е истинска голяма река, едва 

виждам отсрещния бряг. 

Като наближихме вира, сякаш някой взе да хвърля камъчета във 

водата: цоп! цоп! Пък то скачали изплашените жаби! Значи, въпреки 
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боледуването, видът ми е още страшен. Полегнах да си почина, че бях 

отвикнал да ходя. А като отворих очи, що да видя: баба запретнала поли и 

гази навътре, все по-навътре, водата ѝ стига вече над коленете, а тя 

продължава! Ами ако я покрие цялата или я отнесе, или се появи някой 

воден звяр и я глътне! 

Не усетих как се озовах и аз във водата. Дъното изчезна, течението ме 

подхвана и завъртя, аз панически заплясках с лапи – и заплувах! Ако щеш 

вярвай: заплувах истински, макар че никой не ми беше показвал как става 

това. Баба чу плясъка и като ме видя 

до себе си, се изуми. Аз я побутнах 

мълчаливо по крака. Беше ме страх, 

че ако издам звук, устата ми ще се 

напълни с вода. 

Баба разбра, обърна се u тръгна 

обратно към брега. Изведнъж усетих как коварното течение ме повлича все 

по-бързо нататък, към гъсталака от огромни водни растения, към подмоли 

и страшни дупки, в които живее кой знае какво... Понечих да извикам – дали 

„Помощ!", дали „Сбогом!", задавих се. 

Ала баба вече бързаше към мен, полите ѝ плаваха по водата. Миг 

преди да отида на черното дъно, нейната ръка ме измъкна. И така, мокри и 

уплашени, двамата се добрахме до брега. Тръшнахме се върху напечената 

суха трева, от нас се стичаше вода на потоци. Жабите наизлязоха върху 

камъните и ни загледаха ококорено. Слънцето приятно напичаше, краката 

ми спряха да треперят. Баба изстиска полите си и се засмя: 

– Бе, Джери, кой кого спаси – ти ли мен, аз ли теб? – И се наведе, та 

ме целуна по мокрия нос. Значи, много се е била уплашила! 

После ме похвали, че съм заплувал от волѐ (Това пък какво значи?) и 

то много стилно (пак непозната дума...). Лежахме си така, докато 

изсъхнахме. Аз дори задрямах и кой знае докога щях да спя, ако един 

нахален скакалец не бе кацнал точно на носа ми. На връщане припках пред 

баба и ѝ показвах пътя. Бате, като дойдеш, аз ще те заведа на вира, хем ще 

те пазя от всички опасности! 

Щях да забравя: преди да си тръгнем, тайно се изпишках в реката – 

дали е станала по-пълноводна? 

 



56 
 
 

 

 

 
Какво е това парти? Вчера реших да поканя на гости новите си селски 

приятели. Между нас казано, те си падат малко простички: ни телевизия 

гледат, ни ги къпят. Пълни са с бълхи, опашките им са налепени с репеи. 

Замолих баба да приготви нещо вкусно, да видят как изискано 

посрещат софиянци. Тя се зарадва, че вече не съм така мрачен и тъжен. 

После рече с усмивка: 

– Значи, ще има градинско парти за четирикраки! 

Досрамя ме да я попитам какво е това парти, само кимнах важно. 

Дойдоха Шаро и Арап – двата песа на леля Янка, както и трите кучета 

от къщата, дето беше сватбата. Все пак, имах и хубави спомени от тази 

сватба! Тогава и незабравимата Джинка беше с мен... Като си похапнаха, 

гостите се поотпуснаха и аз започнах любезен разговор. Разказах им, че в 

София живея в апартамент и спя на дюшече. Че с баба слизаме и се качваме 

на нашия етаж не пеш, а с асансьор. Че за зимата вече са ми приготвили 

топло елече. 

После ги попитах каква марка 

кучешки храни предпочиmam: „Чапи" 

или „Педигри"? Но песовете се 

спогледаха и премълчаха. В интерес на 

истината и аз ям само попарка с хляб и 

някой-друг варен пилешки крак, но 

малко се поизфуках. Все пак, нали съм 
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чистокръвен дакел с личен паспорт и каишка с капси! 

Заразпитвах ги за техния живот. 

– Ами... – рече Арап, – живеем си добре, гледаме си работата. Нали 

знаеш, че ние с Шаро вардим двора на леля Янка, щото е пълен с овце, 

кокошки, пуйки, зайци... Един пор се беше научил да шета из селото, сума 

ти пилета изпояде. Но му видяхме сметката. 

– Цяла нощ обикаляме двора – намеси се и Шаро. – Е, зиме е бая 

студено, голямо зинзикане пада. Но като потичаш, стопляш се. 

Представяш ли си, бате, селските кучета зиме и лете живеели навън! 

Големите пазачи денем са вързани на синджир, нощем ги пускат да 

обикалят двора. Хвърлят им корав хляб или им сипват трици, попарени с 

гореща вода. Това, сватбарското ядене, е веднъж на сто години! Като вали 

дъжд или сняг, мушват се под навеса. Най-много да им сложат малко слама 

за постелка. 

– Добре си ни е! – обади се и едното от трите чужди кучета, май че се 

казваше Чомби. – Рано сутрин подкарваме овцете с бай Неделчо. По цял 

ден пасат, че вечерта да имат мляко. Голямо тичане пада! Тая глупачка, 

овцата, все гледа да влезе я в някоя нива, я в люцерната. Завръщам ги 

обратно, щом се обърна – те пак хрупат в чуждата нива! А една зима – беше 

дълга и мразовита – от Балкана слизаха нощем прегладнели вълци. Виждаш 

ли този белег? От вълчи зъби е! Додето се давехме тримата с вълка, бай 

Неделчо изскочи с чифтето и гръмна. Сега в горната стая има постлана вълча 

кожа... 

– А помните ли миналото лято? – излая Мечо, най-едрият от     

тримата. – Аз през лятото вардя зърнената площадка – обърна се Мечо към 

мен. 

Да обясня и на тебе, бате, какво значи това. Представи си една 

утъпкана, чисто преметена поляна. През деня непрекъснато пристигат 

камиони, пълни със зърно – пшеница за хляб на хората и ечемик за 

добитъка. Зърното трябва да изсъхне хубаво, затова го разстилат по 

площадката. Сетне го слагат в чували и го откарват за мелене на брашно или 

за продажба. 

– Една нощ, както си обикаляхме с пазача – продължи Мечо, – 

изведнъж изскочиха трима души. Повалиха бай Иван на земята и го вързаха. 

А от тъмното излезе голям камион – ще крадат чувалите със зърно! Ами 
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сега?! Как да се справя с толкова много разбойници! Крадците бяха 

подпрели до стената пушката на бай Иван. Аз пропълзях незабелязано и я 

дръпнах за каиша. Тя падна, изтрещя гръм. Единият от крадците извика и 

закуцука към камиона. Аз се хвърлих върху крака на другия – захапах на 

месо. На третия му видях само петите.. . Ами такава ни е службата – да 

вардим! 

– Ха стига сме разправяли нашите селски работи! Сега ти ни разкажи 

пак за онова, сансор ли беше, дето се возиш с него нагоре-надолу! – обади 

се най-дребното от трите кучета, Лиско. И добави срамежливо: – Много 

искам да видя града и градските чудесии, ама на – ходил съм само до 

съседното село... Значи, там и кучетата ги обличат с дрехи, а? 

Само че на мен вече не ми се разказваше. Готов бях да дам и 

асансъора, и кучешкия си паспорт, и каишката с капси заради един белег от 

вълчи зъби! Съгласен бях да спя на слама, да ям попарени трици, но да съм 

другар на тези славни песове! Чистата порода, родословното дърво и не 

знам какви си глупости са добри за кучешки изложби. А за живота, бате, 

трябват други неща. 

Моите приятели се застягаха да си ходят – чакаше ги нощен труд. А на 

мен не ми се разделяше с тях. Като сме заедно, усещам – как да го кажа – 

ами усещам се по-мъжествен! И ме досрамява заради дюшечето и 

елечето... 

Бате, а подир партито нещо ме засърбя по врата, по корема. Ура! Май 

че имам вече бълхи! 
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Познай къде ходих! Предаваш ли се? Добре, чуй тогава: на цирк! Баба 

сигурно и теб е водила, затова няма да ти го описвам подробно. 

Пристигнахме с баба в близкото градче, мислех, че ще пазаруваме. Затова 

се учудих, като излязохме в края на градчето. А там, на поляната, имаше 

голяма кръгла къща, цялата в цветни лампички. Красота! 

Преди да влезем вътре, баба промърмори: 

– Да не вземат пък да те върнат? – и ме мушна под жилетката си. 

А вътре хора, хора, повечето деца. Гръмна музика, отгоре блеснаха 

силни като слънца лампи. И се започна една... 

Не знам, часове ли минаха, или цял един живот! Ту излайвах от 

възторг, ту се притисках до баба от уплаха, ту ми идеше и аз да скоча долу, 

дето ставаха всичките тези неща. Горе, на най-високото, се премятаха и 

летяха хора в лъскави дрехи – ето че и хората можели да летят! А двама 

чичовци с червени носове и грамадни обуща правеха такива смешки, че 

едва не паднах от смях от полата на баба. 

 После обявиха „ДРЕСУРА на кучета". Протегнах врат, за да виждам по-

добре. Долу, в осветения кръг, изтичаха пет-шест пудела, болонки и разни 

други, сресани и с панделки. Браво на тях! И на два крака танцуваха, и по 

стълби се катериха, и се прескачаха на „прескочи кобила". Абе не мога да 

ти опиша колко хубаво беше! 
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След това на арената издигнаха висока решетка. И се чу страшен рев. 

Козината ми се изправи! Зад решетката изскочиха големи, ама страшно 

големи котки, които шибаха нервно с опашки. Едни от тях бяха на петна, 

други – само жълти, но с дълга козина на врата. Появи се и мустакат човек с 

дълъг камшик. Той така изплющя с него, сякаш някой гръмна с пушка. И тези 

страшни и красиви котки, бате, взеха послушно да се катерят върху едни 

малки столчета – там едва се побираха лапите им. После човекът с камшика 

вдигна запален обръч и, ако щеш вярвай, първата котка скочи през него! 

Другите поглеждаха страхливо ту към огъня, ту към камшика. Скочи и 

втората котка, но третата се озъби и изръмжа. 

Камшикът изплющя, животното се сви и залази 

по корем пред краката на човека. 

Изведнъж ми стана безинтересно. Горките 

големи котки! Само с една лапа да бутнеха 

човека – и той нямаше да посмее да ги заплашва 

с камшика. Сигурно ги и биеше с него, затова ги 

беше страх. 

Нататък гледах без охота. Излязоха едни 

животни като къщи, носовете им дълги – цели 

маркучи. А от двете им страни – дълги бели зъби. 

Баба ми пошепна, че това са слонове. Били 

толкова силни, че можели цели дървета да 

отскубнат от корен или натоварен камион да 

преместят. И тези животни великани се катереха 

по столчета, изправяха се на два крака, подмятаха топки, кланяха се... 

Отдалеч си личеше, че ги е срам, дето се занимават с глупости, вместо да 

вършат мъжка работа. 

Вкъщи баба дълго ми разказва за животните от цирка. Преди те 

живеели на свобода, в диви гори и планини. Но лоши хора ги уловили и ги 

продали на циркаджиите. Е, наистина ги хранели добре, но ги държали все 

заключени в железни клетки. Някои тъй си и умирали от мъка! 

Много неща научих тази нощ. Че слоновете са едни от най-умните 

животни, че помагат на хората – пренасят ги на гърба си, мъкнат тежки 

товари. А от дългите им зъби – наричали се слонова кост – се правели разни 

красиви неща. Затова други лоши хора убивали слоновете, само за да им 
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отрежат зъбите! Дивите животни ставали все по-малко, имало опасност 

съвсем да ги изтребят. А някога хората нарекли лъва (котката с дългата 

грива) „цар на животните" – заради силата и красотата му... 

Не можах да заспя от вълнение. Главата ми щеше да се пръсне от 

мислене. И към полунощ... 

(Баба ме вика, отиваме за хляб. Затова прекъсвам. Засега.) 

 

Продължавам. Главата ми щеше да се пръсне от мислене. Накрая 

измислих нещо. Към полунощ се измъкнах тайно от баба и поех в нощта. 

Отбих се при моите селски приятели, обясних им набързо плана си. Те 

кимнаха и мълчаливо тръгнаха с мен. 

Ето ни на поляната край градчето. Навсякъде беше тъмно, не се 

мяркаше жива душа. Откъм фургоните миришеше на хора, чуваше се 

хъркане. После усетихме миризмата на нещастно животно. И се изправихме 

пред железните решетки. Царят на животните се разхождаше из тясната 

клетка и тъгуваше, слонът бе увесил дългия си нос. Никога не съм говорил 

езика на дивите животни, но мисля, че те всичко разбраха. 

Бате, бате, нямахме си нито шперц да отключим катинарите, нито 

железни лостове – да разбием ключалките. Едни зъби и нокти само си 

имахме, и едното горещо желание да освободим горките животни! И се 

хвърлихме с голи зъби срещу желязото... Арап успя да развърже една 

верига, вратата на клетката се открехна. Ура! Но в това време тежката верига 

се стовари на земята с гръм и трясък. Замръзнахме. 

– Кой там? Стой! Ще стрелям! – викна някой със страшен глас. 

Светнаха лампи, заизскачаха хора. Какво можехме да сторим? 

Изчезнахме тихо в тъмното, но не си тръгнахме. Светлините шареха нагоре-

надолу, хората обикаляха край клетките. 

– Някой е отворил клетката на тигъра Голди! – изпищя женски глас. – 

Още е вътре, не е успял да избяга. Ах, какъв ужас! 

Завързаха веригата още по-здраво от преди... Голди се беше свил в 

дъното на клетката, но очите му ни търсеха в тъмнината. Сигурно ни видя, 

защото въздъхна тежко. 

Тръгнахме си с наведени глави. Защо не бяхме по-силни?! Щяхме да 

освободим всички пленени животни – да си идат вкъщи, в горите и 

планините. После щяхме да основем Всеобщо Животинско Царство. 
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Никакви клетки, вериги, камшици! Всички ще са свободни, ще се уважават 

един друг. Никой няма да убива слоновете заради зъбите им, няма да 

правят палта от животните с красива кожа. Че то като си помислиш, и от мен 

може да излезе една яка на палто... 

На сутринта, когато баба се събуди, аз си лежах на черджето, капнал 

от умора. И от мъка. Не издържах и разказах всичко на баба. Тя не ми се 

кара, дори ме погали по главата. И може би за утеха ми каза: 

– Не съжалявай, че не сте успели да ги освободите. После къде щяха 

да отидат горките животни? Как щяха да се прехранват?... А много хора 

мислят като теб, Джери. И твоята Държава на Свободните Животни вече 

съществува на много места по света – нарича се резерват. Там ловци и лоши 

хора не могат да припарят! Животните са защитени, отглеждат си на 

спокойствие малките. Кой знае – може пък един ден по цялата земя хора и 

животни да заживеят в мир... 

Дали е възможно, бате? 
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Още щом се появи раздавачката, усетих, че носи хубави новини. 

Подскокнах, грабнах писмото от ръката ѝ и хукнах да го нося на баба. Тя си 

сложи очилата и зачете на глас: „Ако не се случи нещо непредвидено, Мишо 

ще потегли за Воденичане в събота с ранния влак. Чакайте го на гарата към 

обед." 

Аз се хвърлих право в полата на баба, набързо я облизах от радост, но 

тя не ми се разсърди. После скочих долу и заописвах тичешком широки 

кръгове из стаята – на баба чак ѝ се зави свят... Сетне изтичах в дъното на 

градината, под голямото дърво. Казах и на Джинка, че скоро ще дойде моят 

най-голям... не, единствен приятел! 

И започнахме с баба големи приготовления. Тя, разбира се, се захвана 

да мие прозорци и подове, а аз – да прибирам. Завлякох под леглото всички 

обувки, стари вестници, гребена на баба, един паднал под масата морков, 

шишарките ми. Абе голямо разтребване му дръпнах, но баба развали 

всичко: взе, че извади нещата обратно. Върви после помагай! 

Тогава се развъртях из двора. Реших да поукрася за посрещането, 

доколкото позволяват условията на село. Бях намерил на пътя една много 

лъскава хартия от шоколад, а в буренака – грамаден засукан овнешки рог. С 

триста зора го домъкнах и го изправих върху най-горното стъпало пред 

входа, върху него залепих шарената хартия. Стана много красиво, нямаше 

начин да не го харесаш и ти. 

След малко излезе и баба с пълна кофа мръсна вода. Лисна я към 

цветята, а аз скромно стоях встрани и чаках похвала. 

– Каква е тази гадост! – извика тя и ме погледна убийствено. После 

ритна рога така силно, че той изчезна пак в буренака, а хартията хвърли в 
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боклука... Идеше ми да заплача: как може да е толкова безчувствена, без 

никакъв вкус за красивото! Обидих ѝ се жестоко и отидох, та легнах в лехата 

с най-хубавия ѝ пипер. Чувах как се чупят крехките клончета и си мислех: 

щом тя така – и аз така! 

Не се появих нито на обед, нито вечерта, макар че стомахът ми 

стържеше от глад. Като взе да се смрачава, баба излезе на двора и почна да 

ме вика. Аз си мълча. Когато се показа втори път, носеше фенерче и гласът 

ѝ беше разтревожен. Нека! Тя ме търси навсякъде. Надникна под 

стълбището, дори отмести капака на стария кладенец, обиколи и    

градината – но де ще ме види сред листака! Гласът ѝ беше вече направо 

плачлив. Аз пак си мълча. 

Стана съвсем тъмно. Една жаба се блъсна в мен и отскочи ужасена. 

Обади се зловещо нощна птица. Няма да мръдна оттук, нека умра от глад и 

обида! 

Надникнах да видя какво прави баба, тя вече не ме викаше. И видях, 

бате, макар че беше бая тъмно, че е седнала на стълбището и плаче. 

Изглеждаше толкова самотна и отчаяна, сърцето ми се сви. Рекох си: тя няма 

модерен вкус, защото е стара, а не че нарочно искаше да ме обиди... 

Запромъквах се тихичко към нея, прикрит от тъмнината. И я чувам да 

повтаря: 

– Как ще кажа на Мишо, как ще му кажа... Въздъхна така жално, че 

вече не изтраях и я бутнах с нос по ръката... Е, както се полага, имаше 

прегръдки и целувки, аз май се просълзих. Седяхме дълго прегърнати на 

стълбите. Баба ту ми показваше звездите и ми обясняваше коя как се 

нарича, ама аз не ги запомних, ту ми разправяше разни смешни случки: за 

теб, когато си бил малък, за леля Радина – оказа се, че и тя е била малка! За 

себе си, когато живяла в тази къща с родителите и братята си (и също била 

малка). За едрите кучета пазачи, които нощем обикаляли наоколо и които ѝ 

били първите приятели, както аз на теб... 

Вече не се чудя, бате, че всичко живо е било най-напред безпомощно 

бебе, после – дете, и най-накрая голям човек или голямо куче. Баба добави, 

че хората и животните растат не само на големина: те стават и по-умни, и 

по-опитни. Това вече ми е съвсем ясно. Не че се хваля, но усещам колко 

много израснах това лято. Ще видиш сам! 
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През нощта сънувах, че съм грамадно куче пазач. А баба е мъничка, с 

къса рокличка и се мъчи да върже червена панделка на овнешкия рог... 

Знам, че ще трябва още три пъти да се съмне и да се мръкне, преди 

да пристигнеш. Но за всеки случай току поглеждам към пътя. 

Това е последното ми писмо до теб, дано го получиш преди да 

тръгнеш. Не ми носи никакви подаръци от София. 

 
 

Но ако много настояваш – е, вземи там две кремвиршчета, едно за 

мен и едно за баба. Тя все пак е добра душа – нищо, че е малко строга. И 

защо не си е останала малка, че да си играем сега тримата! 

Цялата къща свети от чистота. Баба все поглежда дали са ми чисти 

лапите, като влизам отвън. Има дори два буркана с натопени цветя. Сега 

остава и ние с баба да се окъпем и нагласим. Дано само тя не се направи 

пак на пудел! 

Чакам те с такова нетърпение, че искам да мигна три пъти – и да се е 

съмнало и мръкнало три пъти! Бате, ако много настояваш, хайде 

кренвиршите да са четири... 
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