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Доника шляпаше боса из мокрите бразди на наскоро посадения пипер и се 
опитваше да попречи на стремително плъзгащата се вода да излезе от 
определените й вадички. Въртеше се ту на една, ту на друга страна, копваше тук-
там с мотиката и все не успяваше да се справи. Разбираше грешките си, 
опитваше се да ги поправи и отново допускаше нови. Вече трети път ходеше да 
отбива водата от главния канал. Най-напред беше пуснала толкова много, че без 
малко да удави нежните, току що хванали се стръкчета. Те плуваха безпомощни в 
препълнените бразди, а след това обезсилени клюмваха, потъвайки в лепкавата 
кал. Момичето намали водата, като отби част от нея в страничната вада. Но 
тогава водната струя започна да се провлачва лениво и едва-едва да залива 
зажаднялата земя, която лакомо се опитваше да я погълне. А когато попаднеше в 
някоя къртичина, с неукротимо любопитство се стрелкаше в нея, небързайки да 
покаже замътената си от ровене главица. После, заситена от новата си лудория, 
царствено продължаваше своя път. Така мързеливо и бавно се придвижваше, че 
Доника бе принудена отново да я усили, придавайки й нова закачлива 
устременост. Пъргаво и с приглушено шумолене тя се приплъзваше набързо край 
босите й крака. Свършваше работата си и препълвайки браздата, неочаквано 
избиваше в съседната посада, където се разливаше на воля. Победоносно се 
закачаше с вече разлистилия се боб. 
От време на време Доника се изправяше и напрегнато оглеждаше полето. Сякаш 
чакаше някого. Погледът й пробягваше с надежда в далечината, после отново се 
свеждаше към потъващите й в мократа почва крака. Привърши поенето с 
неизразимо задоволство, слагайки край на тази изтощителна за нея борба. Не бе 
и допускала, че една толкова елементарна наглед работа така ще я затрудни. Бе 
наблюдавала с каква лекота я вършат родителите й и винаги й се бе струвало, че 
това е много просто. Заета със своето учене, бе имала малко време да помага. И 
сега, докосвайки се до земята, разбираше как добре се чувства сред нея. 
Усещаше я като жива. Струваше й се, че диша между пръстите й. Долавяше 
нейната сила. 
Девойката избърса бликналата по челото пот. Корените на косите й бяха мокри. 
Тънките дрехи лепнеха по слабото телце. Чувстваше се уморена. Отново 
погледна пустия, обезлюден път и с въздишка прегъна краката си. Просна се 
върху израсналата край нивата трева. Попривдигна глава и остави слънцето 
свободно да играе по загорялото й лице. Улавяше с наслада горещата ласка. 
Променяйки силата, с която стискаше клепките си, тя играеше със слънчевата 
светлина. Опитваше се да улови цветовете на дъгата. Отвори очи и се загледа в 
ширналото се пред нея поле. Море от зеленина! От тъмните му нюанси се 
раждаха нови, все по-светли и прозрачни, докато в далечината започваха да 
преливат в синьозеленикави прибулени оттенъци. Оттам започваше царството на 
сините багри. Те се катереха по склоновете на извисилите се планински върхове, 
стигаха билото и оттам се вливаха в необятността на небосклона. Сякаш душата 
на девойката ставаше синя и лека, откъсваше се от нея и политаше омагьосана 
към жарката, изпепеляваща бляскавост на слънцето. 
Тропот на приближаваща кола я откъсна от светлия унес. Момичето бързо вдигна 
глава. Видя задалата се по пътя каручка, пълна с току-що окосена трева. Върху 
нея, поприлегнал, прихлупил каскет малко накриво, се подрусваше дядо Фердьо. 
Той опъваше юздите на ситнещото пред каруцата магаре и от време на време му 
подвикваше ободрително по някоя и друга дума. Когато наближи, погледът му 
спря изненадано върху момичето. Големите му сини очи светнаха радостно. 
Лицето му се оживи в усмивка, разтапяща дълбочината на врязаните бръчки. 
Вдигна ръка, понакриви още малко избелелия каскет, опъна поводите и викна: 
– Стой! Стой, Марко! Стой де! Ама че си непослушен. Стой, че си изгубих 



цървула. Ей, че работа! 
Доника забеляза как той набързо набута цървула си в тревата и с един бос и 
един обут крак се смъкна от каруцата, мърморейки: 
– Марко, ти стой сега. Стой да видим къде е този скъсан цървул. Трябва тъдява 
някъде да падна. 
Обиколи наоколо, като подритваше високата трева, наведе се, погледна под 
колата и като зацъка с език, се защура нагоре-надолу. 
– Брей! Някъде по пътя ще да е… 
Куцукайки, пое по тесния път с дълбоки коловози, между които като лента се 
виеше буренакът, преплетен с диворастящи цветя. Пречупени сухи пръчки и 
тръни го боцкаха по крака и той смешно се кривеше на една страна. 
– Ама че тръни! Абе, как се изплъзна пущината. Сега бе на крака ми, и на! Ей, 
момиче, ти не можеш ли го намери, а? 
Доника го погледна дяволито. Тънка усмивчица пробегна по лицето й, но тя я 
овладя. Гледаше стареца и му се любуваше. От него се излъчваше приветливост 
и безобидна закачливост. Очите гледаха съвсем по детски – открити и ясни. А 
усмивката бе подкупващо невинна. Възхити се от белите зъби, към които времето 
се бе оказало милостиво и ги бе запазило всичките. Кожата на лицето бе 
загрубяла, но една свежа руменина му придаваше здрав вид. Косата сребрееше, 
вече доста пооредяла, но юнашки нахлупеният каскет не позволяваше да се 
забележи този малък недостатък. Пък и зад откритото, неприхлупено ухо 
старецът бе забол стрък лилави камбанки. Те се полюшваха заканително, така че 
човек едва ли би си позволил да каже лоша дума за сребристия им фон, на който 
така добре се кипреха. Всичко в този човек се смееше. Смях се долавяше и в 
гласа му. 
– Кажи ти бе, Марко, къде е цървулът? Няма го! Лошо! Лошо-о! Я да поседна 
малко на синорчето и аз. Ама че време, бреей! Жега! 
Дядо Фердьо свали каскета си, обърса потта от челото с извехтяла кърпа и 
доволно изпъна крака. 
– Моме, какво ме гледаш така? Дядо като мене ти друг път не си ли виждала? И 
що тъй се подсмиваш ситно-ситно, а? 
Доника се разсмя. Нотки на игривост затанцуваха между тях. 
– Хубав си ми, дядо, затова. 
– Хубав, я! Хубав съм си аз. Всички моми така ми думат. Ами ти чие момиче 
беше? Знам те аз отнякъде, ама… Нещо взех да позабравям. 
– Не се напрягай, дядо Фердьо. На Димитър Йотов съм дъщеря. 
– А, на Йото внучката ли, бе? Приятели бяхме ние едно време. Заедно 
ергенувахме. Хубави години бяха. Хубави! 
Доника го погледна. Старецът бе зареял поглед някъде в далечината, сякаш 
искаше да докара миналото при себе си. Като че ли тръпки преминаха по тялото 
му. Сладостна болка трепна в гласа. Очите леко потъмняха. Момичето се опита 
да го върне, да го възпре в мислите му. Каза малко пренебрежително: 
– Ами, години, дядо Фердьо. Години като години. 
– А-а-а, не е така – възкликна запалено старецът. – Какви години бяха ония! Не е 
тъй, ти казвам! Как ти беше името, че аз вече не помня? Та ти ей такова 
момиченце беше, когато дядо ти те водеше у дома на гости. 
– Доника се казвам, дядо Фердьо – обясни почтително момичето. 
Старецът поклати глава. Обхвана с ръка брадичката си и замислено рече: 
-Доника – по новому, ама Донка си му казвахме ний едно време. И мойта булка, 
Бог да я прости, Донка й викахме. Каква мома беше тя на младини! Каква 
хубавица! Ей тук се запознахме ний някога – и той посочи близката чешма, 
построена малко по-надолу край пътя. – Там беше межда. Делеше нашите ниви 
от другоселските. Та ти рекох, един ден на съседската нива оттатък гледам – 
копае мома. Пък хубава, хубава… Какво да ти разправям! Искам, пък не смея да 
ида при нея да я заговоря. Решавам – утре! Утре, утре, ама то много утрета 



минаха. Кога дойда на нивата и нея я няма, сякаш посивей света. Кога пък беше 
тук, то радост, то чудо. Душата ми пее. Ама младост! Не смея дума да й кажа. 
Пък и тя така ме попоглежда… Поусмихва се… Абе, сякаш мене чака. Кладенче 
имаше на мястото на чешмата. Един ден, гледам, отива тя там. Мие онова хубаво 
лице, а то свети, свети… Плиска ръцете си. Едни такива пълнички… Да ги 
докоснеш ти се иска. Пръска се с оная ми ти вода, сякаш с бисери се облива. И 
пак към мен поглежда. После с цвете се закичи и се смее. Не издържах. „Да става 
каквото ще!“ – си викам. И отивам. Изправя се тя и мълчи. Мълча и аз. По едно 
време й казвам: „Жаден съм!“ Само туй можах да изрека. Тя ми подаде стомната. 
Вдигнах я аз и пих, пих… Много сладка вода! Такава никога не бях пил. Тя седна 
и ме гледа. Седнах и аз до нея. Как се вдигна ръката ми, и аз не зная. Па й 
смъкнах забрадката. И тогава от нея се изсипа една коса… Чудо! Разстла се по 
раменете й като река. Дълга и искряща… Руса… Като огън! Очите ми заслепи. 
После… И досега сякаш не помня. Сън! Сън като че беше. И там, където за първи 
път тя стана моя жена, построих чешмата. 
Старецът говореше бавно и унесено. Не чуваше, не виждаше нищо. Зареян в 
отминалите години, той виждаше любимия образ и изживяваше отново 
чувствата, закътани дълбоко в душата му. Отдаваше се на мига, на онзи далечен 
първи миг на вълнуваща близост с любимата жена, споделила неговия живот. 
Доника го гледаше учудена. 
– Чешмата? Ти ли я построи, дядо? Момината чешма? 
Старият човек поклати глава. 
– Така й викат. Защото аз така я кръстих. И оттогава, когато мина край нея, и да 
не ми се пие, все ще се протегна към нея. През лятото и цвете ще й сложа. И деца 
ни се народиха, и внуци, но тая вода все така хубава ми се струва. 
Думите му се ронеха като зърна на броеница, бавни и тежки, събуждащи 
заспалите спомени. Цял един живот преминаваше като опъната нишка в 
съзнанието му. Гледаше невиждащо пред себе си, но в един миг погледът му 
започна да се прояснява. Изненада се прокрадна по лицето му. 
– Я, ей го и наш Филип. Моят внук, Донке. Откъде ли изникна? 
Девойката отривисто извърна глава. Мек проблясък премина през зениците на 
очите й. Цялата просия. А младият мъж вървеше с бързи, безшумни стъпки към 
тях. Хубав беше! Висок и строен, той се носеше като птица през посадите. 
Караше напреко, съкращавайки пътя си. 
Старецът се обърна към момичето и дъхът му спря. Познат му беше този поглед, 
изпълнен с възхита и радостно очакване. Това ликуване на младостта… И 
неговата Донка някога, така… Една прокраднала се, предателска мисъл извика 
отново дяволитата усмивка на устните му. Посрещна внука си със засмяно лице и 
звънтящ от закачливост глас. 
– А добър ти ден, Филипчо. За вълка говорим, а той – в кошарата. Откъде идеш, 
сине? Що те носи насам? 
Младежът се смути, прокашля се и усмихнато заобяснява: 
– На гъбарника бях. Имахме доста работа днес. Но вече си отивам. Ами ти какво 
правиш тук? 
– Тъй, тъй! – кимаше с глава дядо Фердьо, без да обръща внимание на думите му. 
После се обърна към момичето. 
– Умен внук имам, Донке! Учен! Агрономин стана. Ходи, скита по нивята… Всичко 
знае. Само дето пътищата не научи. Що бре, сине, най-дългия път ти за вкъщи 
намери? Че и малко по-надоле кривна? Що ли тъй, що ли? Ами тебе, Донке, не те 
ли виждах аз онзи ден пак тука? Що ли тъй, що ли? 
Доника се изсмя игриво, стана и се запъти към растящата на пътя ранна череша. 
Заподскача чевръсто, като се опитваше да хване по-ниските клонки, по които 
вече розовееха първите череши. Старият човек проследи движенията й, после 
отново се обърна към своя внук. 
– Ей, сине, Филипе дядов, да не построиш и ти чешма като дяда си тук? 



Филип се засмя и подхващайки неговия задяващ глас, рече: 
– Няма, дядо Филипов, няма! Овощна градина ще направя. Една такава голяма… 
Само от череши и вишни. Да се запомни как в туй ранно време черешата плод е 
давала. С години не се е случвало туй. Хубава година, топла година! Друга като 
нея едва ли е имало. 
– Тъй, тъй, тъй, за тебе е нямало, дяда, нямало! – припяваше дядо Фердьо и два 
мъжки гласа се сляха в буен, весел смях. 
– И как ще я наречеш? – спря за момент дядо Фердьо. 
– Не знам. Момина май ще бъде. Нали тъй се казваше твоята чешма? 
– Брей, бреей, луди млади, брей! – смееше се старецът. – Отмяна! Дядова отмяна! 
Напълнила шепите си с череши, Доника се приближи към тях. Изгледа ги 
отвисоко, с пренебрежителен поглед, и подхвърли: 
– И какво сте се засмели такива? 
После, сякаш за да си отмъсти за невъздържаното веселие, заядливо рече: 
– И, я ми кажи ти, мили дядо, защо си само с един обут крак? Де ти е цървулът? 
Нали него търсеше? Ама ти го няма. Що ли тъй, що ли? 
Дядо Фердьо се приповдигна, погледна гузно босия си крак, после доволно 
подсмихващия се Филип и бързо, бързо занарежда: 
– Кой го знае къде е, цървулинът му с цървулин. Дяволски цървул! Я ний, Марко, 
да се вдигаме. Стига си почивал. Какво ми махаш с тия дълги уши. Да не 
изпуснеш и ти нещо? Всичко да видиш, всичко да чуеш! Селско ухо! Ама че 
работа. Цървулът, та цървулът! Стой сега да се кача. Да не тръгнеш, та да ме 
тръшнеш? Давай сега, Марко! 
Пъргаво и леко старецът се метна на колата, опъна леко поводите и потегли. 
Обърна глава и през рамо подвикна: 
– А сбогом ви сега, деца. Май пак ще се видим из тия поля някой ден. 
Понагласи се по-добре, зарови ръце в прясно окосената трева, заопипва наоколо 
и замърмори: 
– Аха, ето те! Цървулът, та цървулът… 
Помълча малко, заклати глава и с въздишка промълви: 
– Ех, младост, младост… Сладост си ти! И вечност. Като земята. 
Вперил очи в далечината, усети как влага се прокрадва в тях и ги премрежва. 
Усмихна се, махна с ръка и затананика някаква весела песничка. Опъна отново 
поводите и викна: 
– Хайде, Марко! Остаряхме ние с тебе, но още вървим по пътя. Вървим… 
А магарето, нехаещо за своя пътник, сякаш нарочно подбираше най-големите 
дупки на неравния път. Каруцата се тръскаше заплашително, като се накланяше 
насам-натам и се носеше като по чудо все още изправена. Скоро излезе на 
асфалтираното шосе и стремително се понесе по нанадолнището. Изгуби се зад 
прострелите се в редица и разбухнати храсталаци и дървета. След малко 
заглъхна и трополенето, и ленивото подвикване на стареца. Всичко утихна. Не се 
чуваше дори и песента на птиците. Внезапно сред тишината се разплиска смях. 
Звънлив момински смях! И отново всичко замря под горещите лъчи на слънцето. 
Ангелина Лалова Колева 
Разказът е публикуван в „Скъпоценни камъчета“, 2009 г. – сборник с наградени 
творби в Първия национален конкурс за учители творци. 

	


