
СЛЕД ТЪРЖЕСТВОТО 
  

В препълнения читалищен салон с кооператори от съставните села и гости, се 
разнасят песните на пионерите и читалищния хоров състав. В своя тържествен 
доклад председателят проследява трудния, но славен път от основаването до 
днес. После приветствия, телеграми, поздравления, подаръци, с една дума 
юбилей! Както се казва, с това официалната част завършва, но един исторически 
ден не може да се отмине без „весела част”, за която домакините са хвърлили 
толкова много усилия. За целта ресторант „Ален мак” е празнично подреден: 
масите – строени в прави редици като войници. С бели покривки. С вази със 
свежи цветя. Със снежно-белите пердета, създаващи домашен уют. От кухнята 
се носи оная топла пара с познатия мирис на печено. С настроение и шум, 
делегати и гости заемат определените им места. Станал прав, с чаша в ръка, 
председателят вдига тост с пожелание за повече успехи, щастие и здраве на 
всички. Последните му думи потъват в бурни ръкопляскания. Гръмва музика. 
Масите оживяват. Извиват се хора и ръченици. Ресторантът се тресе от веселие. 
Неусетно слънцето изпраща последните си лъчи. Гостите, сбогувайки се, напущат 
ресторанта. В полупразния ресторант остават домакините. Един по един се 
събират на една от масите. Веселието продължава, музикантите са прибрали 
инструментите, сега е техен ред да празнуват. Нощта отдавна е покрила селото. 
Постепенно натежали, с клатеща се походка, гостите се изнизват през широко 
отворената врата. Последни остават „най-вътрешните”. Обвити в цигарен дим, 
събрали глави със замъглени погледи, оценят по своему голямото събитие, 
непрекъснато подчертавайки големите си лични заслуги за тържеството. 

Нощта преваляше, когато Теньо се сети, че го чакат в къщи и най-вече – Милена. 
Погледна грохналите „герои”, навлезли в „трета фаза”; всеки говори, никой не 
слуша. Съзря до тезгяха една забравена кошница, усмихна се загадъчно и с 
танцова походка се изсухли като краставица от ръкав. Навън го посрещна чудна 
лятна нощ. Небето – осеяно от звезди, а една луна, като светнала оная ми ти 
нощ, само бели коне да крадеш. Като наближи „Чинтуловото мостче”, се сети, че 
има паднали дъски, внимателно го премина и си отдъхна. „Как ли ще ме 
посрещнат, като се прибера, дано карамфилите помогнат.” – мислеше си той и ги 
прегръщаше с натежалите си ръце. Като се изкачваше към тях, упрекваше дядо 
си. Толкова равни места, а той се качил на този баир, че на туй отгоре и до 
селска река, дето по цяла вечер тия кресливи жаби не остават човека да спи. 

Насред двора, в пълна каручка с прясно сено, хруп- каше Мара. Теньо се хвана за 
клемията да си почине и сякаш за пръв път я виждаше, взе да я гали по главата. 
Дъхът от прясно окосеното сено го привличаше. „От кога не съм спал в сено – 
помисли си той, – може би от ергенлъка?” С големи усилия се намести в 
каручката, а Мара продължаваше да скуби сено под него. 

Упоен от аромата на сеното и цветята, от чистия хладен въздух, загледан в синия 
небосвод, се унесе в сладък сън. Засмяна, Милена го милваше по буйните коси, 
обсипваше с целувки лицето, прегръщаше младото му тяло – незабравими 
сладостни мигове! Теньо галеше разпилените ù коси, целуваше я ненаситно, 
както някога ù се радваше. Герестият петел, кацнал на дръвника, пляскаше с 
криле и мощното му кукуригане разкудкудяка кокошките. Теньо се стресна, 
отвори очи. Над него Мара ближе потното му лице с големия си език и го гледа с 
големите си черни очи!.. 

Слънцето плъзна първите си лъчи. Край каруцата се търкаляше кошницата с 
дръжките на карамфилите. От лятната кухня едър, пълен, обул на бос крак 
чехли, кашляйки, излиза баща му. С дрезгав, сърдит глас промърморва: 



– И аз съм се напивал, но не съм спал при магарето. 

	


