
ТАТЯНА РИНДИНА 

Пятигорск, Русия 

Куче да си на този свят! 

То живот ли сега - през зимата, братко? Аз да те питам! Живот ли, я ми кажи! Хем 
сняг по целите денонощия не спира да вали, хем вятъра – духа, та  да се не 
надуха! Носа си не може човека на улицата да си го покаже – в момента ще стане 
на една шушулка, че може и да окапе…Не бих си показвала и аз, ама какво да 
правя – като съм «мека Мара», сега ще си мръзна, като някоя проклета ромка. 

Внучката ми оная година донесе в дома ми кучето – уж от породистите, от 
ловджийските – чунким на лов с него ще ходим. Дожаля й на милата – комшийското 
девойче, не успя да се омъже, тутакси забременя. Девойчето   бременно, че и 
кучката й също! Скоро трите кученцата й донесе. И по никое време. Изчака детето 
един месец – мъничко да пораснат, и започна да търси на кого малките да ги даде. 
Изкарва ги на разходката по пет пъти на ден и когото и да срещне, все пита: не 
искат ли поне едно мъниче да си вземат. Всеки ги на ръцете си взима, всеки се 
лигави – колко са сладки малките кученца са били, - че целувки, че милувки - ама  у 
дома да си вземе никой не иска! 

Дожаля й на внучката ми, дойде да ме моли: ние да си ги вземеме – не ми стига 
големият й папагал, който пет езика говори, двата котарака,  които плюскат колкото 
едно голямо прасе преди Коледа. 

Не ми стига, че внучката ми се моли, че моите щерки й подгласят. Побелях, докато 
те порастнали – и птички сме отглеждали и кученца, костенурките и котенца, то 
добре че динозаврите вече измряха, и до тях щахме да стигнем. 

Сега и с внучката ще минават по същият път. Що ме молиха, що ми обещаха…ама 
пак на мен ми се падна и да го храня и да го галя, че и да го разхождам. Доведи ми 
го тъкмо  когато за първи клас на училището се готвеше. Сега четвърти клас 
завършва, порасна и нашият породист Арчибалд. Ама както го извеждах на 
разходка по пет пъти на ден, така и разхождам. То по топлото време как-то и да е, 
през зимата е кофти. Най-вече когато вихрушката всичките пътечки и пътища ги 
скрива. Както днес. Щерките са на работа, малката на училище, кучето   пред 
вратата - винаги  готово да се разходжа, докато лапите му измръзнат… 

То да си млад човек – кеф ще ти е да потичаш из двора на блока, че и на околните, 
ама като не те держат краката, като се спъваш на всяка крачка…не ти е до нищо и 
никого и по хубавото време, камо ли по лошото. Че и собствениците на леките коли 
станали едни такива… дори под прозорците и по площадчето за простирането на 
бельото железните си коне оставят, дето се казва на всяка крачка – не знаеш как 
да ги обиколиш. Аз по-рано много се притеснявах, че моето четирикрако другарче 
всичките им колела ще напикае. Сега пък като се изморих от притеснение : къде 
кучето си да отведа да си свърши момчето своята работа, престанах да се 
притеснявам, дори го приканвам: «ПИкай, момчето ми, пИкай, да си знаят те…» 

Но и това не чак толкова страшно, по страшно е другото: не стига че дивите кучета 
от близките вили глад ги гони из улиците на града храната да си търсят, че и 
комшиите нещо много жалостливи станали – във всеки вход сега от пет до осем 



кучета държат. И да бяха ги изкарвали на разходка по някое друго време, ама не – 
тъкмо моята врата се отвори, и те тичат със своите. То нашият руски вислоух 
спаниел много елегантен е със своя деликатен екстерьер… ама комшийските са 
громадни, като руски мечки. Не стига че из двора от сняг и лед няма къде крака си 
да сложиш, не стига че от леките коли и леките им стопани не знаеш, как да ги 
обиколиш, че сега пък и породистите кучета се навъдиха… 

Тази сутрин излизам с Арчибалда от входа на блока ни, и веднага си  поглеждам:  в 
коя посока да си тръгна с него, без да се подхлъзна и без да  падна, че много е 
хлъзгаво. И какво да видя:  виждам че на площадчето за простиране на бельото 
стоят си  трите лелки с пакетчетата в ръцете. Щом ни виждат, веднага си вадят 
кучешката храна и започват да си правят с устата едни такива звуци, които от 
всичките страни на света призовават всичко жадно и гладно, което сега със 
всичката скорост се устремяват към лелките… Моето куче - както свикна да ни пази 
територията, отваря си голямата черна устичка, започва грозно  да ръмжи и лае, 
лае и ръмжи. Двора ни се изпълва с голяма коте-кучешка врява. 

- Вие защо тук чуждите кучета храните??? – справедливо разгневена и възмутена, 
питам аз чуждите лелки, хранещи сега чуждите котки и кучета, изпълнили двора ни. 
Кучето ми се опитва да се освободи от верижката, с която я държа, уж не чак 
толкова голямо, но леко ме мести из двора от едното място на 
другото.Парзалимсе. Не ме спасява дори бастуна със шипове на края – като на 
алпинистки обувки. 

Вместо отговора на «чужденките», работещи като чистачки в енергийната мрежа 
на десетки енергийни предприятия по нашата улица, и получаващи твърде големи 
заплати – толкова големи, че могат и да не ме чуват и да не ме слушат. Едната от 
тях, вече изпразнила своето пакетче с храната, без да ме погледне, казва на 
приятелките: «Давайте, давайте, не се бойте…» и още нещо, което аз не мога нито 
да чуя, нито да разбера в толкова високодецибелна врява на угоени диви кучета и 
котки.  И лелките «дават»  - пакети те им като че ли нямат дъно. Изобщо не се 
изпразват. 

Арчибалд хем си лае и ръмжи, хем пикае до входната врата на блока ни. 

Какво да прави момчето, като не може  една крачка от вратата да направи! Каква 
ти разходка, какви ти деликатни работи из двора, из близката гора, която я 
ползваме за «по-големите неща»! Не се търпи повече, не се издържа чуждото 
нахалство на дебелите лелки, на угоени чуждите псета и котките, за които са тесни 
верижките от всякакви насекоми. 

След няколко минути, - които ми се видяли колкото една Вечност, понеже нежният 
ми слухов аппарат вече не издържаше, както и краката от парзяляне по заледеният 
двор – богати, дебели лелки - чистачки, като войници на плаца, построени една 
след друга, минали покрай нас с Арчибалд и влезли  във съседния вход на блока. 

Те са си заминали – кучетата си останали . И не им стига на тези кучета, че са 
останали нахранени до козирка, че и тренирани в лаенето срещу интелигентната 
двойка (мен и моето куче), отгоре на всичко, те се изпикали на всяко дърво, на 
всеки храст, че и на всяка кола, стояща в двора ни… 



Наскърбени и много обидени от всички чужди, ние с Арчибалд се прибрахме у 
дома. 

Той, тутакси заспа, дето се казва  «като мъртв» под дивана в залата, аз – в 
креслото си, без да си изпусна от ръцете ми железният бастун с алпинистките 
дълги шипове, които още ги наричат – като за подигравка в нашият случай – 
«котките». 

Не съм от плачливите,но поне на вас да ви се оплача… 

17.01.2017г. Пятигорск 

   

 


