
 

Градушка 

 

Лятото преваляше вече, но се усещаше само нощем. Въздуха беше по друг, остър някак, 
бистър, особено призаран и го нямаше мириса на горещо. През деня от небето ръсеше 
огън, нямаше полъх, а реката се мъкнеше тежко, попила в коритото си. Всичко живо се 
криеше по сенките и се кръстеше. Такова време не беше на добро. Към обед от някъде 
задудна. Иначе беше тихо. За има, няма две глътки морен въздух небето притъмня и 
затрепера. Лястовиците се скриха. Полъхна. Докато Марковица затича къде портите да 
види Лаза иде ли си, затупка град. Ръката дето дигна да се заварди посиня от удара. Биеше 
без милост, големи като юмрук. Марковица простена " Лазо, дъще, де си " и едва се скри 
под сушината. Лаза беше с дружки отишла към гората на край село за хладинка малко. Де 
ли ги е сварила бурята... Огнен език разцепи към буедака и гръм оглуши всичко. Дигна се 
пушех... Марковица трепереше, лошо нещо тупкаше в майчиното и сърце. А юмруците 
падаха, белееха по земята, сякаш декември, страшно... 
Момичетата хванали се ръце седнали на поляната под сенките си хортуваха, коя кой ерген 
харесала. От селото влезе в хладното напета крачка. Лаза го позна от далекото. Само той 
стъпаше така, като да танцуваше млад жребец. Сърцето и тупна два пъти и прескочи. 
Задъха се, не от жегата. Впи в него черните си очи. Той мълчеше. Преди дни се бяха 
вричали, ама старите дума имаха. Сега очите му пусти бяха. Лаза издума: - Огън ще ме 
вземе, щом няма да съм твоя, ничия няма да съм, огън ще ме вземе! 
Тогава притъмня. Лед заудря по земята. Момичетата скочиха да дирят подслон. Лаза не 
мръдна. Тъй го гледаше с черните си очи, а юмруците падаха по нея. Огън святкаше от 
погледа и. И той не мръдна. Заби се гръм. Няма много време, само дорде леда скри тревите 
и спря. Разбяга се черното и слънцето светна в короните станали като дрипи. 
- Тичай, дири Лаза - викна Марковица по мъжа си - къде гората отидоха с другите, нема ги.  

Докато да тръгне и вече я носеха. Стъпката му, като да ходеше назад. Очите му празни. 
Ръцете и висяха. Огъня през нея беше минал и излязъл от ляво.  

Застана срещу Марковица и рече: - Невестата ми, огън я взе...- повече не продума, името и 
не каза. Марковица се свлече над нея. Погребаха я в бяло. Той дума не продума и сякаш 
занемя. Друга не погледна. Не мина и година и до нея легна. 
 

 


