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/От подслушан разговор/ 
Небето причерня. Денят затвори града в непрогледен тунел. Тътен 
разтърси земята. Чак тогава от ниското небе, зашариха едри капки 
дъжд. 
Бурята връхлетя най-напред гората. Заизвива буковите и борови 
дървета. Старите изсъхнали стволове се прекършваха като кибритени 
клечки. Младите дървета се бореха срещу стихията. Прекланяха се 
пред вятъра дано устоят. Бореха се за живота си, но уви. Много от тях 
полегнаха изкоренени, беззащитни. 
Инженера, който отговаряше за района, закусваше, когато чу все още 
далечният тътен, идващ от балкана. Капките дъжд по стъклата и 
тъмнината подсказаха, че бурята ще се премести и тук, в населеното 
място. 
Той застана до прозореца. Билото, което всяка сутрин го посрещаше 
усмихнато, сега не се виждаше. Бързо намери ключовете от джипа и 
прекрачи прага. Едрите капки, преминали в сприя, зашлевиха като с 
плесница лицето му. Силният вятър връщаше стъпките му и той се 
бореше да набере "скорост". Най-после се добра до превозното 
средство и се почувства облекчен. Щракна ключа. Колата се задави. 
Изключи. Наложи се няколко пъти да опита, докато запали. 
Планинското шосе почти не се виждаше от стеклия се пороен дъжд. 
Запалените фарове не му помагаха. На две места спираше да 
разузнае до къде е стигнал. Мътната вода влачеше пясък и чакъл. 
Свлачището се увеличаваше, навлизайки към гората. 
Почувствал своята безпомощност, Николай се сети за болния си баща. 
Кой знае защо съпостави т 

безпомощност на гората да се бори с природата и безпомощността на 
близкия човек, който се бори с лошата болест. 
За днес бе обещал да му занесе ябълки. 
От няколко дни болния отказваше яденето, ала вчера докосна ръката 
на сина си и пожела ябълки. 
Безизходицата, в която се намираше, го бе поставила в такъв 
лабиринт, че незнаеше сам как да излезе от него. Не му оставаше 
нищо друго, освен да остане в джипа и да чака да утихне бурята. 
Докато седеше, осени го благородна мисъл. 
- Осъден! — произнесе бавно и важно съдията. 
- Но... Защо? Защо? 
- Защо? 
- Защо? 
Чуха се десетки гласове на хора, недоумяващи за случилото се. И те 
бяха потърпевши ведно с инженера. 
- Без коментар! — чу се строгия глас на съдията. — 



Свободни сте, освободете залата! Само виновния да 
остане! 
Николай усети как студени мравки пролазват по тялото, а пот избива 
на челото му. Почувства, че го тресе. Незнаеше дали е от присъдата, 
или бе настинал от бурята при раздаването на гората. А и какво би 
могъл да направи тогава? Толкова много дървета бяха изкоренени, че 
сърцето го заболя. Беше пресметнал, че хем населението ще бъде 
доволно от дървения материал, който ще вземе, хем гората ще се 
почисти и сложи в ред. Другото, което оставаше да се допусне, бе 
кражба, а може би унищожаване и на здрави дървета. Организацията 
бе безпогрешна и за седмица гората стана проходима и почистена... 
Инженерът, останал доволен от себе си, най-сетне 

реши, че е време да отиде до купи ябълки и да ги занесе на баща си. 
Но тъкмо отключи вратите - пред него се изправиха двама 
милиционери. Единият извади заповед от прокурора - за задържането 
му. За злоупотреба, че на своя глава е раздал дървената маса. 
- Прости ми, тате! Ябълки отново не успях да ти 
донеса. 
Колкото до присъдата, тя като че бе по-малкото зло. А и за кой ли път 
другарите от горе го привикваха да дава обяснения! Все в нещо не бе 
улучил... 
- Свободен си! И внимавай! — каза поучително 
милиционера, когато го изпращаше от затвора. 
- Тате, най-после идвам с ябълките — каза на себе си 
инженера. 
Когато отвори портичката на бащиния дом, първо го посрещна кучето. 
И... прочете в очите му тъга. Почука на вратите - никой не отговори. 
Отвори си сам. 
Ябълките се търкулнаха на пода. Една се спря до леглото на болния. 
Несъзнателно бе изпуснал плика. 
- Прости ми тате. Закъснях. Винаги работата бе на 
първо място, както си ме учил. 
И вина, невъзвратима, се изписа по лицето на инженера. 
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