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 Възрастният човек излезе последен от рудничния асансьор.Денят беше мрачен. По небето 

се трупаха  тъмни облаци и всеки момент можеше да завали.  Откъм Петровица проблясваха 

кратки мълнии, но гръмотевици още не се чуваха .Околните върхове сякаш бяха настръхнали, 

предусещайки идващата буря. Бай Мюмюн  мина през банята в разкомандировъчното, облече  

чистите си дрехи  и се запъти към  миньорския стол. Беше дребничък, леко приведен от тежестта 

на годините .Главата му бе олисяла от каската  и от продължителната работа под земята. Гледаше 

на света с очите на дете и усмивката  беше готова да цъфне на лицето му при всяка добра дума, 

която чуеше. Когато ходеше , тътреше десния си крак.Това му бе останало от една злополука, която 

бе преживял още в младостта си. Много хора след такива  инциденти напускаха рудника и се 

връщаха по родните си места.. Старецът не се беше уплашил и веднага щом оздравя,  се върна на 

работа. Беше родом от едно малко кърджалийско село, където поминъкът се състоеше само в 

отглеждане на тютюн, за който получаваха пари едва два пъти в годината. 

  Храната беше вече почти изстинала, но той не обърна внимание на това. Изяде мусаката, а 

супата изсипа в приготвената още от сутринта съдинка. Затвори я грижливо и тръгна към изхода. 

Усети, че масите и столовете като че се раздвижиха. Беше му се случвало и друг път за кратко и 

затова не спря, а се опита да продължи. Олюля се и светът за миг изчезна. По някое време се видя, 

седнал на стол в края на салона. Над него се бе надвесил кварталният доктор., а отзад надничаха 

няколко загрижени мъже: 

 -Уплаши ни, бай Мюмюне!Какво ти стана така изведнъж?- говореха един през друг мъжете. 

 -Не знам!- едва чуто проговори човекът. – Масите заклатили и аз паднал. Трябва да 

тръгвам. Няма кой да нахрани котките. 

 -Остави ги тях! Сега ще дойде линейката. Трябва да отидем до болницата да направим 

изследвания- говореше докторът. 

 -Не искам! Вече съм добре. Трябва да си ида у дома! 

 В това време пристигна  „Бърза помощ”. Без да обръщат внимание на протестите на стария 

човек, го качиха в колата и потеглиха за града.. Там го водеха от кабинет в кабинет. Мериха му 

кръвното налягане, вземаха му кръв, гледаха го на рентген и на някакъв друг апарат. Накрая едно 

младо докторче заключи: 



 -Ще го приемем за лечение. 

 Като чу това, човекът се разплака: 

 -Недейте бе, хора! Кой ще ми гледа животинките! Аз вече съм добре! Нищо ми няма! 

 Докторите си пошушукаха нещо и младият каза: 

 -Добре, дядо, днес е петък. Ще си намериш някой да се грижи за животните ти и в 

понеделник да си тук! Разбрахме се, нали? 

 Бай Мюмюм поклати неопределено глава и избърса потеклите сълзи. Съседът му Пешо бе 

дошъл с колата си и го върна у дома. Първата му работа бе да нахрани изгладнелите животинки. 

Бяха повече от тридесет. Заедно с тях всеки ден пред бараката, в която живееше  се 

приближаваше и една  вече опитомена лисица. Тя беше установила приятелски отношения с 

котките и те й правеха място до себе си, когато се нареждаха на трапезата си. Беше младо 

животинче, на не повече от две години, Имаше лъскава  златисто оранжева козина, която блестеше 

на слънцето като копринена. Муцунката й беше  черна, а очите й сякаш се смееха. Бай Мюмюн  я 

беше обикнал и с удоволствие и сипваше повечко храна.На шегите на миньорите, че кожухчето й 

става за яка, се сърдеше не на шега и се боеше за новата си приятелка.Ако закъснееше за вечеря, 

започваше да я вика по име: 

 -Златушке, къде си Златушке? 

 Сега си мислеше, че тя няма да може да живее без неговите грижи и не искаше и да си 

помисли какво би й се случило в негово отсъствие. 

 Докато беше в болницата, дъждът беше преминал. Околните върхове грееха като окъпани. 

Дърветата блестяха със свежата си зеленина. Птиците се надпреварваха коя  ще изпее най- 

красивата си песен.Не бързаше да се прибира в самотния си дом. 

 Седна на прага на квартирата си. Милваше котките по главиците, по гръбчетата. Говореше 

им като на деца. Златушка се бе присъединила към компанията им. След вкусната храна се облиза 

доволно и приседна наблизо.Между животинките цареше безмълвно разбирателство. И как иначе! 

Те от години бяха едно семейство. Близките му се подлъгаха по свои познати и заминаха за южната 

ни съседка. Жена му не издържа  на мъката по раздялата и след година се помина.Не дочака 

пенсионирането му, за да си отидат в родното село, както бяха планували. Тогава той реши, че ще 

работи, докато е жив. Отдавна бяха му изготвили документите за пенсия, но той категорично 

отказваше да получава пари, които не е изработил. Обясняваха му, че ги е заслужил, че са си 

негови, но упоритият старец си знаеше своето. Всеки божи ден слизаше със смяната в рудника и 



изпълняваше задълженията си както и преди. Не му тежеше. Чувстваше се добре сред младите 

хора. Те му помагаха да понася по- леко самотата. А в квартирата си завъди котки. Те го даряваха с 

липсващата му нежност. Не искаха кой знае какво в замяна, освен попарата, която им сипваше пред 

вратата.. Излапваха я набързо,облизваха муцунките си с розовите си езичета и се притискаха до 

него като деца.Близостта на човека и котките беше трогателна. Целият квартал говореше за това и 

дълбоко уважаваха стария човек, който се бе посветил на тези изящни нежни същества. 

 Когато облизаха паничките си , сякаш ги бяха измили, а Златушка се скри в гората, реши да 

си почине и той. Влезе в празния си дом, зави се на широкото легло, което толкова дълго бяха 

делили с жена си и се опита да заспи. Това се оказа невъзможно. Пред очите му застанаха неговите 

любими животинки. Те като че го питаха: 

 -А кой ще се грижи за нас? Ние си нямаме никого освен теб! 

 Задавиха го горчиви сълзи. Хлипаше в тъмното и дори през ум не му минаваше да помисли 

за себе си. По някое време се унесе в неспокоен сън. И пак болката за неговите малки приятели го 

извади от унеса на съня.Мислите се блъскаха в главата му и не успяваше да намери никакво 

решение. Накрая си каза: 

 -Ще си остана у дома. Няколко дни няма да ходя на работа и ще ми мине.Така няма да се 

наложи да моля никого да се грижи за животинките. 

 Успокои се и затвори очи.По някое време пред него застана бабата му. Усмихваше му се и 

го викаше да отидат някъде, където имало специална къща за котки. 

 Бай Мюмюн се зарадва, също й се усмихна и протегна и двете си ръце към нея.  

 В понеделник го чакаха дълго да се обади на доктора и да го закарат в болницата. Като не 

се появи, решиха да го потърсят в квартирата му. Пред вратата се бяха събрали изгладнелите му 

любимци.Иззад близките храсти предпазливо надзърташе лисичката. Тревога обхвана колегите му. 

Отвориха вратата. Бай Мюмюн лежеше усмихнат в леглото, протегнал напред ръце, сякаш искаше 

да прегърне някого.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


