
БРЕЗИЧКАТА 

Ей горе, на високото, растеше брезичка. Вървя по стъпките на моя детски 
спомен. Едва откривам пътеките, обрасли с храсталаци и бурени. Местността се 
казва „Окослав”. Тогава тя беше заградена с телена ограда. В поляните на 
свободна паша угояваха телета. Ние с Бреза трябваше да обиколим малко, за да 
стигнем до брезичката. На най-ниското й клонче закачвах пастирската си 
торбичка. В нея имаше две варени яйца, парче сирене и няколко печени чушки. 
Бреза вече се е хванала за тревата и зъбите и правят скръц, скръц. Аз се 
оглеждам в малкото гьолче, което е близо до корените на дървото. В средата му 
пулсира пясъчна пъпчица. Така извира водата. Гребна си с шепата и си пийна от 
нея. А малкото поточе все така криволичи надолу между тревите. Аз нося в 
торбичката си и книжка. Бреза си пасе, а аз си чета. Тя се казва Бреза, защото 
цялата е черна, а има само едно бяло петно на челото. Биволско име. Задълбоча 
ли се повече в четенето, тя ще ме издебне и ще влезе в избуялата царевица на 
дядо Петър. Набързо си взема десерта, но получава и тояга по гърба си. А 
времето лети ли, лети. Слънцето е превалило обяд. Нямам часовник, но меря 
сянката си. Станала е две стъпки. Точно за тръгване към барата и към игрите. 
Барата е на полянка до голямата гора. Животните са потънали в тиня, гледат със 
светнали очи и сладко си преживят. Ние копаем дупки по тревата. Събрали сме 
се по целия баир и играем на камъчета. Не усещаме горещото слънце, но често 
притичваме до герана да пийнем студена вода. Омръзне ли ни играта с камъчета, 
бягаме по гората за цветя и охльови. 
Върви пътечката на детския спомен. Сянката е пораснала, но трудно изкарваме 
биволите от барата. Моята Бреза метне опашка да се запази от мухите и изцапа с 
кал ученическата ми престилка. С щипка трева всичко се оправя. Вече сме долу, 
в сливака, както е казала мама. Там ливадата е окосена рано и е поникнала 
свежа отава. Божичко, къде ли е ливадата? Навсякъде е обрасло с трънаци, 
храсти и много, много къпини. Няма ги сливите. Няма я киселицата, под която 
можеха да пладнуват по сто овце. Няма го и големият орех. Тогава се люлеех на 
клоните му. Мъча се да вървя, а къпините се преплитат в краката ми. Няма я и 
кошарата на дядо Никола. Погледът ми шари наляво, надясно. На един по-висок 
храст се е увила лоза. Та това е асмата на дядото. От нея ни късаше сладкото 
бяло грозде. До нея беше кошарата. Нека ме драскат къпините, но аз трябва да 
открия големия камък, на който с гвоздей съм издълбала „Й.Д.”, моя подпис. Той 
беше малко по-нагоре, в ливадата. Тъжно завършва пътеката на детския ми 
спомен. Но аз зная, че камъкът е вечен. Но аз вярвам, че с него ще остане навеки 
и моят подпис. 

	


