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 Леденият есенен вятър завихри олетялата шума и заедно с Петър 

връхлетя в антрето. Родителите му се стреснаха от силното хлопване на 

вратата. 

- Ама ти защо така сърдито тряскаш вратата? – попита майка му. –

Какво става? 

- Какво се е случило? – показа се, разтревожена, и бабата от 

съседната стая.  

- Бях на предизборно събрание и там критикуваха моя брат ! Само 

дойде тук на село, хубавецът му с хубавец,  пълни главите на младежите с 

фантазии, а после изчезне в града и до там! А тук на мен ми търсят сметка 

за неговите приказки!  

- Съветваме го все с баща ти много да не знае, ама нали си го знаеш... 

– отвърна майката и неволно остави плетката на леглото. Хем и се искаше 

да го защити като майка, хем да не взема страна, ама как да стане, как?!. 

Бащата повдигна глава от вестника, поклати отрицателно глава, но 

не промълви и думица. 

- Говорете му пак и му кажете, че ако мисли пак да подстрекава 

младежта против нашите убеждения, по-добре да не си идва! 

- Учен е той. Всичко знае и думите му са си на място. Какво му 

намирате кусур на наш Косьо? – намеси се пак  бабата. 

- Защо, аз като си останах тук за глупак ли ме смятате? Когато 

вдигнеш кръвното, кой ходи да вика лекаря, а? – разгневи се Петър. 

- Я по-тихо, че не мога да си прочета вестника! 

- Тате, тате! – нежно го укори синът. -  Ти вместо да идваш на 

събранията  и да се мешаш из хората, за  да видиш какво става по света, си 

се залепил за полата на майка ми и нищо, ама нищо не те интересува от 

политиката! 

- Как да не ме интересува? Нали всеки ден я чета от вестниците и на 

никой не вярвам! 

- Ето, от такива като теб няма да се оправим. А да знаеш, брат ми ще 

го уволнят от работа заради опозицията ! 

Майката счете, че не трябва да се меси, докато всички утихнат. 

Петър помърмори, колкото помърмори,  и си отиде в стаята. 

Баба Петра слушаше и кроеше планове как да спаси „децата” да не се 

карат. 

Още на другия ден тя хвана автобуса за града и отиде при внука си 

Симеон. Преди никога не бе ходила в работата му. Не се бе налагало. С 

питане откри фирмата му. 

Когато почука на вратата с неговото име, тя се отвори сама. Пред 

себе си видя една огромна стая, постлана с червен персийски килим. Като 



че чак в дъното на едно бюро седеше нейния внук. Стените представляваха 

огромни библиотеки, пълни с книги и много класьори. Даже имаше и 

диван. 

- Бабо, каква изненада! Да не се е случило нещо? – стана 

разтревожен от стола си внукът и тръгна да я посрещне. 

Баба Петра събу обувките си, положи ги лекичко на края на килима   

и пресрещна своя внук. 

- Е, аз ще си ходя, де! 

- Как ще си ходиш, ти току-що дойде... Кажи какво е станало! 

- Нищо, нищо!  

   Щом Симеон  приближи, тя прегърна мълчаливо младежа и не 

усети как очите и се напълниха с влага. 

- Тогава ще те почерпя – каза внукът и позвъни на сътрудничката си. 

- Донеси чай и бонбони за баба ми!  

Баба Петра се почувства сконфузено и а-ха да каже нещо, но не се 

реши. Стоя, колкото стоя и  след десет минути си тръгна. 

- Няма, сине, повече да ти преча – каза тя с нескрита гордост. 

Когато се прибра на село, всички вече я очакваха. 

 - Мамо, на доктор ли беше? Цял ден те чакаме. Никаква не се обади! 

 - Чуйте какво ще ви кажа! За мой Косьо и дума да не сте продумали 

повече. Той ходи по персийски килим! Има си сътрудничка и пиарка. 

Подписва важни документи. 

           И есенното слънце озари лицето й със самочувствие. Нищо, че не 

беше даже  й разбрала от коя партия беше внукът й. 
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