
Зовът на земята

      Прибирах се развеселен от срещата с приятели, на която обсъждахме купона за 
завършването, когато я видях. Седеше на пейката пред блока. Доста възрастна женица с 
две бастунчета до нея. Плачеше тихо, само сълзи се стичаха по лицето и. Стана ми някак 
тъжно и се приближих.
- Бабо добре ли си? Да ти помогна нещо?
Тя ме погледна с мътните си очи и тихо каза:
-Не можеш чедо.
Седнах до нея. 
-Боли ли те нещо? - попитах загрижено.
- Душата чадо...Виж пролет е мирише на земя, недокосната, за моята земя ме боли.
- Защо бабо, да не сте я продали?
-Не чадо ама не съм при нея. Земя не се продава и не се купува, тя е свещенна, душа се 
дава за нея.
Чак сега забелязах че градинката пред блока е окопана и разхубавена.
-Ето тук има градинка....-изтърсих като в нищото.
- Не е моята чадо, не мирише така. Докараха ме в града, болна съм била, стара вече....Тя 
снахата е добра, не се оплаквам, ама ей тия ръце, те стоят празни. Навремето като ме 
ожени тате ме даде с една нива. Цял живот съм се радвала на плода и. Плод от душата ми. 
Човек, чадо трябва да знае корена си, рода си, да има на какво да стъпи да расте, да смуче 
сила. Пък аз сега ....корена ми някъде...Пустее, бурен го лови. В къщи змии се въдят и 
ежковци пътеки правят, не човешки крака. Не разбирате вие младите зова на земята. 
Земята иска да я погалиш, като я прекопаеш, да я нахраниш, като я наториш и да я 
облагородиш като я посееш, да я усетиш, тогава ти е благодарна и те храни. За вас тук е 
корен в шумния град.
Бабата продължаваше да плаче тихо, дори гласа и не трепваше, само сълзите дълбаеха 
бръчките и.
После често сядах при нея и слушах истории от миналото, за зова на рода, земята, силата 
на българина, оцеляването. На есен заминах студент. Когато се прибрах за Коледа на 
входа на блока видях некролога на бабата. Замириса ми на земя, онази не погалената, 
която я беше прегърнала и плаках цяла нощ.


