
Видях доброто  

 

 Падаха последните есенни листа, идваше едно такова време от годината, когато 

всичко изглежда неестествено красиво и ти хрумва, че може би е илюзорно. Смисълът 

на деня беше да се прибереш, да си направиш горещ чай и докато  отпиваш, 

наслаждавайки се на всяка глътка топлота, да прелистваш любима книга. И всичко 

потъва в сладка хармония, докато не се сепне от реалността. Точно така се случи, докато 

бързах да се прибера вкъщи. Вървях бързо и външният свят се опитваше да се промъкне 

в мен, да ме отклони от моя път.  Както в дните, когато виждах нещо хубаво или съвсем 

нередно, заглеждах се и оставах замислена дълго време или чувах шепота между хората 

и ставах неволен свидетел на техните истории, които продължаваха да ме занимават 

дълго време. 

 В края на моста бе седнала една възрастна жена, която просеше. Забелязах 

ръцете й, които трепереха, но не разпознах алчното пламъче в очите й. Помислих си, че 

разкривените й пръсти някога са се залавяли за тежък труд, но сега бяха безжизнени. 

Бореха се със старостта.  Стана ми мъчно. А минувачите, смесващи се с есенните цветове,  

я отминаваха безучастно.  

Седнах до жената и я попитах от какво има нужда. Гледайки ме с навлажнели очи, 

се усмихна и каза: 

—От какво може да има нужда човек като мен, който вече брои дните си? Искам 

да си купя само парче хляб.  

—Ето, заповядайте, купете си каквото ви трябва. — казах аз, давайки последните 

пари в мен.  

—Не, не мога да приема тези пари от теб. Ти си дете, което също иска да си купи 

нещо, нали?  

—Моля, приемете тези пари, искам да ви помогна. — отговорих тъжно, оставих 

ги до нея и си тръгнах.  

—Тогава вземи това, не е много, но е от сърце и наминавай по-честичко! —

провикна се зад мен. 

Подаде ми малка хризантема. Взех я и си тръгнах.  

Когато се прибрах, я сложих между страниците на една книга и потънах в 

собствения си уют... 

 Всеки ден тази жена седеше до моста и аз всеки ден се отбивах при нея: оставях 

ѝ великодушно не само пари, но и част от мен, докато един ден я видях да брои 

събраното с една усмивка, която ме озадачи. Очите й, в които дотогава виждах зов за 

помощ, сега излъчваха ламтеж за пари.  Удивително е с каква бързина душата на човек 

се пълни с желание да притежава. И се запитах: къде е доброто тук —  в моята наивност, 

в моята доверчивост или в моята щедрост?  

 След това не видях старицата, но малко по-късно осъзнах, че я срещнах, за да ми 

даде важен урок, и като второстепенен герой, който е изиграл вече ролята си, изчезна 



от живота ми. Разбрах, че светът е един чуден механизъм, задвижван от въпроси, 

отговорите, на които  се крият в най-неочакваните места. И моят отговор се беше 

усмихнал на рафта.  

Баба обича цветята, тя говори с тях, както разговаря с мен. Разказах й за 

разочарованието  си и тя се усмихна:  

— Виж кактуса. Когато му сложа много вода, той ще умре, друго цвете не може с 

малко, иска повече. А първото цвете на рафта обича слънцето и се страхува от тъмнината, 

листата му търсят само светлина. Там, до него, малко по-навътре, е неговата 

противоположност, то цъфти само на дълбока сянка.  Градинското цвете рядко оцелява 

в саксия и обратно – саксийното е твърде нежно и капризно за навън. Няма закон, който 

да важи за абсолютно всички. Всяко едно си има своя природа. Така е и с нас. Едни 

подаваме ръка всеки път, други — кога както дойде, а трети са безучастни – цялото им 

съществуване минава в грижа за себе си. Такива хора не дават цвят, а само бодли.  

—Но какъв е смисълът да има такива цветя, които не радват окото?                            

—Така се научаваме да разпознаваме красивото. Според теб колко от моите цветя 

поливам аз?   

—Бабо, но ти поливаш всички… 

—Именно, поливам всички. Градинарят дава на всички цветя вода, но те сами 

решават колко да поемат. И когато едно от тях не приема водата и я оставя, друго 

благодарение на нея цъфти още повече. И с нас е така. Дава ни се шанс да  растем 

духовно. Благодарение на тази жена ти порасна още повече, защото въпреки излъганото 

ти доверие, запази  почтеността си и вярата в хората. Според теб не е ли цялото това 

нещо добро? А тази хризантема, която ти е дала, е спомен за добротата, която носиш в 

себе си. 

Дълго мислих върху тези думи. И един ден, когато се върнах вкъщи, видях мама да 

седи в моята стая с нещо в ръка.  

—Знаеш ли, трябва да си направиш хербарий, виж това цвете, което случайно падна 

от книгата ти. Красиво е! 

А може би всеки човек има такъв хербарий в сърцето си, достатъчно е да затвори 

очи и да си спомни.  
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