
Видях доброто 

 

Нощта беше тиха и светла. Чудните песни на тукашните щурци звучаха на фона 

на юлската  нощ. Летният ветрец полюшваше клоните на дърветата и сякаш носеше със 

себе си живописният лъх на цялата Родопа планина. 

 Не бях идвала отдавна в родното ми село и като че ли исках да попия жадно с 

всичките си сетива от хармонията на всемира. 

Бях поседнала в задния двор на бабината къща, която бе кацнала на върха на  

хълма, и наблюдавах необятното звездно небе. Уж щях да постоя малко и да  се прибера, 

но нещо ме възпираше. Нещо ме караше да остана тук за по-дълго.  

И то се случи. Един силен детски плач наруши идилията и се вряза в сърцето ми. 

Последва ридание от къщата в края на стръмнината. Не познавах хората, които се бяха 

настанили в нея, защото напоследък  бях разредила пътуванията си в планината. Скочих 

от мястото си и през глава се втурнах натам. 

С все сила се затичах към къщата, от която идваше плачът. Той непрестанно се 

усилваше с моето приближаване и звучеше още по-страховито. Застанах пред вратата и 

захлопах силно. Не чаках дълго. Вратата рязко се отвори и от там излезе жена с бебе в 

обятията си. 

То се гърчеше от болка и безпомощно размахваше ръчичките си. Не беше на 

повече от пет месеца. Веднага го разбрах, защото сестра ми израсна пред очите ми и се 

грижех почти наравно с мама в отглеждането ѝ 

Жената плахо сведе глава и каза: 

—Сигурно силният плач отново ви е събудил... — прекъснах я, като сложих 

ръката на рамото ѝ. Исках да кажа нещо успокояващо, но думите не идваха. 

Тя още повече се смути, но вдигна очите си, в които се четеше неизмерима мъка. 

Жената бе млада, но преждевременно остаряла.  Мургавата ѝ кожа я издаваше, че не е 

от тукашните. А и дрехите ѝ го потвърждаваха — бяха стари и окъсани. 

 Майката притеснено успокояваше детето си, но то не я чуваше.  

 След миг лампите на отсрещните къщи започнаха да светват една след друга. 

Съседите, полусънени и навъсени, заизлизаха и шепнейки нещо, сочеха към нас. 

Една старица изскочи от близката къща, приближи се към двете ни и подаде шише 

с мляко на разплаканата майка. Без да чака някакво обяснение, каза: 

—На, вземи това шише, в него има мляко от Невенка, от козичката ми, де. И като 

се обърна към останалите, викна: 

—Я се прибирайте! Не изнасяме театър!  

Всички се подчиниха на властта на този глас, който звучеше като заповед, а след 

малко нощта отново потъна в тишина.  

Прибрах се и аз, но мислите ми бяха още там, при бедната самотна майка и 

нейното невръстно детенце. Седях  си на същото място, погледът ми пак бе устремен 

към нощния небосвод, но виждах само образа на плачещата майка, която милва 



детенцето си. Безброй въпроси се боричкаха в ума ми, но скоро някои надделяха, а 

отговорите им се превърнаха в истини. 

Невероятно е как малките, но добри дела вършат чудеса и правят хората истински 

щастливи. 

Как една обикновена постъпка има силата да стопли измръзнало сърце. 

Как ти самият можеш да станеш част от доброто. 

На другия ден, когато родителите ми се обадиха, за да ме попитат какво искам да 

ми донесат, аз изброих няколко неща, които ги втрещиха: 

—Памперси? Защо? — питаше майка ми. 

—Адаптирано мляко? За кого? — недоумяваше баща ми. 

Разказах им накратко за снощната случка и за желанието ми да помогна. 

Не знам  дали бедната жена се е почувствала щастлива, но аз за първи път изпитах 

щастието на даващия. 
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