
                        ЛЕТАТА ПРИ БАБА С ЛЮБИМИЯ МИ БРАТОВЧЕД 

  

Като малки всеки от нас е очаквал с нетърпение уикендите и летата 

прекарани при баба и дядо на село - любима тръпка на всяко дете. 

Много обичах, когато аз съм там и братовчед ми Николай да бъде с мен. 

Разбирахме се много добре и винаги се прикривахме пред баба и пред родителите ни,и 

все още е така.Разбира се невъзможно беше да не влизаме в спорове,защото той 

растеше и искаше да впечатлява околните със своята сила и инат сред момичетата,в 

случая това бях аз,ама аз нали съм Овен и характера напълно отговаря на зодията,та 

затова никак лесно не му се поддаваха.Това беше главната причина за началото на 

нашите тогавашни,така болезните, но сега така сладки спорове.Винаги с усивка се 

сещам за тях. 

Беше лято и баба се беше заела с тежката задача да се грижи за нас за 

известно време.Много интересно за мен е как бабите винаги се оплакват от нещо,което 

ги наболява,но щом става въпрос за внуците им,колкото и непоносими да са те,всичко 

им отминава и те са отново на 10,готови да изживеят приключенията заедно с 

малчуганите им. 

Когато валеше дъжд, игрите се преместваха вкъщи. Коридорът в къщата е 

огромен и празен-чудесно място за нас да играем на каквото си пожелаем.  

Единственото нещо, което беше там и все още е там ,е един шкаф със стъклени 

вратички,в който баба събираше стари рецепти за вкусните й ястия,за които ние 

умирахме,и няколко стъклени чаши. Разбира се, днес вече вратичките и чашите ги 

няма,а рецептите са на по-сигурно място,далеч от малките деца… 

Като всеки нормален ден за нас и този нямаше да мине без поне едно 

спречкване. И така Николай имаше един пластмасов джип,от онези,в които можеше да 

се сяда и той си въобразяваше, че кара кола. Това може би беше любимата му играчка. 

Той се качи ,,в колата си’’ и реши, че ще ме игнорира, а аз ще си играя сама.  Да,но не 

беше познал. 

Безразличието му започваше все повече да ме дразни. Нямах представа на 

какво мога да играя сама, а той продължаваше да влиза и излиза в тази „измислена“ 

кола, бършеше я, почистваше я, обръщаше я обратно и се вживяваше толкова много, 

сякаш беше истинска и сякаш той беше истински шофьор, а не някакъв си там хлапак с 

къси панталони и джапанки.  След известно време той излезе от пластмасовата количка 

и изчезна някъде. Това беше удобен момент за мен да му отмъстя. Намерих стари 

лакове и реших, че цветът на количката не ми допада. Така пластмасовият джип 

промени външния си вид, лъщеше като нов и се радваше на причудливите цветове на 

цветята в градината на баба. 



След около час братовчед ми се прибра. Чух го да говори с някого пред 

външната порта! Аз вече бях упражнила моите „рисувални“ способности върху 

измислената му кола и набързо прибрах набора от цветни шишенца. В стаята и по 

коридора се разнасяше миризмата от лаковете и жегата като че ли я правеше още по-

осезаема. 

Когато Николай се качи горе, ме изгледа странно, сякаш подозираше, че за 

нещо трябва да съм виновна. В миг погледът му се стрелна към колата,  после към мен, 

после пак към колата ...и така се ядоса, че чак започна да заеква в гнева си към мен! 

Хвана ме за косата, аз го захапах за другата ръка, за да се спася по някакъв начин, но  

той продължаваше да ме дърпа,а аз да го хапя. В цялата суматоха, съвсем несъзнателно 

блъснахме шкафа и … стъклените вратички се изсипаха заедно с чашит вътре. Чу се 

невероятен шум! Красивите витрини станаха на ситни парченца и се разпиляха и по 

най-далечните кътчета на коридора. В миг забравихме за кавгата – бяхме отново 

съюзници, защото баба всеки момент щеше да дойде горе и щеше да стане … Трета 

световна война! 

Като по чудо се разминахме без наказания! Явно и баба се беше уплашила 

от нашата лудория!  

Сега, след няколко години, вече пораснали, решихме да подредим в шкафа 

старите книги от тавана. В ъгъла, на видно място до прозореца е позициониран 

колоритният джип на Николай, а върху изрисуваните по него цветя се отразяват весели 

слънчеви зайчета! Често се смеем на тази история, но тогава се чудехме какви лъжи да 

измислим , за да се спасим от гнева на баба, защото това можеше да се окаже и 

последното ни лято на село.  

Ех, колко колоритно сме устроени хората! Ето, пак сме на село, баба 

остаря и вече е при нас в града, но ние пак сме тук. Отсреща на площадката играят 

деца, викат, карат се, после пак се хващат за ръце и се смеят … чисто по детски! И 

чувстваме колко близо сме до тях, а всъщност вече сме толкова далеч в миналото! 

Тъжно, но и радостно, защото там са моите детски дни, които се запечатаха в 

съзнанието ми с прекрасни спомени!  
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