
Най-добрият ми приятел 

 

Бях на пет години и много обичах да ходя на  детска градина. Там 

бяхме събрани всички деца от квартала и  се чувствах много по-добре, отколкото баба 

да ме гони с филията в ръка и вечер да се оплаква, че съм бил непослушен. В градината 

имаше всичко – и играчки, и топки, и разни игри, а навън на двора имаше доста голяма 

детска площадка. Обичахме да играем на двора. Градината скоро беше ремонтирана и 

навън имаше хубави люлки и катерушки. Навън често играехме на криеница. Един ден 

се бях скрил зад едно дърво, което беше близо до оградата на детската градина. 

Счуваше ми се виене, което идваше от другата страна на оградата.  

Извън детската градина, до един дънер лежеше свито на кълбо едно  

малко беззащитно кученце. Едното му краче беше ранено и видимо личеше, че го боли, 

защото скимтеше жално и почти не помръдваше. Кутрето беше доста красиво и 

интересно, макар да беше доста мърляво. Уж приличаше на далматинец, но имаше и 

кафяви петна. Тогава си помислих какво нещо беше съдбата. От много малък исках да 

си имам куче, но мама все ми повтаряше, че не мога да полагам грижи за себе си, а 

какво остава да гледам и куче. Но тези дни, дали защото наближаваше рожденият ми 

ден, но точно преди дни ме изненадаха с новината, че вече може да ми подарят куче. 

Стоях вече повече от минута пред оградата и гледах как мъничето се свива 

конвулсивно от болка. Сърцето ми се късаше! Просто знаех, че трябва да го взема у 

дома, да му помогна, да се погрижа за него, защото очевидно нямаше кой. А горкото 

животинче наистина имаше нужда от помощ! А аз бях твърде добро дете и много 

обичах да помагам на когото и да било. В миг се замислих как да се измъкна извън 

двора на градината, тъй като ни беше строго забранено да излизаме без придружител. 

Какво ще последва, ако разбере госпожата, че съм извън двора на градината. Въпреки 

това, прекъснах играта и след като показах на приятелите ми за малкото шопарче, 

решихме някак да го вземем.  

Това бе една от малкото забрани, които нарушавах и много се 

притеснявах. Госпожата нямаше как да ни види, тъй като беше седнала на една пейка и 

около нея имаше доста други деца, които закриваха гледката ѝ. Въпреки всички пречки, 

аз прескочих оградата с един от моите приятели. Без никой да забележи взехме кучето 

и го промушихме през дупка направена на оградата. Занесохме го под една пързалка в 

двора, след което аз свалих блузата си и го покрих с нея. Един от приятели ми ме 

попита как мисля да го кръстя и аз реших, че името Флопи ще му отива. Не знам как ми 

хрумна точно това име, но ми харесваше да го наричам така. Следобед, когато мама 

пристигна да ме вземе, аз ѝ разказах всичко и я помолих да приютим  кученцето. 

Първоначално тя ми се ядоса затова, че съм излязъл извън двора на градината, но 

впоследствие изглежда ме разбра и след кратко мълчание каза, че бихме могли да го 

вземем.  



Честно да ви кажа това бе един от най-приятните моменти в моя 

живот. Винаги си бях мечтал за куче и сега щях да направя живота и на двама ни доста 

по-хубав. Бях в абсолютна детска еуфория. Толкова бях щастлив, че буквално 

подскачах и не спирах да прегръщам мама и да повтарям колко много я обичам. 

Спомням си, че още на следващия ден заведохме Флопи на ветеринар, при което той 

превърза крачето му,  направи му всички нужни ваксини и се погрижи да бъде в добро 

състояние.  

Минаваха дни, месеци, години Флопи порасна. Сега, десет години 

по-късно аз ви разказвам историята за моя най-добър приятел. Преди няколко месеца 

ветеринарният лекар ни каза, че на Флопи му остава още малко живот. Не мога да ви 

опиша как се почувствах, но знаех само едно, че през последните му дни аз трябва да 

бъда до него. През всички тези десет години, аз осъзнах, че кучето наистина може бъде 

най-добър приятел на човека. През тези десет години с Флопи преживяхме много неща. 

Спомням си как  винаги ме придружаваше и се радваше на всички мои приятели. 

Скачаше, въртеше се около нас, с поглед ни следеше накъде ще тръгнем, за да не 

изостане и дори понякога подтичваше далече напред и пак се връщаше. Когато беше 

още малък,  вечер се гушкаше в мен и заспивахме заедно. Взимах го навсякъде с мен, 

били сме заедно на всички съботни излети край реката. Цялата ми стена беше с наши 

снимки.  

Не знаех как един ден ще се разделя с него. Не можех да приема 

мисълта, че му остават толкова малко дни живот. Исках да не пропусна нито минута от 

времето, в което можехме да бъдем заедно. Когато тръгвах за училище, то тръгваше с 

мен и ме изпращаше до входа, а после по същия път се прибираше у дома. И сякаш 

знаеше кога точно ще се върна от училище, защото чакаше с промушена през оградата 

глава, вперил поглед в улицата към училището.  

Ето, че сега Флопи вече не е сред живите, но някак си се опитвам да 

преодолея тази загуба, колкото и да ми е трудно. И уж бях вече голям, а бързах да се 

скрия и да си поплача! Но това е животът, всеки рано или късно си отива, а аз вярвах, 

че сега той ме гледа от някъде и не можех да си позволя да бъда слаб.  

Сега вечер ходех да взимам сестра ми от същата детската градина, 

влизах в двора, заставах  до оградата и поглеждах през нея. Спомнях си за онзи далечен 

ден, за онова малко беззащитно кутре, което приютих тогава, спомнях си за всички тези 

десет прекрасни години с Флопи. Сълзите като иглички напираха в очите, но сърцето 

ми беше пълно с любов и усещах как неволно се усмихвам. 
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