
 
На излизане от парка съзирам някакъв старец, който 

храни гълъбите. Хората изглежда са му омръзнали, та сега 
разговаря само с птиците като свети Франциск Асизки. Не е 
единствен с това си увлечение: често срещам старци, които 
разговарят с катеричките, врабчетата или отиват да видят 
СВОЯ вълк в зоопарка. 

Този старец хвърляше жито от фунийка на ято гълъби. 
Но както и да пръсне зърната, всички гълъби се втурват и ги 
изяждат, а за един куц гълъб нищо не остава да си клъвне. 

- Ела, Кьопчо, ела! – вика го старецът, но Кьопчо изо-
бщо не може да се вреди от останалите, здравите. Тогава 
старецът хвърля жито на другата страна, но щом Кьопчо се 
приближи, здравите го прогонват и той пак остава с празна 
гуша. Сега старецът започва да гони ятото, но Кьопчо мис-
ли, че и него гони и не се приближава, а старецът му вика: 

- Ела, Кьопчо, глупчо такъв! Ела, яж, това е само за те-
бе... 

Този старец поправя вечната неправда до храната да се 
докопват само силните. Но неправдата не се подава на поп-
равяне, колкото и да се мъчи старецът, а той се старае от все 
сърце! Ако хвърли жито надясно, Кьопчо ще тръгне наляво. 
Ако хвърли наляво, преди Кьопчо връхлитат лакоми врабци 
и изкълвават всичко, което докопат. 

- Ела, Кьопчо, ела... 
Куцият гълъб чувства, че става нещо странно, но не 

може да повярва на късмета си (прекалено дълго го е ня-
мал), просто е престанал да вярва в чудеса. 

- Ела, Кьопчо, ела... 
Може би това е дългоочакваната дума, която ни отърс-

ва от равнодушието? Може би това е нещото, което с месе-



ци съм търсел: обикновена, добра дума, така рядка в наше 
време? 

Най-сетне я изрича някакъв непознат старец, който 
храни птиците в една древна крепост на Балканите, пропита 
с кръв и история. Храни ги след всичко и напук на всичко, 
на края на живота си, в който и сам не е успял да сграбчи 
кокала, който му се е полагал, да го отнеме от другите, по-
силните и по-бързите, та сега поправя същата неправда вър-
ху горкия Кьопчо, гълъба, на когото плъх е прегризал дес-
ния крак. 

- Ела, Кьопчо, ела... 
Житото във фунийката се свършва и старецът тръгва 

към изхода на парка. Забелязвам, че е куц, но добре прикри-
ва това. 

 
 


