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Беше преди години. Живееше в нашето село един дядо Петко.
Той имаше синове и дъщери, но и добър имот за тях. Започнаха обаче
едни войни, появиха се болести, единия син убиха на фронта, другият
умря от холера, пръснаха се дъщерите и остана той с бабата си и една
нефелна снаха. Продаде дядо Петко някоя и друга нива, на изполица
даде други, но голямата до Тунджа остави сам да си я работи. Оряха я
с бабата и снахата, сееха я, но по жътва викаше съседи и роднини да
помагат по-бързо да се прибере зърното. Събрал едно лято четири-пет
жетвари, подхванали я — едни жънат, други връзват снопи, а той зад
тях само клас събира. По едно време чул, че съседът му Димката го
одумва и му се присмива:

— Гледайте го, рекъл, пустия му дъртак, при толкова имот цял
ден се гърбути класове да събира.

Бай Петко се престорил, че нищо не чул. Поженали, прибрали
всичко от полето, дошла зима, почнало да се запролетява и един ден
току довтасал Димката у тях с кърпено чувалче под мишница.

— Какво те носи по това кално време у нас бе, Димка?
— Свърших брашното, дядо Петко. Изтупахме снощи чувала,

пък и жито вече нямам, та дано ни дадеш някоя и друга крина в заем.
— И аз го свърших. Ни брашно, ни жито имам.
— Бре, не думай тъй, дядо Петко, не се шегувай. Може ли такова

нещо? То ако у вас се е свършило, значи, в цялото село да няма зърно.
— За селото не зная, рекъл, ама у дома няма вече нищо. Имаше

някога, ама сега няма. — И си тръгнал за към къщата.
Димката застанал на двора с клепнали уши, стоял и се чудел

накъде да поеме. Стоял, стоял, па отново го ударил на молба. Бай
Петко се обърнал, усмихнал се и му рекъл:

— Ела, рекъл, ела! То в хамбара няма, но се сетих, че в зимника
бях насипал в един сандък малко жито от ония класове, дето ги
събирах лятос из голямата нива на Тунджа. Помниш ли?

Димката преглътнал суха плюнка и нищо не можал да му рече.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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