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Гледам от прозореца на стаята как на съседния покрив две
гугутки се опитват да започнат своята пролетна любов. Починът е в
ръцете на гугута, който се мъчи да извади най-топлите убедителни
звуци, за да придума своята избраница, но те явно не достигат до
кацналата на ръба на покрива гугутка, защото тъкмо гугутът надуе
свирката — по улицата пропука мотопед и любовният му призив се
слива с пукотевицата на проклетото возило… Следва нов опит от
страна на гугута да приласкае гугутката, но гласът му изчезва в
следващата шумова вълна и обяснението между двете нещастни
пилета остава все така неосъществено. Гугутката все пак иска да чуе
любовното признание на своя кандидат и се пообръща, дано да улови
очакваното „гу-гу-уу“, но вместо него, „гу-гуто“, отново идва пукотът
на поредната кола. Женската вижда, че на гугута шията му от време на
време потреперва, но шумовият вихър отвява гласа му в
противоположна посока.

Отчаян, гугутът кацва на комина, белким от високо гласът му ще
се чуе по-добре, но и оттам е същото. Тогава млъква и разбрал, че
всичко е напразно, вече не проронва звук. Накокошинва се и замълчава
обиден, че „дамата“ не идва, сметнал, че тя го е разлюбила, защото
крилете му са окадени от мъглите на града…

Той не знае, че гугутката страстно го желае и очаква, но
разбушувалата се по улицата моторизирана лавина осуетява всеки опит
да се разберат.

Днеска така, утре — същото, докато кипналата млада кръв на
двете гугутки се полека-лека уталожи и любовният им период
премина, без да се допрат, оплодят и разберат. Гнездото им остана
пусто, не се видяха в него нито пилета, нито яйца, а те се някъде
изгубиха в градската мъгла.
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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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