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Керамичната саксия се счупи. 
Разлетя се дъжд 

от малки парчета. 
Върхът на цветето се беше
 прекършил и след кратък 
полет се озова на масата. 

Въпреки че се опита да не чуе 
цялата катастрофа, 
Руби все пак я чу. 

Чу и последвалата тишина. 
Бавно отвори очи 

и отпуши уши. 

 – Никак не исках да 
става така, други думи 

не ми хрумват. 
Да... и двамата се извиняваме.

Той се втурна, 
бутна саксия 
и тя полетя 

заплашително 
към плочите. 

Руби не можеше, 
а май и не искаше да види 

какво ще се случи, 
стисна силно очи 

и запуши
 ушите си 

с ръце.

 Бронкс се хвърли в краката ѝ. 
Целият трепереше.
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– Освен да кажа, че много се радвам, че сте тук, и на 
мен други думи не ми хрумват! Обичаш ли сок от бъз? За-
повядай, пийни си, а после ще ми помогнеш да оправим 
бъркотията. 

– Аз обичам сок, но не трябва да разговарям с непо-
знати, а вече много неща си казахме. 

– Тогава нека станем приятели. 
– Чакайте, чакайте, не може просто така да станем 

приятели. Знаете ли с Бронкс през какво сме минали за 
приятелството?

– Напълно съм съгласен и за да не ти пресъхне устата, 
пийни си. Казвам се Антоан!  

– Аз съм Руби! Може ли да сипеш вода на моя приятел?
– Веднага – рошавият младеж се вмъкна в къщата. 
Руби прегърна Бронкс и го целуна.
– Всичко ще бъде наред. 
– Ето я и водата, ама хайде де, нали се познаваме вече, 

изпий си сока. 
– Чаках водата за Бронкс. 
Антоан се усмихна и седна на единия люлеещ се стол и 

посочи другия на Руби. Тя изпи на две глътки от приятно 
студения сок и чак тогава седна. Бронкс, вече преполовил 
купата с вода, се просна на пода, с опънати лапи в чети-
рите посоки. 

– Руби, как така Бронкс ти стана приятел?
Детето завъртя очи, остави чашата си, прие сери-

озно изражение и започна с лека досада.
– Винаги забравям, че на вас, големите, всичко трябва 

да ви се обяснява. Нали знаеш, първо срещаш някого, по-
сле двамата малко по малко започвате да разбирате, че 
харесвате едни и същи неща. Например – като да тичате 
през поляни, да ядете сладолед, да се къпете в морето… И 
в един момент вече не можете да се разделите. Имате си 
тайни, които никой друг не знае, тъжно ви е, ако прияте-
лят ви е болен. Давате му нещо скрито от вечерята си, 
а и приключенията ви са заедно. Ааа, и много се смеете. 

– Бронкс, ела, 
всичко е наред!


