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ОТПЕЧАТАНО ВЪРХУ РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ



Ваканция във фермата



Николай седи във влака и гледа полетата и дърветата, покрай които преминава. Ранна 
пролет е и през оголените дървета от време на време в долината се забелязва реката. 
Николай и неговите родители отиват на гости на леля му, чичо му и братовчедката Ема във 
фермата им. Не е ходил там от малък и не си спомня много от последното си посещение.

Все пак той разпознава Ема, леля си и чичо си, които чакат на гарата в селото. Двете 
семейства се поздравяват: 

— Прекрасно е да ви видим отново. Толкова се радваме, че всички успяхте да дойдете — 
казват възрастните, докато Николай и Ема се гледат един друг срамежливо. 
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рамежливостта е краткотрайна. Когато пристигат във фермата, те вече си говорят за 
играчки, училища, приятели и домашни любимци. 

— Аз нямам домашен любимец — казва Ема, докато слиза от колата. — Имаме куче на име 
Рита. Но тя не е домашен любимец, а овчарско куче. Помага да се грижим за овцете. Ако 
някоя се изгуби, Рита я открива и я връща обратно. Всъщност тук имаме много животни. 

Рита, която дотогава е седяла в двора на фермата, се приближава да ги огледа отблизо. Тя 
подушва новодошлите и размахва опашка. Дори позволява на Николай да я погали.
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— Сигурна съм, че си огладнял от пътуването — казва леля Ани на Николай. — Засега 
изяж една ябълка, а след малко ще хапнем яйца, мляко, сирене и хляб. Всичката храна се 
произвежда във фермата. 

Докато се хранят, Николай чува, че вятърът отвън се засилва. Вече е тъмно. 

— Тази нощ ще излезе буря — казва чичо Филип. — Има няколко овце, които още не са 
родили. Ако агънцата се родят през нощта, може да имат нужда от помощ.
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След час навън вече вилнее буря. Чичо Филип и таткото на Николай обуват големи ботуши и 
обличат дебели якета. Те отиват с трактор и ремарке да видят какво става с овцете. 

Николай и Ема получават разрешение да останат будни, докато се върнат бащите им. 
Децата виждат светлините на трактора, когато той спира пред плевнята. Те обличат якетата, 
слагат шаловете си и се затичват нататък. В това време двамата мъже са преместили 
овцата майка и две мънички агънца в кошара с много суха слама.

— Рита намери овцата и двете агънца на едно закътано местенце на полето — обяснява 
чичо Филип на децата. — Агънцата бяха толкова малки и слаби, че щяха да загинат, ако тя 
не ги беше видяла. Ще останат в топлата и суха плевня, докато заякнат достатъчно, за да се 
върнат на полето.
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Следващата сутрин е ясна и слънчева. Бурята е отминала. 
Николай излиза на двора. На близката поляна се разхождат 
кокошки. Ема и майка и носят кофа зърно, за да ги нахранят. 

— Нашите кокошки не живеят в кокошарника, а навън — казва 
Ема. — Навън те са щастливи. Прибират се само нощем или 
когато снасят яйцата си.
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Чичо Филип е в зеленчуковата градина. Той засажда редове с моркови, фасул, марули, 
краставици, карфиол, целина, чушки, спанак, репички, праз и лук.

— Можем ли да помогнем? — питат децата. 

Скоро и те са заети. Чичо Филип прави дупки в меката и тъмна почва. Ема слага семенце във 
всяка дупка, а Николай ги запълва с рохкава пръст, която внимателно притиска. 

— Ако дойдеш следващата ваканция, ще може да хапнеш много от нещата, които зася днес — 
казва чичо Филип. 

— Много бих искал — отговаря момчето. — Ще попитам мама и татко кога може да дойдем пак. 
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На следващия ден двамата братовчеди са много 
заети. Време е Николай и родителите му да се 
прибират в града, но преди това трябва да се 
свърши много работа.

Всички стават рано, за да докарат кравите от 
полето за доене. Млякото се събира в камион 
цистерна, който го откарва в мандрата. 

— В мандрата млякото се пълни в бутилки 
и кутии и се изпраща в магазините и 
супермаркетите, където хората си го купуват 
— обяснява чичо Филип. — Част от млякото 
се откарва в училищата, за да го пият децата. 
А леля Ани запазва по малко, за да прави 
сладолед, сирене и кисело мляко.
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След това децата отиват в плевнята. Агънцата са се нахранили с млякото на майка си и 
изглеждат по-силни. Ема и Николай ги галят. 

— Време е да ги върнем заедно с майка им на полето при другите овце — казва чичо Филип. 

— Може ли да дойда и аз? — пита Николай. 

— Ти нямаш време  — казва баща му. — Трябва да тръгваме за гарата.

— Ето какво ще направим  —  предлага чичо Филип. — Ще направя снимка на Ема как връща 
агънцата на полето и ще ти я изпратя по интернет. Когато се прибереш, тя ще те чака. Може 
да живеем на село, но вече и ние имаме интернет, точно като семействата в града. 

— В училище също имаме интернет и компютри —  казва Ема — с цял куп образователни игри. 
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Лято е. Ваканцията дойде и Николай се вълнува. Време е отново да погостува на Ема и семейството 
и. Когато слиза заедно с родителите си от влака, тримата се оказват на селскостопанския пазар. 

— Въпреки че снабдяваме магазини и ресторанти в градовете, продаваме някои неща и на нашия 
пазар — обяснява чичо Филип. — Идват много купувачи.
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Пазарът представлява смесица от цветове, аромати и звуци. Има всякакви зеленчуци: червени, 
жълти, кафяви, черни, зелени, розови и бели. 

— На колко от тях знаеш имената? — пита чичо Филип. 

Яйцата са подредени на малки пирамиди. Сиренето е изложено до киселото мляко, маслото 
и сметаната. Слънчогледовото олио и зехтинът се продават в бутилки и кани. От навесите на 
сергиите висят лавандула и други билки със сладък аромат. Някои фермери, които отглеждат и 
пчели, продават мед в гърненца.
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Във фермата Ема показва на Николай 
зеленчуците, засадени с негова помощ при 
предишното му посещение. Растенията са 
отрупани с узрели зеленчуци, а карфиолът 
стига почти до кръста на момчето. 

— Ние ядем много зеленчуци. Трябва всеки 
да го прави, защото са полезни — казва 
Ема и откъсва за братовчед си два домата, 
които са по-големи от топки за тенис. 

— Ммм, толкова са сладки! — възкликва 
Николай. 
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— От вълната им се правят дрехи и килими — казва чичо Филип.  — Така им е 
по-хладно и насекомите ги дразнят по-малко. А и тя пораства навреме, за да им 
топли през зимата. 

Децата отиват да видят овцете. 
Ема разказва на братовчед си, че 
всички агънца са продадени на друг 
фермер. Рита също е там и се труди 

усилено, като прекарва овцете 
една по една през портата, за 

да ги подстрижат. Останали 
без руното си, овцете са 
голи-голенички.
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На връщане във фермата виждат тъмносини лястовици, които се стрелкат 
към плевнята и обратно навън.  

— Вътре си правят гнезда с кал от речния бряг. Лястовиците ловят 
насекоми, за да хранят малките си — разказва бащата на Николай. 

На покрива на плевнята има още едно гнездо — много по-голямо. 
Направено е от клонки и вейки и принадлежи на семейство щъркели. 

— Казват, че ако щъркели свият гнездо на покрива ти, това носи късмет — 
подхвърля Ема. 

— Както виждаш — казва бащата на Николай, — тук, на село, има място за 
всички. Фермерите и техните семейства се грижат за животните и отглеждат 
храната ни, но тук живеят и птици като лястовиците и щъркелите. Освен 
това  хора от големия град също идват за почивка, на разходка или пикник. 
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На следващата сутрин чичо Филип потегля рано със своя 
комбайн, заедно с няколко работници с трактори с ремаркета. 
Сега е най-важното време през годината, тъй като се прибира 
по-голямата част от реколтата. Ще работят всеки ден до 
мръкване, за да приберат всичкото зърно от нивите. 



Пада лек летен дъждец. Когато спира, на небето се появява пъстроцветна дъга. 
— Приятелите ми от училище твърдят, че в единия край на дъгата има 
гърненце със злато — казва Николай, — но е трудно да го достигнеш. 
— Хайде да опитаме да го намерим! — предлага Ема. — Може да отидем с 
велосипеди. 
Тя вади два велосипеда от гаража и децата тръгват към дъгата. Рита тича 
покрай тях с радостен лай. 
— Какво ще правим със златото, ако го намерим? — пита Николай.
Двамата карат известно време, но вместо да се приближава, дъгата изглежда 
все по-далече. Децата стигат до полето, където се трудят чичо Филип и 
работниците. 
— Къде отивате? — пита той. 
— Опитваме се да стигнем до края на дъгата, за да вземем гърненцето със 
злато — отговаря Николай.
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Чичо Филип се усмихва широко. 

— Небесната дъга се получава, когато 
слънцето огрее дъждовните капки. Щом се 

приближиш, дъгата изчезва — казва той. — Ако няма дъга, 
когато стигнете там, значи няма и злато. 

— Но погледнете вашата дъга ей-там. Изглежда краят ѝ е 
в средата на онази нива със златна пшеница. Сигурно това 
е златото, което търсите — засмива се чичо Филип.
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Той се навежда навън от комбайна си и обяснява: 
— Въпреки че пшеницата не е скъпоценна като златото, тя все пак е ценна. 
— От нея правим хляб — казва Николай. 
— А също и спагети! — възкликва Ема. 
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Идва краят на ваканцията. Време е за тръгване. Николай носи касета с плодове и зеленчуци 
за вкъщи и не вижда къде върви. 

— Не стъпвай там! — вика Ема. 

Но е твърде късно. Момчето настъпва яйце, снесено от една кокошка близо до колата. 
Подхлъзва се и пада върху него.

— Кокошките трябва да снасят яйцата си вътре, но понякога забравят — казва Ема.

Всички се смеят. Николай обува нови панталони и тръгват към гарата. Момчето моли Ема да 
му изпраща всички новини от фермата, след като се върне в града.
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След няколко седмици Николай получава имейл със снимки от Ема и родителите ѝ. Тя има 
много новини: 

„Татко прибра цялата реколта и изора част от нашите ниви, за да са готови за сеитба 
догодина. Сега се занимава с неща, които не може да свърши по друго време. Днес ще 
поправя една каменна стена, която падна, а утре ще чисти канавката край пътя. 

Когато дойде зимата, татко ще храни животните и ще прави планове за следващата година. 
Иска да превърне една от старите стопански сгради в нова ваканционна вила. Другото лято, 
когато е готова, ти може да си първият, който ще отседне в нея.“
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