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Бележка на автора

Преди години, когато децата ми бяха малки, 
в градината си обикновено гледахме по една-две 
костенурки. По онова време беше обичайна 
гледка в дворовете на къщите да се разхождат 
домашни костенурки. Доста евтино можеше 
да си купиш от всеки магазин за домашни лю-
бимци, а и те като че ли бяха най-безобидните 
и лесни за гледане животинки за децата.

В Англия се внасяха хиляди костенурки, на-
блъскани в щайги, предимно от Северна Афри-
ка. Но преди много години беше приет закон, с 
който внасянето на костенурки в страната 
стана незаконно. Мярката беше взета не за 
да защити нас, хората. Малката костенур-
ка не е заплаха за никого. Направиха го изцяло 
от загриженост за самите костенурки. Раз-
бирате ли, търговците, които ги внасяха, на-
блъскваха стотици животни в малки щайги 
без храна и вода и при такива ужасни условия 
много от костенурките умираха по време на 
пътуването по море. Затова, вместо да допус-
не тази жестокост да продължи, правител-
ството забрани целия внос.

Историята, която сега ще прочетете, се 
случи в дните, когато всеки можеше да отиде 
и да си купи хубава малка костенурка от мага-
зин за домашни любимци.
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Господин Хопи живееше в малък апартамент 
на горен етаж във висок бетонен блок. Жи-
вееше сам. Той бе самотен човек, а сега, след 
като се пенсионира, се чувстваше още по-са-
мотен.

Господин Хопи обичаше две неща. Едната 
му любов бяха цветята, които отглежда-
ше на балкона си. Те растяха в саксии, кофи и 
кошници и през лятото малкият балкон се 
къпеше в ярки цветове.

Втората любов на господин Хопи беше 
тайна, която той не споделяше с никого.



Терасата под балкона на господин Хопи бе 
малко по-издадена напред от неговата и той 
виждаше добре какво се случва на долния 
етаж. Тази тераса беше на привлекателна 
дама на средна възраст на име госпожа Сил-
вър. Госпожа Силвър беше вдовица и живее-
ше сама. И макар да не знаеше, именно тя бе 
тайната любов на господин Хопи. Той от го-
дини скришом я обичаше от балкона си, но 
тъй като беше много срамежлив, така и не 
намираше сили да ѝ намекне по какъвто и да 
било начин за любовта си.

Всяка сутрин господин Хопи и госпожа 
Силвър подхващаха любезен разговор – еди-
ният наведен надолу, а другият вдигнал гла-
ва нагоре, но само толкова. Разстоянието 
между балконите им бе не повече от два-три 
метра, но на господин Хопи му се струваше, 
че е милион километри. Той копнееше да по-
кани госпожа Силвър в дома си на чаша чай 
с бисквити, но всеки път, когато тъкмо се 
канеше да изрече думите, смелостта не му 
достигаше. Както вече казах, той беше мно-
го, много срамежлив.
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